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HELSEPLATTFORMEN - UTLØSING AV OPSJON  

 

 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 
1. Kommunestyret vedtar at Frøya kommune løser ut sin opsjon på kjøp av Helseplattformen 

innenfor en estimert investeringramme på 15,3 MNOK over en periode på 15 år. 

2. Kommunestyret beslutter at Frøya kommune trer inn i Samarbeidsavtalen for Helseplattformen 

(vedlegg 1). 

3. Kommunestyret vedtar at Frøya kommune kjøpe en andel av aksjene i Helseplattformen AS og 

tiltrer Aksjonæravtalen for selskapet (vedlegg 2). For Frøya kommune sin del utgjør dette 28 000 

kr. Dette dekkes innenfor driftsrammen for 2021. 

4. Kommunestyret i Frøya kommune ber kommunedirektøren innarbeide Helseplattformen i de 

neste års budsjett og handlingsplaner. (Drift, investeringer og ansatteressurser til innføring mv.) 

5. Frøya kommune har ensidig rett til å fratre sin beslutning om tiltredelse, uten begrunnelse, frem 

til 13 måneder før produksjonssetting. 

 

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 20.04.2021 sak 72/21 

 

Vedtak: 

 
1. Kommunestyret vedtar at Frøya kommune løser ut sin opsjon på kjøp av Helseplattformen innenfor en 

estimert investeringramme på 15,3 MNOK over en periode på 15 år. 

2. Kommunestyret beslutter at Frøya kommune trer inn i Samarbeidsavtalen for Helseplattformen 

(vedlegg 1). 

3. Kommunestyret vedtar at Frøya kommune kjøpe en andel av aksjene i Helseplattformen AS og tiltrer 

Aksjonæravtalen for selskapet (vedlegg 2). For Frøya kommune sin del utgjør dette 28 000 kr. Dette 

dekkes innenfor driftsrammen for 2021. 

4. Kommunestyret i Frøya kommune ber kommunedirektøren innarbeide Helseplattformen i de neste års 

budsjett og handlingsplaner. (Drift, investeringer og ansatteressurser til innføring mv.) 

5. Frøya kommune har ensidig rett til å fratre sin beslutning om tiltredelse, uten begrunnelse, frem til 13 

måneder før produksjonssetting. 

 

Enstemmig. 
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Formannskapets behandling i møte 20.04.21: 
 

Endring av sum i pkt 3 endres fra 56 000,- til 28 000,- 

 
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur den 12.04.2021 sak 24/21 

 

Vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar at Frøya kommune løser ut sin opsjon på kjøp av Helseplattformen innenfor en 

estimert investeringramme på 15,3 MNOK over en periode på 15 år. 

2. Kommunestyret beslutter at Frøya kommune trer inn i Samarbeidsavtalen for Helseplattformen 

(vedlegg 1). 

3. Kommunestyret vedtar at Frøya kommune kjøpe en andel av aksjene i Helseplattformen AS og tiltrer 

Aksjonæravtalen for selskapet (vedlegg 2). For Frøya kommune sin del utgjør dette 56 000 kr. Dette 

dekkes innenfor driftsrammen for 2021. 

4. Kommunestyret i Frøya kommune ber kommunedirektøren innarbeide Helseplattformen i de neste års 

budsjett og handlingsplaner. (Drift, investeringer og ansatteressurser til innføring mv.) 

5. Frøya kommune har ensidig rett til å fratre sin beslutning om tiltredelse, uten begrunnelse, frem til 13 

måneder før produksjonssetting. 

 

Enstemmig. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 
1. Kommunestyret vedtar at Frøya kommune løser ut sin opsjon på kjøp av Helseplattformen innenfor 

en estimert investeringramme på 15,3 MNOK over en periode på 15 år. 
2. Kommunestyret beslutter at Frøya kommune trer inn i Samarbeidsavtalen for Helseplattformen 

(vedlegg 1). 

3. Kommunestyret vedtar at Frøya kommune kjøpe en andel av aksjene i Helseplattformen AS og tiltrer 

Aksjonæravtalen for selskapet (vedlegg 2). For Frøya kommune sin del utgjør dette 56 000 kr. Dette 

dekkes innenfor driftsrammen for 2021. 

4. Kommunestyret i Frøya kommune ber kommunedirektøren innarbeide Helseplattformen i de neste 

års budsjett og handlingsplaner. (Drift, investeringer og ansatteressurser til innføring mv.) 

5. Frøya kommune har ensidig rett til å fratre sin beslutning om tiltredelse, uten begrunnelse, frem til 

13 måneder før produksjonssetting. 

 

 

Vedlegg: 

 

 Samarbeidsavtale 

 Aksjonæravtale 

 Diverse vedlegg til avtalene 
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Saksopplysninger:   

Bakgrunn 

Norge har en av verdens beste helsetjenester, og de fleste av oss er innom fastlegen av og til, får en 

e-resept som hentes på apoteket, og må en sjelden gang innom legevakt eller sykehus. Dette 

oppleves for de aller fleste som positivt og velfungerende. Men for de som er kronikere, multisyke 

eller har en mer kompleks sykdomshistorie kan det være mer krevende å være syk. Man må gjerne 

innom både fastlege, legevakt og flere sykehus, og kan da oppleve å måtte gjenta historien sin flere 

ganger. Informasjon følger ikke alltid med fra et sted til det neste, og informasjon om hvilke 

medisiner man står på er ikke alltid riktig. I verste fall kan man bli feilbehandlet på grunn av at 

informasjonen ikke stemmer. En av årsakene til dette er at dagens datasystemer ikke snakker godt 

nok sammen. Fastlegene har ett journalsystem, kommunen har normalt 3-4 journalsystemer, og på 

sykehusene er det enda flere systemer som må snakke sammen. Dette gjør de bare delvis. Dagens 

IKT-systemer er i hovedsak begrenset til én enkelt virksomhet/tjeneste og understøtter i begrenset 

grad pasientforløp på tvers av virksomheter og omsorgsnivå. I Kreftforeningens omverdensanalyse 

fra 2017 svarer 40 prosent av hele utvalget at de har opplevd at helsepersonell ikke har hatt relevant 

informasjon om dem. 33 prosent oppgir at de har opplevd at helsepersonell har feil 

helseopplysninger, eller at helseopplysningene de har ikke er oppdaterte. Videre sier 50 prosent at 

de selv har måttet ta ansvar for at informasjon om egen behandling bringes fra en behandler til en 

annen (referanse 6, side 25).  

Med en økende aldring av befolkningen og generell økning i tjenestebehov også for yngre vil en 

bærekraftig økonomi både for kommuner og helseforetak være avhengig av at helsepersonell får 

mulighet til å jobbe smartere og mer effektivt. Med dagens systemer bruker de ansatte tid på å lete 

etter og oppsummere informasjon, og har ikke gode nok verktøy for å samhandle med forrige og 

neste behandlingsledd. Hvis kommunene skal kunne håndtere det økende behovet for helsehjelp må 

i tillegg innbyggere, pårørende og pasienter gis mulighet til å ta et større ansvar selv rundt egen 

helse, og mer av behandlingen må kunne utføres på avstand, for eksempel oppfølgingssamtaler som 

videokonsultasjon. 

Fremtidens pasient ønsker tilgang til egne helseopplysninger, bedre informasjon om diagnose, mer 

involvering i egen behandling, tettere dialog med helsetjenesten og en helsetjeneste som oppleves 

som sammenhengende mellom alle aktørene i tjenesten. De ansatte både i primær- og 

spesialisthelsetjenesten ønsker delt informasjon om pasientene, sammenhengende og 

standardiserte pasientforløp, oppdaterte medisinlister, beslutningsstøtte og bedre verktøy for 
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samhandling. Kommunene ønsker bedre verktøy for å arbeide forebyggende og bedre tilgang på 

rapporter og styringsinformasjon. Disse målene realiseres ved innføring av Helseplattformen, og vil 

ha størst effekt dersom den innføres hos alle; både på sykehus, i kommunehelsetjenesten, hos 

fastlegene og inkludert aktive innbyggere. 

Stortingsmelding 9 «Én innbygger – én journal» (Meld. St. 9 (2012-2013)) setter tydelige mål for IKT-

utviklingen i helse-Norge: 

● Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger 

● Innbyggerne skal ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester 

● Data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning 

Forslag til statsbudsjett Prop. 1 S (2020–2021), beskriver gjennomføring av dette:   

Regjeringen viderefører arbeidet med å modernisere journalløsningene gjennom tre 

strategiske tiltak: felles journalløsning i helseregion Midt-Norge, samordnet utvikling av de 

øvrige regionale helseforetakenes journalløsninger, og felles journalløsning for kommuner 

utenfor helseregion Midt-Norge. Disse journaltiltakene skal understøttes av etablerte og nye 

nasjonale e-helseløsninger og felleskomponenter. 

Helseplattformen er ett av det tre strategiske tiltakene som skal bidra til realiseringen av det 

nasjonale målbildet «Én innbygger - én journal» (referanse 1). Det er første gang det etableres en 

felles journalløsning for kommuner, spesialisthelsetjeneste, fastleger og private spesialister i Norge. 

Helseplattformen er utpekt som et regionalt utprøvingsprogram for det anbefalte nasjonale 

målbildet. Et av de andre strategiske tiltakene er å etablere en felles kommunal journalløsning for 

kommunal helse- og omsorgstjenesten, utenfor Midt-Norge (Akson). Kommunene i Midt-Norge kan 

enten velge Helseplattformen eller å fortsette med dagens systemer. Se referanse 2 for mer 

informasjon om Akson og det nasjonale målbildet. 
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Helseplattformen som del av det nasjonale bildet, fra Direktoratet for e-helse. 

Helseplattformen er anskaffelsen og innføringen av nytt felles pasientjournalsystem ved sykehus, 

kommuner, fastleger og private spesialister i hele Midt-Norge. Helseplattformen skal gi økt kvalitet i 

pasientbehandling, bedre pasientsikkerhet, mer brukervennlige systemer og dermed sette 

helsepersonell i stand til å utføre sine oppgaver på en bedre og mer effektiv måte. I Frøya kommune 

vil Helseplattformen erstatte de journalsystemene som i dag er i bruk av disse tjenestene; Profil for 

helse og omsorg, ExorLive for fysioterapitjenesten, CGM-Winmed3 for skolehelse, vaksinasjon o.l., og 

SystemX for legetjenesten. 

Helseplattformen AS ble opprettet 1. mars 2019 for å signere anskaffelsen og stå for innføringen. 

Frøya kommune signerte den 20.06.2019 en opsjonsavtale med Helseplattformen, i likhet med alle 

andre kommuner i Midt-Norge. Kommunene har mulighet for å tre inn på eiersiden i 

Helseplattformen AS etter hvert som de utløser sin opsjon. Dette ble vurdert juridisk og praktisk til å 

være den anbefalte modellen for et offentlig-offentlig samarbeid rundt Helseplattformen. Bystyret i 

Trondheim kommune vedtok å utløse sin opsjon 29. august 2019. Avtale mellom Helseplattformen 

AS og det amerikanske firmaet Epic, som vant anbudskonkurransen, ble signert 20. mars 2019.  

Kommunene i Midt-Norge er representert i utviklingen av Helseplattformen, sammen med deltakere 

fra helseforetak og fastleger. Fagpersoner fra kommunene i hele Midt-Norge er involvert for å sikre 

at Helseplattformen fungerer for alle. Prosesser har vært gjennomgått for å passe både store og små 

kommuner, og forbedringsforslag og tidstyver har blitt identifisert. Alle faggrupper ser på muligheter 
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for å jobbe likt i Midt-Norge der det er hensiktsmessig, og fagekspertene jobber sammen i Midt-

Norge for å tilpasse det nye journalsystemet sammen med Helseplattformen AS og leverandøren 

Epic. Frøya kommune har en fagekspert i 40%, som er frikjøpt av Helseplattformen AS. 

Innføringsplan  

Det er utformet en felles plan for koordinering og påkobling av aktører i Helseplattformen, som deles 

i fem produksjonssettinger. St. Olavs hospital og Trondheim kommune tar i bruk Helseplattformen 

først. Deretter følger de to andre helseforetakene sammen med kommuner, fastleger og andre 

aktører. Det er imidlertid ikke kapasitet til å ta med alle kommuner sammen med helseforetakene, så 

de to siste produksjonssettingene er for kommuner i Trøndelag og Møre og Romsdal som ikke gikk på 

sammen med helseforetakene. Disse to kalles “andre bølge” eller “second wave” (SW) i figuren 

nedenfor. 

 

For å koble seg på Helseplattformen må kommunene forplikte seg til et standardisert 

innføringsprosjekt i samarbeid med Helseplattformen AS.  Innføringsprosjektet er inndelt i forprosjekt 

og hovedprosjekt. Forprosjektet varer i 7 måneder og hovedprosjektet i 12 måneder, til sammen 19 

måneder. Før oppstart av forprosjekt må kommunene signere en intensjonsavtale om deltakelse i 

prosjektet, som ikke forplikter med tanke på å løse ut opsjon. Kommunen må løse ut sin opsjon før 

oppstart av hovedprosjektet, senest 13 måneder før produksjonssetting.  
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Frøya kommune har ensidig rett til å fratre sin beslutning om tiltredelse, uten begrunnelse, frem til 

dette tidspunktet. Det er også mulig for kommuner å starte opp med deler av forprosjektet på et 

tidligere tidspunkt. En foreløpig oversikt over innføringsplan med tilhørende aktivitetsliste finnes i 

referanse 4, og mer utfyllende informasjon kan finnes i referanse 5, “Informasjonspakke til 

opsjonskommuner”, fra Helseplattformen AS. 

Den pågående pandemien er en av faktorene som påvirker fremdriften negativt. Hovedprosjektet i 

Trondheim kommune er forskjøvet med 6 måneder fram i tid. Dette betyr at Frøya kommunes prosjekt 

ikke bli på 12 måneder + 7 måneder, men vil komprimeres noe. Prinsippet om at opsjonen må utløses 

13 måneder før produksjonssetting vil fortsatt gjelde. Begge alternativer er skissert i figuren nedenfor. 

Som figuren viser vil Frøya kommune i begge tilfeller enten gå sammen med Helse Nord-Trøndelag HF 

(HNT), kalt “PD2” på figuren, eller ett år etter helseforetaket, kalt “SW” på figuren.  

Tiltredelsestidspunkt har vært hyppig debbatert i kommunedirektørforum for kommunene i 

«lakseregionen» den siste måneden, og det er der en omforent enighet her om at kommunene bør 

velge samme inntredelsestidspukt i Helseplattformen. Slik det nå ser ut ser en for seg tiltredelse i SW.  

Det er også mulig for Frøya kommune å knytte seg til Helseplattformen på et senere tidspunkt enn 

disse to alternativene, men det er antatt at kostnaden for dette vil være høyere, siden det da må 

settes opp et prosjekt særskilt for kommunen.  

Gevinster  

Den viktigste gevinsten ved innføringen av Helseplattformen er at innbyggerne vil oppleve en 

sømløs, helhetlig helsetjeneste med økt kvalitet og pasientsikkerhet. I tillegg får helsepersonell 

mulighet til å jobbe smartere og mer effektivt med mer brukervennlige systemer, og kommunen får 

nye muligheter for styringsinformasjon og kvalitetsforbedring. Når informasjon er oppdatert for alle 

og deles mellom primær- og spesialisthelsetjenesten vil samhandlingen bli enklere og mer effektiv. 

Dobbeltarbeid reduseres, og arbeidsflyten for de ansatte forbedres. 

Kommunene i Midt-Norge samarbeider om å hente ut gevinster ved innføring av Helseplattformen, i 

tillegg til arbeid med risikobildet. Arbeidet med å hente ut gevinster og redusere risiko er en 

kontinuerlig prosess som også vil fortsette etter innføringen av Helseplattformen.  

Helseplattformen vil gi kvalitetsmessige og økonomiske gevinster.  Trondheim kommune har i sin 

bystyresak vist til foreløpige analyser som viser at det bare innenfor hjemmebaserte tjenester vil 
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kunne være mulig å realisere opp mot 38 MNOK i årlige økonomiske gevinster frem mot 2040. Dette 

indikerer at det vil være lettere å møte behovet for kommunale tjenester når økningen i antallet av 

de eldste eldre kommer for fullt i de kommende årene. Legges denne analysen til grunn vil det for 

Frøya kommune være mulig å realisere 2 MNOK i årlige økonomiske gevinster frem mot 2040. 

Trondheim kommune vil i 2021 ytterligere oppdatere sine gevinstrealiseringsplaner, og Frøya 

kommune vil samarbeide med Trondheim kommune om disse. Sammen med Trondheim kommune 

og helseforetaket er det identifisert 8 hovedområder, som raskest vil kunne gi både kvalitative og 

økonomiske gevinster:  

 

Prioriterte områder Beskrivelse av områdene 

Brukervennlighet Medarbeidere i kommunal helsetjeneste skal oppleve bedre kvalitet, 

beslutningsstøtte og enklere tilgang til helseopplysninger. 

Legemiddelhåndtering Medarbeidere og pasienter skal oppleve økt pasientsikkerheten og bedre 

kvaliteten på legemiddelhåndtering gjennom samstemt liste i sanntid og 

beslutningstøtte i foreskrivning.  

Innbyggerinvolvering Innbyggerportalen skal gi pasienten lettere tilgang til egne helseopplysninger, 

økt mulighet til å registrere egne opplysninger og kommunisere med 

helsetjenestene.  

Logistikk Standardisering, informasjonsdeling og enklere tilgang til helseopplysninger 

skal gi medarbeidere i kommunehelsetjenesten mer tid til pasientbehandling. 

Digital hjemmeoppfølging Flere pasienter skal gjennom innbyggerportalen få oppfølging hjemme 

gjennom økt bruk av videokonsultasjon, informasjon og distribuert opplæring, 

egenregistrering og fjernmonitorering. 

Samhandling Økt kvalitet på samhandling i, og mellom primær- og spesialisthelsetjenestene. 

Styringsinformasjon 

(Avansert bruk av data) 

Bedre tilpasset styringsinformasjon til tjenesteutvikling og prioritering av 

ressurser.  
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Forskning  

(Avansert bruk av data) 

Økt forskningsaktivitet i primærhelsetjenesten og enklere tilgang til 

informasjon om tjenester på tvers av kommuner som grunnlag til forskning. 

Risiko 

Det er knyttet betydelig risiko til innføring av Helseplattformen. Trondheim kommunes 

bystyresak (referanse 3) tydeliggjør risiko i form av kostnadsoverskridelser, 

interessemotsetninger med spesialisthelsetjenesten, økt press på faglige ressurser i 

innføringsperioden, og at utviklingsarbeidet prioriteres høyt nok og i tråd med omfanget. Videre 

vil selve innføringen i organisasjonen være krevende og bety endringer for mange ansatte.  

Trondheim kommune har valgt å fungere som “pilotkommune” for innføringen av Helseplattformen, noe 

som utgjør en reduksjon av prosjektets risiko for andre kommuner. Det blir mulig å benytte seg av 

allerede utarbeidede modenhetsanalyser, opplæringsplaner, kommunikasjonsstrategi og andre 

elementer fra Trondheim kommune. I tillegg har Trondheim kommune allerede involvert andre midt-

norske kommuner i kartlegging av sentrale pasientforløp i primærhelsetjenesten. Helseforetakene har 

allerede besluttet å ta i bruk Helseplattformen, som ytterligere sprer og reduserer risikoen.  

Når det gjelder innføringen av Helseplattformen vil Frøya kommune delta i det utstrakte samarbeidet i 

Midt-Norge ledet av Trondheim kommune, Helseforetakene og Helseplattformen AS. Frøya kommune er 

tilknyttet Orkdalsregionen/lakseregionen hvor en regional innføringsleder samordner og koordinerer 

arbeidet innen områder som IKT, informasjon, opplæring, realisering av gevinster og deltakelse i 

Helseplattformens faggrupper. Disse faggruppene er igjen bredt sammensatt med deltakere fra 

kommuner i hele Midt-Norge, samt tverrgående grupper der også helseforetaket er med. Denne felles 

innsatsen vil være risikoreduserende for den enkelte kommune.  

Alternativet til Helseplattformen er å fortsette å bruke dagens systemer. Det vil gi fungerende 

fagsystemer, men det er også risiko og kostnader forbundet med dette alternativet. Det er mer krevende 

å forholde seg til de systemene som finnes i dag sammenlignet med ett system, og flere av dagens 

systemer vurderes som moden for utskifting i nær fremtid uansett, som vil medføre kostnader. Dersom 

man blir værende på dagens systemer går man også glipp av gevinstene ved å ha felles tilgang til 

informasjon, forbedret samhandling og de andre fordelene med et felles system.  
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Økonomi 

Investeringskostnaden knyttet til å anskaffe og innføre Helseplattformen for Frøya kommune er anslått 

til kr 15,3 MNOK. Det er noe usikkerhet knyttet til regnskapsmessig behandling av kostnadene da 

endelig kategorisering først vil foreligge etter en detaljert gjennomgang og vurdering av revisor. 

Majoriteten av investeringskostnadene vil forfalle ved idriftsetting i 2022. I tillegg vil Frøya kommune 

måtte gjennomføre noen aktiviteter lokalt i forkant av produksjonssetting. Dette knytter seg blant 

annet til opplæring, gjennomføring av forberedende aktiviteter, samt eventuelle oppgraderinger av 

sluttbrukerutstyr og/eller infrastruktur.  

Totalkostnaden fordeler seg på følgende elementer: 

● Tekniske kostnadselementer som datamigrering, integrasjon, tekniske forberedelser/ testing 

og oppgradering av sluttbrukerutstyr og/eller infrastruktur. 

● Organisatoriske kostnadselementer som opplæring, support fra superbrukere, 

organisasjonsutvikling og prosjektledelse. 

● Kommunens andel av felleskostnadene ved Helseplattformen AS. Lisenskostnad til 

leverandør er inkludert i tjenestekostnad fra Helseplattformen og utgjør en relativt liten del 

av totalkostnaden. 

Frøya kommune vil overdra aksjer fra Trondheim kommune, (ref. aksjonæravtalens kapittel 9 En liten 

del av kostnaden (kr. 56 000) vil således gå med på å betale Frøya kommunes del av aksjene i 

Helseplattformen AS, og Frøya kommune blir således en formell eier inn i det offentlige-offentlige 

samarbeidet som Helseplattformen AS representerer.  

Kostnadsestimatet på 15,3 MNOK anses å være beheftet med usikkerhet da man er i en tidlig fase av 

Frøya kommune sitt innføringsløp og det er fremdeles en del informasjon som er ukjent. Eksempler på 

uavklarte områder knytter seg til mulig forsinket produksjonssetting, datamigrering ut over 

pasientjournaler, samt kostnad til årlig forvaltning. Merk at kostnadsestimatet er kun et estimat og ikke 

en pris. Helseplattformen AS er et selskap som ikke har som mål å gå med overskudd, og Frøya 

kommune vil kun betale sin andel av faktisk påløpte kostnader. Et grunnleggende prinsipp i det 

offentlig-offentlige samarbeidet er effektiv bruk av offentlige midler og det vil hele tiden søkes de mest 

kostnadseffektive løsningene, kvalitet tatt i betraktning.  
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Det pågår en prosess for å få bekreftet at kommuner i Midt-Norge kan legge til grunn 15 års 

avskrivningstid, og ikke 5 år som er vanlig for mindre IKT-innkjøp. Det anses som overveiende 

sannsynlig at dette lar seg gjøre, men det er en noe tidkrevende prosess da det krever lov- og/eller 

forskriftsendringer. Trondheim kommune har lagt til grunn 15 års avskrivningstid i sin bystyresak.  

De årlige driftskostnadene er estimert til 2,2 MNOK. Samtidig vil ca. 1,1 MNOK av dagens kostnader 

falle bort slik at netto årlig kostnadsvekst er ca. 1,1, MNOK (ekskludert avskrivninger). Dagens systemer 

anses som moden for utskifting, og således vil kostnader til dagens systemer uansett forventes å øke 

betraktelig i fremtiden.  

Kommunedirektøren vil innarbeide kostnader knyttet til kjøp, innføring og drift av Helseplattformen i 

budsjetter og økonomi- og handlingsplan. 

 

 

Vurdering: 

Det nasjonale målbildet “En innbygger -en journal” konkluderer med at en felles nasjonal løsning for 

klinisk dokumentasjon, prosessøtte, og pasient og brukeradministrasjon er målbildet for den samlede 

nasjonale utviklingen for helse- og omsorgssektoren. For kommunene i Midt-Norge skal dette 

målbildet realiseres gjennom anskaffelsen av en regional felles løsning, Helseplattformen.  

Gevinstene ved å ta i bruk Helseplattformen vurderes som store. Løsningen har potensiale til å 

realisere forventningene til det nasjonale målbildet “En innbygger -en journal”.  Det er forventet at 

løsningen vil underbygge økt pasientsikkerhet, legge til rette for et mer koordinert tjenestetilbud, gi 

helsepersonell enklere tilgang til samtidig informasjon, gi helsepersonell nødvendig prosess- og 

beslutningsstøtte, og gi bedre verktøy for involvering og samhandling med pasienter og innbyggere.  

Helseplattformen vil kunne medføre både kvalitetsmessige og økonomiske gevinster. Trondheim 

kommune fremhever i sin bystyresak at det innenfor hjemmebaserte tjenester frem mot 2040 vil 

kunne være mulig å realisere gevinster som i Frøya kommune kan komme opp mot 2 MNOK i årlige 

økonomiske gevinster. Trondheim kommune vil i 2021 ytterligere oppdatere sine 

gevinstrealiseringsplaner, og Frøya kommune vil samarbeide med Trondheim kommune om disse. 

Risikoen i et slik prosjekt vurderes som betydelig. Et utstrakt midt-norsk samarbeid, og Trondheim 

kommunes rolle som “pilotkommune”, fører til at risikoen er redusert og øker sannsynligheten for at 

Helseplattformen vil være en funksjonell løsning også for Frøya kommune. Det er også grunn til å 
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understreke at det er knyttet risiko til ikke å utløse opsjon på Helseplattformen. Dersom man blir 

værende på dagens systemer går man glipp av gevinstene ved å ha felles tilgang til informasjon, 

forbedret samhandling og de andre fordelene med et felles system. Det er også vurderingen til Frøya 

kommunes systemansvarlige, at dagens systemer om ikke lang tid er moden for utskifting, noe som vil 

medføre kostnader dersom man velger å ikke gå på Helseplattformen. 

Kommunedirektøren vurderer at selv om kostnadene knyttet til driften av Helseplattformen vil utgjøre 

en økning i løpende driftsutgifter, vil den forventede kvalitetshevningen innen hjemmetjenester, 

helsehus og omsorgsboliger, BAM, helsestasjon, legetjeneste m.m. gjøre økningen forsvarlig. 

Kostnadsøkningen oppveies av de betydelige gevinstene som plattformen potensielt fører med seg, 

både for innbyggerne selv og for kommuneøkonomien. Detaljer rundt selve innføringsplanen vil 

utarbeides av administrasjonen i tiden fremover. Det er kommunedirektørens utgangspunkt at Frøya 

kommune ønsker å gå sammen med øvrige kommuner i regionen, og tiltrer produksjonssetting av 

Helseplattformen sammen med disse.  Kommunestyret holdes løpene orientert om status.  

Basert på dagens tilgjengelige informasjon er det kommunedirektørens vurdering at Helseplattformen 

vil være en fremtidsrettet løsning for Frøya kommune og at økonomien i prosjektet er tilfredsstillende. 

Kommunedirektøren anbefaler derfor å utløse opsjonen og inngå en samarbeidsavtale for 

Helseplattformen.  

Referanser med lenke til dokumenter 

1. Stortingsmelding om én innbygger én journal: Meld. St. 9 (2012-2013) 

2. Informasjon om Akson fra KS 

3. Sak i Trondheim Bystyre, PS 0025/19: Ny løsning for pasientadministrasjon, pasientjournal og 

samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten. 

4. Innføringsplan inkludert aktivitetsliste 

5. Informasjonspakke til opsjonskommuner 

6. Én innbygger én journal. Konseptvalgutredning - Nasjonal løsning for kommunal helse- og 

omsorgstjeneste 
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VÆRNES RESPONS - RESPONSSENTER TRYGGHETSALARMER  

 
Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur innstilling til kommunestyret: 

 
Frøya kommune inngår vertskommuneavtale om responssenter i Værnesregionen med Stjørdal kommune som 

vertskommune. 

Årlige driftsutgifter og etableringskostnader finansieres innen eksisterende rammer. 

 

 
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur den 12.04.2021 sak 25/21 

 

Vedtak: 
 

Frøya kommune inngår vertskommuneavtale om responssenter i Værnesregionen med Stjørdal kommune som 

vertskommune. 

Årlige driftsutgifter og etableringskostnader finansieres innen eksisterende rammer. 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 
Frøya kommune inngår vertskommuneavtale om responssenter i Værnesregionen med Stjørdal kommune som 

vertskommune. 

Årlige driftsutgifter og etableringskostnader finansieres innen eksisterende rammer. 

 

Vedlegg: 
 

 

Vertskommuneavtale Værnes respons 

 

 

Saksopplysninger:   
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Bakgrunn 
Samfunnsutviklingen innebærer demografiske utfordringer og konkurranse om kvalifisert 

helsepersonell i tiden fremover, uten at de økonomiske rammene øker tilsvarende. For å ha 

bærekraftige helse- og omsorgstjenester vil det i fremtiden kreves økt bruk av velferdsteknologi. 

Velferdsteknologi kan tildeles som del av/erstatning for et samlet tjenestetilbud, med tilpasning til 

den enkeltes behov. For at velferdsteknologi skal være en sterk og sikker tjeneste er behovet for 

kunnskap, produkt, teknologi og organisering viktige faktorer. Organisering handler blant annet om 

hvordan man skal håndtere kommunikasjon, varsling, alarmhåndtering og infrastruktur. 

Kommunene er etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester pålagt ansvar for å sørge for at 

personer som bor eller oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse og omsorgstjenester. 

Værnesregionen Responssenter er opprettet for å utføre de oppgaver som er delegert 

kommunedirektøren i vertskommunen med hjemmel i kommunelovens kapittel 20, administrativt 

vertskommunesamarbeid, §§ 20-1, 20-2, 20-4, 20-5, 20-7, 20-8, 20-9 og 20-10 28-1 b, Administrativt 

vertskommunesamarbeid, under Stjørdal kommune. Avtale om vertskommunesamarbeid er en 

bilateral avtale mellom én vertskommune og én samarbeidskommune. 

 Formålet med vertskommuneavtalen er å:  

 Legge forholdene til rette for et kostnadseffektivt og nyskapende Værnesregionen Responssenter 

  Legge forholdene til rette for et likeverdig samarbeid mellom deltakerkommunene  

Værnesregionen Responssenter skal være en del av helsetjenesten i deltakerkommunene. For at 

responstjenesten skal yte forutsigbare og forsvarlige trygghetstjenester, stilles det krav til at 

utførende tjeneste i kommunene reiser ut til tjenestemottaker ved behov.  

Værnesregionen Responssenter vil: 

  Respondere på varsler fra trygghetsalarmer og andre velferdsteknologiske løsninger som blir 

benyttet i helse og omsorgstjenestene 

  Benytte helsekompetanse for å gjøre en faglig vurdering av innkommende varsler, for å kunne 

avlaste utøvende helsetjeneste i kommunene  

 Bidra til å bygge opp fremtidsrettede pleie og omsorgstjenester og sikrer ivaretakelse av de 

innbyggere som ønsker/ har behov for digitale pleie og omsorgstjenester 

  Tilby faglig forsvarlig hjelp i alle situasjoner 

  Ha et effektivt og godt samarbeid med eksterne virksomheter som aktuelle sykehus, 

ambulansetjeneste, politi, brann og redningstjeneste med mer  

 Ha et godt kjennskap til og nødvendig samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere i 

deltakerkommunene Responssenteret skal være en god og trygg arbeidsplass for de ansatte 

 

Trygghetsalarmer og responssenter 

 

Trygghetsalarm er en helse- og omsorgstjeneste som tildeles etter enkeltvedtak i vår kommune. 

Trygghetsalarm er en alarmanordning som installeres i tjenestemottakers hjem og som er koblet til 

kommunens trygghetsalarmsystem. Ved behov for hjelp trykker tjenestemottaker på en alarmknapp. 
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Alarmen går via kommunens trygghetsalarmsystem til hjemmetjenesten i aktuelt distrikt. 

Hjemmetjenesten oppretter kontakt, avklarer situasjonen og tar et hjemmebesøk om det trengs. 

I Frøya kommune er det i dag 102 trygghetsalarmer i drift og alarmene går først til mottakssentralen 

for trygghetsalarmer for å avklare bistandsbehov. Dersom brukeren trenger assistanse, blir 

hjemmetjenesten kontakt via vakttelefon, og kjører ut til bruker.   

Helsepersonellet avklarer situasjonen med bruker som har utløst alarm og vurderer hvilken handling 

som er aktuell. Oppnås det ikke kontakt med brukeren vil helsepersonell rykke ut for å avklare 

situasjonen. Det kan i noen tilfeller medføre lang reisetid på grunn av store avstander. 

Journalpliktig informasjon bli registrert i fagsystemet av helsepersonellet når han/hun kommer inn 

på kontoret, eller på medbrakt nettbrett.  

Et responssenter mottar og vurderer varsler fra teknologi i helse- og omsorgssektoren. 

Værnes Respons er et interkommunalt samarbeid for mottak og behandling av varsler fra 
trygghetsalarmer og annen helseteknologi (for eksempel digitalt nattilsyn som kamera og sensorer, 
lokaliseringsteknologi, elektronisk medisndispensere og avstandsoppfølging). 

Varsler fra teknologier blir sendt til mottaksløsningen som er betjent av helsepersonell. Værnes 
Respons er i dag samlokalisert med Værnesregionen Legevakt. Værnes respons er betjent 24/7/365 
og det loves en svartid innen 60 sekunder.  

Når en innbygger trykker på trygghetsalarmen, blir varslet mottatt og vurdert av Værnes Respons. 
Ved behov for utrykning blir varslet videresendt til aktuell hjemmetjeneste via APP på 
tjenestetelefon. Ansatte utfører tiltak og behandler/ dokumenterer i APP-en. Opplysningene om 
innbyggeren i appen skrives fra/til fagsystemet Visma Profil. 
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Vurdering: 

 
Kommunedirektøren ser at responssenter er et viktig og nødvendig virkemiddel i strategien for at 

innbyggere skal ha muligheten til å bo i egen bolig og samtidig oppleve trygghet og mestring. En 

fremtidig løsning må ha muligheter for å kunne koble til fremtidig teknologi, og det må kunne settes 

opp fleksible og individuelle varslinger.   

Det er også vurdert andre responssenterløsninger, bl.a. fra Kristiansund kommune, og Trondheim 

kommune. Ut fra en helhetsvurdering fremstår Værnes respons som den mest egnede løsningen for 

Frøya Kommune.  

Det er flere kommuner i tillegg til Frøya som skal eller har inngått vertskommuneavtale 

med Værnesregionen, bla Melhus, Midtre Gauldal, Skaun, Vikna, Orkland, mfl. 

Styrker og svakheter med dagens løsning er listet opp under: 
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Økonomiske konsekvenser 

Dagens løsning med Doro’s plattform utgjør en samlet årlig kostnad på kr 200 000,- for Frøya 

kommune. I tillegg kommer utgifter til personell som håndterer varsler, og rykker ut på alarmer. 

Tilbudet fra Værnesregionen er todelt hvor man betaler en engangssum for å dekke 

etableringskostnader til Net Nordic, som er på kr 250 000,- 

Årlige driftsutgifter for å inngå vertskommuneavtale med Værnes respons, vil være kr 389 431,- 

I tillegg kommer kjøp av trygghetsalarmer, men siden Frøya kommune i dag tar en egenandel for leie 

av alarmer, vil ikke dette medføre økte utgifter for kommunen.  

Se for øvrig vedlegget, tilleggsinformasjon til vertskommuneavtale Frøya, om økonomiske 

konsekvenser. 

 

Ressursbruk i handlingsforløpet 

Et handlingsforløp knyttet til en utløst trygghetsalarm medfører flere steg og berører ofte flere 

ansatte. Omfanget varierer fra hvor alarmen utløses (bofellesskap/hjemmeboende), samt årsak og 

handling. 

Vi kan ikke påregne økonomisk gevinst når det gjelder helsepersonell, de må vi ha til å håndtere økt 

behov i åra framover. Gevinsten vil bli en mye bedre bruk av helsepersonellressursen når de ikke blir 

forstyrret av alle alarmene, og vi kan påregne å redusere antall utrykninger. Responssenteret vil også 

gjøre det lettere å bruke ny og mer pasientnær teknologi framover, hvor ulike alarmer og varslinger 

kan rutes via dem.  

Konsekvenser for eksisterende teknologi 

I overgangen til Værnes respons er det mulig å bruke dagens digitale trygghetsalarmer på 2G-nettet, 

men for å kunne benytte seg den beste teknologien vil å anskaffe nye trygghetsalarmer på 4G 
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og Wifi være å foretrekke da det gir flere muligheter til å tilkoble flere velferdsteknologiske 

løsninger.  

I fornyelsen av mobilnettet for å møte fremtidens behov av robuste og pålitelige tjenester, stenger 

teleleverandørene 3G nettet i løpet av 2020. 2G (GSM) nettet fases ut innen 2025. For å oppnå bedre 

dekning, hastighet og kapasitet er det anbefalt å allerede starte med å flytte alarmkommunikasjonen 

over på annen teknologi enn den som kun støtter 2G og 3G 
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Tilleggsinformasjon til vertskommuneavtale om 

interkommunalt samarbeid  

Værnes Respons 
 

 

 

 

 

Frøya kommune 
 

Mars 2021 
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Introduksjon:  
Denne informasjon er et tillegg til vertskommuneavtalen i forbindelse med tilbud om å tiltre det 

interkommunale samarbeidet Værnes Respons for Frøya kommune.  

Værnes Respons er et interkommunalt samarbeid etter hjemmel i kommunelovens kapittel 20, 

administrativt vertskommunesamarbeid, §§ 20-1, 20-2, 20-4, 20-5, 20-7, 20-8, 20-9 og 20-10, der 

Stjørdal kommune er vertskommune. Værnes Respons responderer på varsler fra trygghetsalarmer 

og andre helseteknologier. Det gjøres en faglig vurdering av innkommende varsler for å kunne 

avlaste helsetjenestene i kommunene. 

 

Organisering:  
Værnes Respons er organisert under Værnesregionen IT, og svartjenesten er samlokalisert med 

Værnesregionen Legevakt for å redusere sårbarheten. Værnes Respons er til enhver tid forsvarlig 

bemannet for å sikre håndtering av varsler. I tillegg er det tilsatt en sykepleier med 

koordinatorfunksjon, som er systemansvarlig på teknisk løsning og ivaretar den daglige driften. 

Værnesregionen IT (Helse IKT) har ansvar for drift, vedlikehold og utvikling av den tekniske løsningen.  

De kommunene som tiltrer i det interkommunale samarbeidet vil være likeverdig part i samarbeidet, 

der Stjørdal kommune er vertskommune. Fra 1.1.2020 opprettes det følgende forum for å ivareta 

kommunene i henhold til utvikling og drift:  

 Faglig forum: helsepersonell/ teknisk personell/ superbrukere for løsning. Innkalles til møte 

minimum 4 ganger pr år i tillegg til samhandling på Teams.  

 Helseleder forum: leder for helse og omsorgstjenestene. Innkalles til møte minimum 2 

ganger pr år. Status, strategi, økonomi og videreutvikling av Værnes Respons.  

 Rådmannsforum: rådmennene i deltakende kommuner. Innkalles til møte minimum 1 gang 

pr. år. Status, strategi og økonomi for Værnes Respons.  

 

Implementering og opplæring:  
Når vertskommuneavtalen er vedtatt i kommunestyret og signert, vil Værnes Respons sammen med 

Frøya kommune legge en fremdriftsplan for oppstart.  

Fremdriftsplan vil inneholde:  

 Kartlegge brukernært utstyr (trygghetsalarmer og andre teknologier) for implementering 

 Organisatorisk oppbygging av struktur i Værnes Respons 

 Integrasjon mot journalsystemet (systemansvarlig for journal deltar)  

 Integrasjon mot AD (IT-avd. deltar) 

 Test 

 Opplæring av teknikere og helsepersonell ved tilstedeværelse av representanter fra Værnes 

Respons ved oppstart.  

 Oppstart og i drift.  
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Support, oppgradering/vedlikehold og rutiner:  
Værnes Respons har supportavtale med NetNordic som innebærer mulighet for døgnkontinuerlig 

bistand. Frøya kommune melder feil/ forbedringsønsker til Værnes Respons via 

varnes.respons@varnsregionen.no, ved akutte feil ring 920 88 920. Oppgradering/vedlikehold er 

avtalt med leverandør, og foregår sømløst uten nedetid. Frøya kommune vil bli orientert fra Værnes 

Respons om ny funksjonalitet i løsning.  

Det opprettes en samhandlingsplattform i Teams for alle deltakende kommuner hvor rutiner og 

dokumentasjon legges. Denne plattformen benyttes også til samhandling mellom de ulike 

kommunene. 

I NetNordic omsorg er det et godt rapporteringsverktøy. Kommunen vil få tilgang til rapporter for sin 

kommune.  

 

Kostnadsfordeling:  
Tjenestens kostnader vedrørende lønn, opplæring, veiledning, kurs, hospitering og utdanning og 

andre kompetansehevende tiltak, kontorutgifter, reiseutgifter mv. fordeles mellom kommunene 

etter følgende fordelingsnøkkel: 

 Fast andel som deles likt mellom kommunene:   15 % 

 Variabel andel som fordeles etter innbyggertall pr. 1. januar: 85 % 

 

Kostnadsfordeling vedrørende teknisk drift, service og vedlikehold, utvikling av løsning mv. fordeles 

mellom kommunene etter følgende fordelingsnøkkel:  

 

 Fast andel som deles likt mellom kommunene:   41 % 

 Variabel andel som fordeles etter innbyggertall pr. 1. januar: 59 % 

 

Kostnadene fordeles likt etter nøkkel på alle deltakende kommuner. Tiltrer flere kommuner, går 

kostnaden tilsvarende ned for alle kommuner. Ved tilsetting av flere ansatte i svartjenesten pga. 

økende volum i svartjenesten, vil kostnaden fordeles på alle kommuner.  
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Pr. 1.1.2021 er fordeling slik, ut fra budsjett 2021. Forutsatt at alle kommuner deltar i samarbeidet:  

Kommune Antall innbyggere Kostnad pr 

år 

Stjørdal 24.283 1.365.989,- 

Selbu 4.069 331.336,- 

Tydal 759 161.914,- 

Meråker 2.413 246.574,- 

Frosta 2.609 256.606,- 

Nærøysund* 9.581 92.524,- 

Melhus 16.949 990.599,- 

Skaun 8.367 551.329,- 

Midtre Gauldal 6.243 442.613,- 

Levanger 20.170 1.155.465,- 

Verdal  14.986 890.123,- 

Orkland 18.300 1.059.750,- 

Frøya 5.204 389.431 

*Deltar kun på teknisk løsning, alarmer direkterutes ut i tjenesten.  

For hver kommune som tilslutter seg vår tekniske løsning, er det en etableringskostnad som 

NetNordic tar for å knytte til en ny kommune i løsningen. Kostnaden er på kr. 250.000,-  

For hver APP som blir benyttet av hjemmetjenesten/ pårørende, er det en driftskostnad pr år kr. 99,- 

pr APP.  

Hver kommune må foreta et suppleringskjøp fra journalsystemleverandør for bruk av API som sikrer 

kommunikasjon mellom journalsystemet og NetNordic.  
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

169/20 Formannskapet 09.06.2020 

180/20 Formannskapet 16.06.2020 

41/20 Kommunestyret 18.06.2020 

208/20 Formannskapet 01.09.2020 

78/20 Kommunestyret 24.09.2020 

79/21 Formannskapet 20.04.2021 

57/21 Kommunestyret 29.04.2021 

 

OMBYGGING AV DET GAMLE HELSESENTERET - FULLFINANSIERING  

 

 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

 

1. Kommunestyret setter investeringsrammen for «prosjekt 550005 Gamle 

legekontor», til en totalkostnad på kr 30´000´000,- inkl. mva., for rehabilitering 

og ombygging av bygningen. 
 

2. Dette inkluderer full rehabilitering av tak, innvendig ombygging, utskifting av 

heis, opparbeidelse av uteområde, solcellepaneler, garderober, toaletter og 

møterom i kjeller på gamle helsehuset samt toaletter i kjeller v/ 

kommunestyresalen. 
 

3. Nødvendig tilleggsfinansiering på kr. 4´587´000,- inkl. mva. tas inn i 

investeringene for budsjett 2022. 
 

4. Kommunestyret vedtar følgende finansiering: 
 

Tidligere bevilgede midler kr. 12´871´298,- inkl. mva. 

Tidligere vedtatt midler i budsjett og 

økonomiplan 2021  

kr. 3´500´000,- inkl. mva. 

Tilleggsfinansiering 2021 – K-sak 78/20 kr. 5´628´702,- inkl. mva. 

Tilsagn Husbanken 15.12.2020 kr. 3´413´000,-  

Tilleggsfinansiering 2022 kr. 4´587´000,- inkl. mva.. 

Total finansiering kr. 30´000´000,- inkl. mva. 
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 20.04.2021 sak 79/21 

 

Vedtak: 

 

1. Kommunestyret setter investeringsrammen for «prosjekt 550005 Gamle legekontor», til 

en totalkostnad på kr 30´000´000,- inkl. mva., for rehabilitering og ombygging av 

bygningen. 
 

2. Dette inkluderer full rehabilitering av tak, innvendig ombygging, utskifting av heis, 

opparbeidelse av uteområde, solcellepaneler, garderober, toaletter og møterom i kjeller 

på gamle helsehuset samt toaletter i kjeller v/ kommunestyresalen. 
 

3. Nødvendig tilleggsfinansiering på kr. 4´587´000,- inkl. mva. tas inn i investeringene for 

budsjett 2022. 
 

4. Kommunestyret vedtar følgende finansiering: 
 

Tidligere bevilgede midler kr. 12´871´298,- inkl. mva. 

Tidligere vedtatt midler i budsjett og 

økonomiplan 2021  

kr. 3´500´000,- inkl. mva. 

Tilleggsfinansiering 2021 – K-sak 78/20 kr. 5´628´702,- inkl. mva. 

Tilsagn Husbanken 15.12.2020 kr. 3´413´000,-  

Tilleggsfinansiering 2022 kr. 4´587´000,- inkl. mva.. 

Total finansiering kr. 30´000´000,- inkl. mva. 

 

Enstemmig. 

 

 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 24.09.2020 sak 78/20 

 

Vedtak: 
1. Kommunestyret setter investeringsrammen for «prosjekt 550005 Gamle legekontor», til en 

totalkostnad på kr 22.000.000,- inkl mva, for oppussing og ombygging av bygget, som vist i alternativ 

1 i saksutredingen. 

 

2. Dette inkluderer full rehabilitering av tak, innvendig ombygging, opparbeidelse av uteområde, 

solcellepaneler og toaletter i kjeller på gamle helsehuset samt toaletter i kjeller v/ kommunestyresalen. 

 

3. Nødvendig tilleggsfinansiering på kr 5.628.702,- inkl mva legges inn i investeringene for 2021.  

 

4. Formannskapet gir kommunedirektøren fullmakt til å legge ut konkurransegrunnlag etter i Doffin etter 

formannskapets vedtak, da med forbehold om kommunestyrets vedtak om fullfinansiering. 

 

5. Kommunestyret vedtar følgende finansiering: 

 

Tidligere bevilget midler  kr. 12.871.298,- inkl. mva 

Tidligere vedtatt i budsjett og 

økonomiplan 2021 

Kr.  3.500.000    inkl. mva 

Tilleggsfinansiering 2021 kr.   5.628.702,-   inkl. mva 

Total finansiering  Kr. 22.000.000   inkl. mva 
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Enstemmig. 

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 01.09.2020 sak 208/20 

 

Vedtak: 

 
1. Kommunestyret setter investeringsrammen for «prosjekt 550005 Gamle legekontor», til en 

totalkostnad på kr 22.000.000,- inkl mva, for oppussing og ombygging av bygget, som vist i alternativ 

1 i saksutredingen. 

 

2. Dette inkluderer full rehabilitering av tak, innvendig ombygging, opparbeidelse av uteområde, 

solcellepaneler og toaletter i kjeller på gamle helsehuset samt toaletter i kjeller v/ kommunestyresalen. 

 

3. Nødvendig tilleggsfinansiering på kr 5.628.702,- inkl mva legges inn i investeringene for 2021.  

 

4. Formannskapet gir kommunedirektøren fullmakt til å legge ut konkurransegrunnlag etter i Doffin etter 

formannskapets vedtak, da med forbehold om kommunestyrets vedtak om fullfinansiering. 

 

5. Kommunestyret vedtar følgende finansiering: 

 

Tidligere bevilget midler  kr. 12.871.298,- inkl. mva 

Tidligere vedtatt i budsjett og 

økonomiplan 2021 

Kr.  3.500.000    inkl. mva 

Tilleggsfinansiering 2021 kr.   5.628.702,-   inkl. mva 

Total finansiering  Kr. 22.000.000   inkl. mva 

 

Enstemmig. 

 

 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 18.06.2020 sak 41/20 

 

Vedtak: 

Saken utsettes. 

 

Enstemmig. 

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 16.06.2020 sak 180/20 

 

Vedtak: 

Saken utsettes. 

 

Formannskapets behandling i møte 16.06.20: 
 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet: 

 

Saken utsettes. 
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Enstemmig. 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 09.06.2020 sak 169/20 

 

Vedtak: 

Saken utsettes til neste møte 16.06.20. 

 

Enstemmig. 

 

 

Formannskapets behandling i møte 09.06.20: 

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av Ordfører: 

 

Saken utsettes til neste møte 16.06.20. 

 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret setter investeringsrammen for «prosjekt 550005 Gamle legekontor», til 

en totalkostnad på kr 30´000´000,- inkl. mva., for rehabilitering og ombygging av 

bygningen. 

 

2. Dette inkluderer full rehabilitering av tak, innvendig ombygging, utskifting av heis, 

opparbeidelse av uteområde, solcellepaneler, garderober, toaletter og møterom i kjeller 

på gamle helsehuset samt toaletter i kjeller v/ kommunestyresalen. 

 

3. Nødvendig tilleggsfinansiering på kr. 4´587´000,- inkl. mva. tas inn i investeringene for 

budsjett 2022. 

 

4. Kommunestyret vedtar følgende finansiering: 

 

Tidligere bevilgede midler kr. 12´871´298,- inkl. mva. 

Tidligere vedtatt midler i budsjett og 

økonomiplan 2021  

kr. 3´500´000,- inkl. mva. 

Tilleggsfinansiering 2021 – K-sak 78/20 kr. 5´628´702,- inkl. mva. 

Tilsagn Husbanken 15.12.2020 kr. 3´413´000,-  

Tilleggsfinansiering 2022 kr. 4´587´000,- inkl. mva.. 

Total finansiering kr. 30´000´000,- inkl. mva. 

 

 

 

Vedlegg: 
 

2 oppriss – sør/øst og nord/vest 

2 planteginger 

1 utomhusplan 
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Saksopplysninger:   

 

Prosjektet Ombygging av det gamle helsesentret med ESA-nr. 20-186 skal som navnet tilsier, 

omgjøre den gamle helsefløyen ved kommunehuset om til å ramme to nye program: det ene er 

en kantine for de ansatte ved rådhuset, det andre er å fungere som nye lokaler for BAM-

virksomheten: Bo-, aktivitets- og miljøtjenesten, som nå skal flytte til nye lokaler opp i 

kommunehuset. Her skal det etableres nytt dagaktivitetssenter, og med det samlokaliserte 

kontor for ansatte ved virksomheten. Kantinekjøkkenet inngår som en del av dette, hvor 

brukere ved dagaktivitetssenteret vil hjelpe til med å tilberede mat og drikke som serveres de 

ansatte ved rådhuset. Dette er i tråd med eksisterende virksomhet ved BAM. Foruten de 

umiddelbare fordelene ved samlokalisering av kommunale tilbud og etablering av en 

velfungerende – og etterlengtet – kantine for ansatte, har dette også et tydelig bærekraft-aspekt 

i det at man tar gjenbruk-prinsippet på alvor. Ved opprusting og renovering av gamle, slitte 

bygg, bidrar man til å minske utslipp i en bransje som allerede står for over 50% av de 

nasjonale CO2-utslippene – særlig ved nybygg og alt det det innebærer av produksjon i første 

til tertiære ledd, samt utslipp ved frakt av materiell og personell, etablering av bygg og 

avfallene som følger av dette. 

 

Prosjektet har gjennomgått en mer omfattende forprosjekteringsfase enn vanlig av flere 

grunner. Ett av dem er det faktum at for å imøtekomme de kravene TEK17 og andre offentlige 

instanser setter, fordrer et gammelt bygg fra 1980 tilpassede dimensjoneringer og planlegging 

på et annet nivå enn nyere bygg som er mer i tråd med nyere byggeforskrifter.  

 

Videre var det også ønske om å undersøke muligheten ved å lokalisere kantinen i C-blokken, 

noe som også krevde sine ressurser og merutgifter til prosjektering. Dette alternativet ble for 

øvrig skrotet av økonomiske årsaker. Det ble også ønsket å etablere solcellepanel på de sør- og 

vestvendte takflatene, som ble innlemmet i konkurransegrunnlaget på bakgrunn av en rapport 

som anbefalte tiltaket. 

 

For å øke kapitalen, ble det søkt Husbanken om midler til dagaktivitetssenteret. Tilsagn om 

3´413´000,- ble gitt den 15.12.2020 med flere forbehold; blant annet at byggearbeidene skulle 

starte opp innen 4mnd etter tilsagnsdatoen. Denne summen, sammen med tidligere bevilgede 

midler, gir en total bevilgning på 25´413´000,-. Prosjektet ble lagt ut på anbudsportalen 

Mercell den 08.02.21. som en åpen tilbudskonkurranse etter del II i Forskriften om offentlige 

anskaffelser (FOA). Ved tilbudsfristen kom det inn to tilbud, hvorav begge tilfredsstiller 

konkurransegrunnlagets oppsatte kvalifikasjonskrav. Begge tilbudene er gjennomgått og 

kontrollert, mens nødvendig tilleggsinformasjon ble på oppfordring gitt av tilbyderne for å 

bedre kunne foreta en matnyttig sammenligning som er i henhold til FOA. Basert på dette ser 

begge ut til å være i stand til å gi oss et produkt som samsvarer med det 

konkurransegrunnlaget etterspør. 

 

Begge tilbudene som ble levert gikk derimot over den anslåtte rammen på 20´000´000,-, som 

baserer seg på et kostnadssammendrag produsert av konsulent gjennom Holte-

kalkulasjonsnøkkelen. Den ene tilbyderen gikk betydelig over: kr 30´749´415,- inkl.mva. Den 

andre var den rimeligste, på rundt 5 millioner rimeligere: kr 25´384´488,- inkl.mva.  

Tildelingskriteriene i grunnlaget lister pris opp på 80% og fremdrift 20%. Den billigste 

tilbyderen er i tilfelle den som ligger best an til å vinne kontrakten, da denne har laveste tilbud 
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og satt 7 mnd fremdrift fra byggestart for arbeidet, mens den dyreste satte 10 mnd fremdrift fra 

byggestart. 

 

Det ble foretatt en intern vurdering av tilbudene mot tidsaspektet: tilbudene er begge over 

rammen, men dersom vi skal sikre byggets strukturelle integritet under byggefasen, må 

byggestart initieres før sommeren. Dette har med utnyttelse av sommerværet å gjøre; særlig 

med tanke på at taket skal – og må – skiftes. Samtidig må tilsagnet fra Husbanken tas til 

etterretning, da det foreligger en frist for påbegynt byggestart innen 4 mnd etter at tilsagnet ble 

gitt. Denne fristen har Husbanken vært rause med å utsette til nå. Tatt i betraktning tilsagnet, 

vær- og klimatiske forhold og ikke minst virksomheten BAMs behov for snarlig relokalisering, 

er det vurdert dithen at kontraktsinngåelse må prioriteres.  

 

Det erfares at ved rehabilitering og ombygging av bygningsmasse av såpass gammel årgang 

alltid vil være noen utfordringer og ekstraoppgaver som vil være umulig å forutse i 

prosjektfase, men som vil dukke opp underveis ved pågående arbeider. For å sikre å unngå 

flere runder med tilleggsbevilgninger finner Kommunedirektøren det formålstjenlig å omsøke 

tilleggsbevilgning for å ha reserver tilgjengelig i byggeperioden. Tilgjengelige reserver vil også 

lette og rasjonalisere avklaringer ved aksept og tiltredelse av endringsmeldinger underveis i 

prosjektet. 

 

Dette fordrer en tilleggsbevilgning på kr 4´587.000,- inkl. mva. for å kunne dekke 

tilbudssummen. Med bakgrunn i tidsaspektet som medgår før kontrahering av kontrakt og 

oppstart av arbeider, vil nok ferdigstillelse ikke være på plass før etter årsskiftet 2022.  Med 

bakgrunn i forannevnte tilrår derfor Kommunedirektøren at omsøkte tilleggsbevilgning søkes 

løst gjennom innspill for kaptitalbehov på investeringssiden for budsjettåret 2022. 

 

 

Vurdering: 

 

Primært; 

Det anses som nødvendig å prioritere kontraktsinngåelse så snart som mulig mht. vær og 

klima, tilsagnet samt BAMs behov for snarlig relokalisering. Hvis ikke kan prosjektet risikere å 

miste verdifull byggetid i sommermånedene, samt tilsagnet fra Husbanken. 

 

Sekundært; 

I og med at prosjektet nå er mye over bevilging er det et alternativ å gå i forhandling med 

tilbyderne for så å ta bort deler fra prosjektet, (f.eks rehab. av kjeller) for å få ned kostnaden. 

Dette vil nok forringe prosjektet både i tid og kvalitet.   

 

Forhold til overordna planverk: 

 

Kommuneplanens samfunnsdel:  

Frøya kommune er en profesjonell og moderne tjenesteleverandør. 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Kommunedirektøren anser det som nødvendig med tilleggsbevilgning på på kr. 4´587´000,- 

inkl. mva. ut fra saksbehandlers vurdering, som følger: 



Saknr: 57/21 

 

 

  

Kontobeskrivelse 

 

  

Budsjett per 01.01.21  

kr. inkl.mva. 

 

  

Kostnader pr 12.03.21 

kr. inkl.mva. 

  

Forprosjektsfase: 

Konsulenttjenester 

 

  

428.750,- 

  

428.750,- 

  

Totalentreprenørarbeider 

 

  

20.000.000,- 

(anslag fra prosjekterende) 

  

25.384.488,-  

(Laveste tilbyder) 

  

Andre kostnader 

(dok.avg.-søknader etc) 

 

  

40.000,- 

  

40.000,- 

  

Interne lønnskostnader 

 

  

330.000,- 

  

330.000,- 

  

Reserve (14%) 

 

  

2.911.825,- 

  

3.618.825,- 

  

Sum 

 

  

23.710.0575,- 

  

29.865.063,- 

 

 

 

Under følger en mer detaljert beskrivelse over lavest innkomne anbud: 

 

  

Kontobeskrivelse 

 

  

Beste anbud kr. 

inkl.mva. 

 

Forprosjektsfase: 

Konsulenttjenester 

 

  

428.750,- 

Byggefase: 

Prosjektering og generelle ytelser 

 

  

675.000,- 

Byggefase: 

Rigg og drift 

 

  

1.762.500,- 

Byggefase: 

Bygning 

 

  

13.025.000,- 

Byggefase:   
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VVS-installasjoner 

 

5.267.190,- 

Byggefase: 

Elkraft 

 

  

2.250.673,- 

Byggefase: 

Tele- og automasjon 

 

  

1.007.875,- 

Byggefase: 

Solcelleanlegg 

 

  

495.000,- 

Byggefase: 

Utomhus 

 

  

901.250,- 

  

Andre kostnader 

 

  

40.000,- 

  

Interne lønns- 

kostnader 

 

  

330.000,- 

  

Reserve (14%) + 134.937,- 

 

  

3.816.762,- 

  

Sum 

 

  

30.000.000,- 
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58/21 Kommunestyret 29.04.2021 

 

POLITISKE MÅL FOR OPPVEKSTOMRÅDET 2021 - 2024  

 

 
Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur innstilling til kommunestyret: 

 

Frøya kommunestyre vedtar politiske mål for oppvekstområdet 2021-24 slik de er foreslått fra 

kommunedirektøren. 

 

 

 
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur den 12.04.2021 sak 23/21 

 

Vedtak: 

Frøya kommunestyre vedtar politiske mål for oppvekstområdet 2021-24 slik de er foreslått fra 

kommunedirektøren. 

 

Enstemmig. 

 

 
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur den 09.02.2021 sak 7/21 

 

Vedtak: 

1. Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur tar forslag til politiske mål for 

oppvekstområdet 2021-2024 for orientering. 

2. Kommunedirektøren sender forslag til politiske mål for oppvekstområdet 2021-2024 på 

høring til Frøya ungdomsråd, Frøya eldre- og brukerråd og overordnet FAU, med høringsfrist 

01.04.21. 

3. Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur får saken til ny behandling i sitt 

møte 13.04.21, med høringsinnspill fra råd og utvalg nevnt i pkt. 2 

 

Enstemmig. 

 

 

Hovedutvalg for helse, omsorg, oppvekst, Nav og kulturs behandling i møte 09.02.2021: 
 

Kommunedirektørens forslag til endring i vedtak: 
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1. Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur tar forslag til politiske mål for 

oppvekstområdet 2021-2024 for orientering. 

2. Kommunedirektøren sender forslag til politiske mål for oppvekstområdet 2021-2024 på 

høring til Frøya ungdomsråd, Frøya eldre- og brukerråd og overordnet FAU, med høringsfrist 

01.04.21. 

3. Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur får saken til ny behandling i sitt 

møte 13.04.21, med høringsinnspill fra råd og utvalg nevnt i pkt. 2 

 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Frøya kommunestyre vedtar politiske mål for oppvekstområdet 2021-24 slik de er foreslått fra 

kommunedirektøren. 

 

 

Vedlegg: 

 

Forslag til Frøya kommunes mål for oppvekstområdet 2021-2024. 

 

 

Saksopplysninger:   

Bakgrunn: 

Frøya kommune har hatt politisk vedtatte mål for oppvekstområdet i kommunen for perioden 

2016-2020. Dette har dannet grunnlaget for rammeområdet og de underliggende 

virksomhetenes utviklingsplaner og utviklingsarbeid gjennom perioden. Perioden er nå over, og 

det er behov for å vedta nye mål for rammeområdet, for de 4 neste årene, 2021-2024. 

 

Kommunens fagfora i rammeområdet har de siste månedene jobbet med å utarbeide forslag til 

nye mål for rammeområde oppvekst. Disse fora er: 

- Forum oppvekst (FO): Kommunalsjef oppvekst, virksomhetslederne og avd. ledere fra 

skolene og barnehagene, representanter fra PPT, barnevern og helsestasjon, samt HTV 

fra Fagforbundet og Utdanningsforbundet. 

- Forum barnehage: Kommunalsjef oppvekst, og virksomhetslederne og avd. ledere fra 

barnehagene og HTV Fagforbundet. 

- Forum barnehage: Kommunalsjef oppvekst, virksomhetslederne og avd. ledere fra 

barnehagene og HTV Utdanningsforbundet 

 

Bakgrunnsdokumenter og momenter som har dannet bakteppe for utarbeidelse av forslaget til 

mål er: 

- Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 

- Kommunens 4-årsplan for oppvekstsektoren 2016-2020 

- Oppsummering og momenter fra kommunens oppvekstdebatt 24.09.20 

- Frøya kommunes Tilstandsrapport for oppvekst 2019/2020 

- Analysearbeid i kommunens fagfora knyttet til læringsresultater og 

brukerundersøkelser. 

 

Om målene og bakgrunnen for dem: 
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Oppvekstområdet i kommunen har et bredt og komplekst tjenestebilde, fra barna starter i 

barnehagen til de går ut av grunnskolen. Barns læring og utvikling skal foregå ut fra det 

enkelte barns forutsetninger og behov. Samtidig er dette en kollektiv prosess i 

barnehageavdelingen eller klassen, og i skolen og barnehagen som helhet, som skal bygge på 

skolen og barnehagens samfunnsoppdrag. Samfunnet er i stadig forandring og utvikling, som 

også barnehagene og skolene er en del av. Å lage felles mål for området er derfor utfordrende. 

Samtidig er det viktig å ha felles mål. Målene og tiltakene som er utarbeidet forsøker derfor å 

balanse mellom to ting: 

1. Å være tydelige og målbare, slik at de gir en tydelig retning for barnehagene og skolenes 

fokus i det videre utviklingsarbeidet. 

2. Ha en relativt åpen og veiledende tilnærming, som tar høyde for endringer i områdets 

utfordringsbilder og endringer i statlige styringsdokumenter og -signaler. 

 

De overordnede områdene og målene er hentet fra kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027. 

Disse er uendret fra de målene som ble vedtatt i forrige periode. Eneste endring er at det er tatt 

inn et mål fra området «Natur, miljø og klima». Videre vil man se at det ikke er alle momenter 

og utfordringer som har stått og står på dagsorden for rammeområdet som er eksplisitt nevnt 

gjennom mål og tiltak. Dette er fordi det dette vil gjøre måldokumentet for stort og 

uhåndterbart. Samtidig er det gjort et forsøk på å la mål og tiltak favne såpass bredt at de tar 

inn over seg de fleste ting som tilstandsrapport, oppvekstdebatten i kommunestyret og liknende 

peker på.  

 

De politiske delmålene er forsøkt utformet med et tydelig utviklings- og prestasjonsfokus. 

Dette skiller seg noe fra målene i forrige periode, som var mer resultatfokusert. Dette er gjort 

med en tanke om at man gjennom gode prestasjoner og fokus på positiv utvikling vil oppnå 

gode resultater, mens man gjennom et for ensidig fokus på resultat kan risikere å miste fokus 

på de stegene og prosessene man må gjennom for å nå dit. 

 

De politisk vedtatte målene vil danne utgangspunkt for både rammeområdet som helhet og den 

enkelte barnehage og skoles arbeid med å utarbeide planer for det videre utviklingsarbeidet. 

Dette arbeidet vil både foregå i rammeområdets fagfora, og i personalet og 

samarbeidsforumene ved den enkelte virksomhet. Selv om de politiske målene vedtas med et 4-

årsperspektiv, vil dette arbeidet ha en årlig rullering. Dette for å ha prosesser som tar høyde for 

endringer i utfordringsbildet og styringssignaler, og fordi det ikke vil være mulig å ha et like 

stort fokus på alle områdene de politisk vedtatte målene peker på gjennom hele 4-årsperioden. 

 

Høringsinnspill: 

Etter at saken ble behandlet i HOOK 09.02.21, ble målene sendt på høring til Frøya 

ungdomsråd, Frøya eldre- og brukerråd og Overordnet FAU. Disse har kommet med følgende 

høringsinnspill: 

 

Frøya ungdomsråd: 

Fikk presentert forslaget i sitt møte 12.03.21. Har ikke levert noen innspill. 

 

Frøya eldre og brukerråd: 

Behandlet forslaget i sitt møte 17.02.21, med følgende vedtak. 

«Frøya eldre og brukerråd har ingen merknader til kommunedirektørens forslag til politiske 

mål for oppvekstområdet 2021-24» 
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Overordnet FAU: 

Fikk presentert forslaget i sitt møte 16.03.21. Har i etterkant levert følgende innspill: 

«Øke foreldrekompetansen: 

Vi ser at det er et stort behov for foreldreveiledning i skolen. Samtidig har vi bare en ansatt i 

den rollen i kommunen. Dette er alt for lite.  

 

Og til punktet Psykisk helse: 

Vi ser et økende antall barn og unge med psykiske helseplager av en sånn art at det trengs 

støtte fra 2. linjetjenesten. Denne tjenesten bør styrkes. Vi opplever i skolen i dag at 

helsetjenesten ikke har stor nok kapasitet til å gi den hjelpen barn og unge trenger i forhold 

til psykisk helse.» 

 

 

Vurdering: 

Forslagene til mål for oppvekstområdet er utarbeidet av kommunens fagforum. Forslaget har 

vært på høring til Frøya ungdomsråd, Frøya eldre- og brukerråd og Overordnet FAU. Innspillet 

fra overordnet FAU viser at et økt tverrfaglig samarbeid rettet mot barn og unge bør 

prioriteres i perioden. Kommunedirektøren innstiller på at forslaget på politiske mål for  

oppvekstområdet vedtas slik det er forelagt. 

 

Forhold til overordna planverk: 

Målene bygger på kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027.  
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SANERING OG OPPGRADERING VA SISTRANDA MIDTRE-

TILLEGGSBEVILGNING  

 

 

Forslag til vedtak: 

 
1. Frøya kommunestyre vedtar å iverksette prosjektene Infrastruktur Rådhusgata» og 

Infrastruktur Mellomveien». 

2. Frøya kommunestyre vedtar at prosjektenes finansieres på følgende måter: 

a. VA-relaterte kostnader dekkes gjennom omdisponering av kr. 7,8 mill. ekskl. mva. fra 

prosjektet «551445-Avløpsanlegg Sistranda-Hamarvik».  

b. Trekkerør fiber: kr. 500.000,- inkl. mva (finansieres fra prosjekt 194005-

Brebåndsutbygging. Saldo på dette er pr 03.03.21 14,5 millioner kr.) 

c. Fjernvarme: kr. 3,25 mill. inkl. mva (finansieres med overføring fra prosjekt 551529-

Næringareal Uttian) 

d. Overvannsanlegg veg: kr. 3,25 mill. inkl. mva (finansieres med overføring fra prosjekt 

551529-Næringareal Uttian) 

e. Trekkerør for strømforsyning/styring av veglys samt fundamenter for lysstolper:       kr. 

250.000,- inkl. mva (finansieres med overføring fra  

prosjekt 551529 Næringareal Uttian) 

3. Omdisponeringene skjer til prosjektet «556003-Sanering og oppgradering VA Sistranda Midtre» 

hvor prosjektene nevnt under punkt 1 inngår som underprosjekter. Kommunedirektøren 

fordeler midlene mellom disse prosjektene etter behov.   

4. I budsjettforslaget for 2022 vil Kommunedirektøren fremme tilbakeføring av midler til de 

aktuelle prosjektene, med tilsvarende beløp som nevnt i punkt 2 a, b, c, d og e, minus eventuelle 

ubrukte midler som tilbakeføres til repektive prosjekter i sin helhet. 

 

 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 25.03.2021 sak 47/21 

 

Vedtak: 

Saken utsettes til neste møte i formannskapet og kommunestyremøte. 

 

Enstemmig. 
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Kommunestyrets behandling i møte 25.03.21: 

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av borgelig gruppe. 

 

Saken utsettes til neste møte i formannskapet og kommunestyremøte. 

 

Enstemmig. 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 16.03.2021 sak 53/21 

 

Vedtak: 

1. Frøya kommunestyre vedtar å iverksette prosjektene Infrastruktur Rådhusgata» og 

Infrastruktur Mellomveien». 

2. Frøya kommunestyre vedtar at prosjektenes finansieres på følgende måter: 

a. VA-relaterte kostnader dekkes gjennom omdisponering av kr. 7,8 mill. ekskl. 

mva. fra prosjektet «551445-Avløpsanlegg Sistranda-Hamarvik».  

b. Trekkerør fiber: kr. 500.000,- inkl. mva (finansieres fra prosjekt 194005-

Brebåndsutbygging. Saldo på dette er pr 03.03.21 14,5 millioner kr.) 

c. Fjernvarme: kr. 3,25 mill. inkl. mva (finansieres med overføring fra prosjekt 

551529-Næringareal Uttian) 

d. Overvannsanlegg veg: kr. 3,25 mill. inkl. mva (finansieres med overføring fra 

prosjekt 551529-Næringareal Uttian) 

e. Trekkerør for strømforsyning/styring av veglys samt fundamenter for lysstolper:       

 kr. 250.000,- inkl. mva (finansieres med overføring fra  

prosjekt 551529 Næringareal Uttian) 

3. Omdisponeringene skjer til prosjektet «556003-Sanering og oppgradering VA 

Sistranda Midtre» hvor prosjektene nevnt under punkt 1 inngår som underprosjekter. 

Kommunedirektøren fordeler midlene mellom disse prosjektene etter behov.   

4. I budsjettforslaget for 2022 vil Kommunedirektøren fremme tilbakeføring av midler til 

de aktuelle prosjektene, med tilsvarende beløp som nevnt i punkt 2 a, b, c, d og e, 

minus eventuelle ubrukte midler som tilbakeføres til repektive prosjekter i sin helhet. 

5. Plan for tilfredsstillende veistandard inkl. fortau og belysning for hele Mellomveien og 

Sørveien bes utarbeidet for å få grunnlag for snarlig gjennomføring.  Veilys for hele 

Mellomveien bes kostnadsberegnet. 

 

Enstemmig. 

 

 

Formannskapets behandling i møte 16.03.21: 
 

Følgende forslag til nytt pkt 5 i vedtak ble fremmet av borgelig gruppe: 

 

Plan for tilfredsstillende veistandard inkl. fortau og belysning for hele Mellomveien og Sørveien 

bes utarbeidet for å få grunnlag for snarlig gjennomføring.  Veilys for hele Mellomveien bes 

kostnadsberegnet. 

 

Enstemmig. 
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Forslag til vedtak: 

1. Frøya kommunestyre vedtar å iverksette prosjektene Infrastruktur Rådhusgata» og 

Infrastruktur Mellomveien». 

2. Frøya kommunestyre vedtar at prosjektenes finansieres på følgende måter: 

a. VA-relaterte kostnader dekkes gjennom omdisponering av kr. 7,8 mill. ekskl. 

mva. fra prosjektet «551445-Avløpsanlegg Sistranda-Hamarvik».  
b. Trekkerør fiber: kr. 500.000,- inkl. mva (finansieres fra prosjekt 194005-

Brebåndsutbygging. Saldo på dette er pr 03.03.21 14,5 millioner kr.) 

c. Fjernvarme: kr. 3,25 mill. inkl. mva (finansieres med overføring fra prosjekt 551529-

Næringareal Uttian) 

d. Overvannsanlegg veg: kr. 3,25 mill. inkl. mva (finansieres med overføring fra prosjekt 

551529-Næringareal Uttian) 

e. Trekkerør for strømforsyning/styring av veglys samt fundamenter for lysstolper:       kr. 

250.000,- inkl. mva (finansieres med overføring fra  

prosjekt 551529 Næringareal Uttian) 

3. Omdisponeringene skjer til prosjektet «556003-Sanering og oppgradering VA 

Sistranda Midtre» hvor prosjektene nevnt under punkt 1 inngår som underprosjekter. 

Kommunedirektøren fordeler midlene mellom disse prosjektene etter behov.   
4. I budsjettforslaget for 2022 vil Kommunedirektøren fremme tilbakeføring av midler til de 

aktuelle prosjektene, med tilsvarende beløp som nevnt i punkt 2 a, b, c, d og e, minus eventuelle 

ubrukte midler som tilbakeføres til repektive prosjekter i sin helhet. 

 

Vedlegg: 

 
1. Situasjonsplan Infrastruktur Rådhusgata 

2. Ledningsplan Mellomveien/Rådhusgata 

 

 
 

 

Saksopplysninger:   

 

Sistranda sentrum har de siste år gjennomgått en stor endring med blant annet etablering av 

Blått kompetansesenter, Kultur- og kompetansesenter, Frøya storhall, Kysthaven, påbygg 

Stjernesenteret og Hotell Frøya. I tillegg pågår nå byggingen av Frøya helsehus. Utenom dette 

har det vært flere mindre prosjekter innenfor sentrumskjernen. Utviklingen i dag tilsier at det 

med stor sannsynlighet vil bli flere store utbygginger i nær fremtid. Nevnes kan planer for 

utbygging av Hotell Frøya, bygging av boligblokker på Rådhustoppen, Blått kompetansesenter 

2, et badeland samt boligblokker på Siholmen. I tillegg er det et mulig næringsbygg på gang på 

Myratangen (eiendommen mellom COOP Extra og Siholmen). Alle disse byggene forsynes 

med vann gjennom sentrumsområdet og er avhengige av et godt utbygget vannforsyningsnett 

for bl.a å sikre drikkevannsforsyningen og ikke minst bedre brannvannkapasiteten. I tillegg vil 

økt bebyggelse i sentrumsområder kreve et bedre spillvanns- og overvannsnett enn det vi har i 

dag samt stille mye høyere krav til veganlegg.  

 

Kort sagt har den store aktiviteten innenfor sentrumsområdet medført et stort behov for både 

omlegging, fornying og oppgradering av et aldrende ledningsnett for vann, spillvann og 

overvann samt samt annen infrastruktur som elkabler, trekkerør for fiber samt fjernvarmerør.  
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Ettersom mye av arbeidene med etablering av forannevnte infrastruktur foregår i veger og 

fortau er det også viktig å ha fokus på at vegsystemet i sentrumsområdet oppgraderes i forhold 

til bortledning av overvann med tilhørende sandfangkummer samt veglys og vegstandard 

generelt.  

 

Kommunens verktøy for planmessig etablering, fornying og oppgradering av infrastruktur for 

vann og avløp er Hovedplanene for vann og avløp. Med den raske utbyggingstakten vi 

opplever her på Frøya vil det selvsagt være stor sannsynlighet for at det fra tid til annen 

fremlegges planer for nye utbygginger som ikke er forutsett i Hovedplanene for vann og avløp. 

Dette er utfordrende å forholde seg til for VA-sektoren spesielt da slike utbygginger kan 

medføre store konsekvenser for eksisterende VA-nett. Slike uforutsette utbygginger medfører 

også en mulighet til at andre aktører kommer på banen og ønsker å delta i prosjektet. 

Eksempelvis Tensio med elkabler, private aktører innenfor fiberutbygging, kommunen med 

etablering av fortau/veglys/overvann samt fjernvarme. Dette er selvsagt positivt men gjør at 

prosjektene kan bli mye mere omfattende og utfordrende enn først antatt.  

 

Prosjekt «Sanering og oppgradering VA Sistranda Midtre»  

Overnevnte problemstillinger erfarer Kommunedirektøren nå under planleggingen av prosjektet 

«Sanering og oppgradering VA Sistranda Midtre». Dette prosjektet ble opprettet i 

sammenheng med at Kommunedirektøren ønsket å igangsette arbeidene med en områdeplan 

for Sistranda sentrum, noe som også ville utløse kostnader for vann- og avløp. Kommunestyret 

bevilget derfor i budsjettet for 2019, kr. 2,5 mill. til opprydding av eksisterende infrastruktur 

for vann og avløp for Sistranda Midtre. Kommunedirektøren anser omlegging og oppgradering 

av vann, spillvann- og overvannsledningene i området Rådhustoppen/Stjernesenteret som er 

strategisk viktig for forsyning av vann og avløp i sentrumsområdet og Sistranda for øvrig, og 

ønsket derfor å bruke disse midlene til å komme raskt i gang med en opprydding av VA-

ledninger i dette området.  

 

I utgangspunktet ble dette sett på som et relativt enkelt prosjekt hvor det i hovedsak skulle 

etableres en grøftetrasè langs Mellomveien for ny vannledning samt omlegging av eksisterende 

avløpsledning. Underveis i planleggingen og prosjekteringen ble det klart at dette ble mye mere 

utfordrende enn først antatt, noe som har resultert i økt kapitalbehov.   

 

Bakgrunnen til dette er at det underveis har meldt seg flere behov som bør ivaretas. Ettersom 

arbeidene skal foregå i to forskjellige veier (Rådhusgata og Mellomveien) og det faktum at 

Rådhusgata må være ferdig før arbeidene i Mellomveien kan fullføres (overvannsledningen i 

Rådhusgata må være ferdiglagt før overvann fra Mellomveien kan tilknyttes), anser 

Kommunedirektøren det som formålstjenlig å skille disse i to forskjellige underprosjekter 

(Infrastruktur Rådhusgata og Infrastruktur Mellomveien. Nedenfor beskrives de viktigste 

behov/utfordringer som etter hvert ble avdekket og som har vært med på å utvikle prosjektet:  

 

Infrastruktur Rådhusgata 

1. I det pågående kommunale vegprosjektet «Nytt fortau Rådhusgata» skal foruten 

etablering av nytt fortau i Rådhusgata fra Ørndalsveien ned til krysset Mellomveien/ 

Rådhusgata, også foregå oppgradering av veiens eksisterende overvannsledning. Den 

nye overvannsledningen møter ny overvannsledning fra Mellomveien i krysset 

Mellomveien/Rådhusgata. Derfra føres en ny felles overvannsledning nedover fortauet i 

Rådhusgata og videre i kulvert over Miljøgata før den tilknyttes eksisterende 

overvannskum sør for Frøya Kultur og kompetansensenter.  
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Samtidig var det i utgagnspunktet planlagt å legge 2 stk fjernvarmerør frem til 

Kommunehuset. Disse legges i samme grøft som overvannsledningen fra et 

tilknytningspunkt i fortauet ved svømmehallen hvor rørene tilknyttes eksisterende rør 

fra fjernvarmesentralen ved Sistranda Barneskole. De to andre fjernvarmerørene, som 

legges som reserve for fremtidig fjernvarmebehov, er tenkt videreført nedover fortauet i 

Rådhusgata og videre ned til ny Varmesentral nedenfor Frøya Kultur- og 

kompetansesenter.  

Både ny overvannsledning og de to reserve fjernvarmerørene inngår i prosjektet 

«Infrastruktur Rådhusgata». 

 

2. Den private reguleringsplanen for nye boligblokker på Siholmen utløser et behov for å 

øke brannvannkapasiteten til området. Når det først skal anlegges en grøftetrasè for 

overvannsledning og fjernvarmerør nedover Rådhusgata ser Kommunedirektøren en 

mulighet til samtidig å legge en ny forsyningsledning fra en eksisterende vannkum i 

Mellomveien og nedover Rådhusgata og helt ned til eksisterende vannkum ved Frøya 

Kultur- og kompetansesenter. På denne måten vil det foruten å øke 

vannforsyningssikkerheten generelt også forbedre brannvannkapasiteten til både 

boligprosjektet på Siholmen, et eventuelt Blått kompetansesenter 2, «Badeland» samt 

eventuelle andre fremtidige næringsutbygginger på strekningen fra Blått 

Kompetansesenter til Siholmen.   

 

3. I tillegg til dette ønsker Tensio å delta i grøfta med flere trekkerør for fremtidig behov. 

De ønsker også å delta med et trekkerør gjennom kulverten i Miljøgata. 

 

4. Ettersom Rådhusgata ligger i en relativt bratt bakke vil grøftetrasèen nødvendigvis også 

legges med stort fall. For å unngå utvasking av grøftetrasèen må det også legges 

drensledning i bunnen av grøfta. 

 

Samlet vil det legges fra 4 til 9 forskjellige ledninger/rør i samme grøft i fortauet nedover hele 

Rådhusgata og ned til området Frøya Kultur og Kompetansesenter (se vedlagte 

situasjonsplan).  

 

Kryssing av Miljøgata 

Den største utfordringen med forannevnte løsning er at traèen må krysse Miljøgata. I dialog 

med Fylkeskommunen er det avklart at kryssingen enten må foregå via styrt boring eller 

etablering av kulvert. Begge deler er et omfattende og kostbart arbeide der styrt boring anses å 

være det mest krevende og usikre alternativet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Det ble etter en nøye evaluering i samråd med entreprenør anbefalt å etablere en kulvert (se 

Fig. 1) da denne foruten å gi minst inngrep i terrenget på hver side av Miljøgata heller ikke 

kommer i berøring med eksisterende ledningsnett som allerede går under Miljøgata. Kulvert gir 

også en langt større fleksibilitet i ettertid for å kunne legge nye ledninger/ infrastruktur som det 

måtte bli behov for i fremtida uten å måtte foreta fysiske inngrep i gata. Ulempen med dette 

alternativet er at trafikken gjennom krysset Miljøgata/Rådhusgata må omlegges noe under 

arbeidene.  Totale kostnader for kulvert er ca. kr. 2,6 mill. eksksl. mva.       
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Fig. 1 

 

 

 

Infrastruktur Mellomveien 

Arbeidene i Mellomveien er hovedsakelig utløst gjennom et behov for opprydding (omlegging) 

og oppdimensjonering av eksisterende vann, overvann- og spillvannsledninger i dette området.  

I utgangspunktet ble dette sett på som et relativt enkelt prosjekt hvor det i hovedsak skulle 

etableres en grøftetrasè med nye VA-ledninger i et nytt fortau i Mellomveien (fortau var et 

rekkefølgekrav i forbindelse med reguleringsplanen for «Rådhustoppen» (boligblokk)). Dette 

ville gi kommunen positive synergieffekter kostnadsmessig. 

Underveis i planleggingen og prosjekteringen ble det klart at dette ble mye mere utfordrende 

og komplisert enn først antatt. Det har etter hvert også utviklet seg en situasjon der rask 

fremdrift er viktig sett på bakgrunn av at vannforsyningen til Sistrandas nedre sone er 

midlertidig utkoblet som følge av tomte utgravingene av «Rådhustoppen». Av 

sikkerhetsmessige årsaker forsynes Sistranda normalt fra to soner – øvre og nedre – noe som 

gjør området mindre sårbart ved bortfall av èn av sonene. Det er derfor ønskelig at prosjektet 

gjennomføres så raskt som mulig. 

 

1. Under prosjekteringen av VA-anlegget kom melding fra utbygger av «Rådhustoppen» 

at prosjektet var lagt på is. Kommunen måtte derfor iverksette omprosjektering som 

følge av at ledningstrasèen ikke lengre kunne legges i det planlagte fortauet. Dette fordi 

ny trasè nå måtte legges så langt som mulig på Mellomveiens vestside for å unngå 

utrasing av skjæringen mot tomta til «Rådhustoppen».   

 

2. Mellomveien i seg selv har også bydd på utfordringer mht overvannsanlegg for veg 

samt hvilken vegstandard vegen skulle ha etter VA-anlegget var ferdig. I dag er vegen 
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asfaltert men uten overvannsanlegg/sandfang og fremstår som smal (nærmest 

enveiskjørt) og lite trafikkvennlig og uten veglys. Med andre ord er den langt unna 

ønsket sentrumsstandard hverken mht bredde, overvannshåndtering eller belysning. 

Ettersom denne standarden er er benyttet i det pågående prosjektet «Nytt fortau 

Rådhusgata», bør også Mellomveien søkes å oppnå samme standard. Samtidig har vi 

utfordringen med at østre vegside ligger mot Rådhustopp-tomta uten mulighet for 

breddeutvidelse slik den ligger i dag. Ettersom en grøftetrasè for VA-anlegg i 

Mellomveien vil ta mye av vegbredden vil det være formålstjenlig at vegen samtidig 

utbreddes med ca. 1 m mot vest (på privat grunn). Fremkommeligheten og 

trafikksikkerheten vil da økes betraktelig. 

 

3. Mellomveien er heller ikke utrustet med veglys. Når det nå først skal utføres såpass 

omfattende arbeider i veien, vil det være fremtidsrettet å forberede for etablering av 

veglys samtidig slik at man slipper gravearbeider langs Mellomveien senere. 

Kommunedirektøren foreslår derfor at det legges trekkrør for strømforsyning og 

styring av veglys samt etableres fundamenter for lysstolpene, slik at eventuell fremtidig 

belysning av Mellomveien kan utføres med minimale kostnader. Dette er et eksempel på 

kostnadseffektivt samarbeide mellom selvkostområdet VA og kommunal drift av 

veier/trafikksikkerhet.  

 

4. Den nye vannledningen som er planlagt lagt i Mellomveien er tilknyttet Sistrandas 

nedre vannforsyningssone og er tenkt oppdimensjonert i forhold til den gamle som ble 

utkoblet i forbindelse med gravearbeidene i Rådhustopp-tomta. Oppdimensjoneringen 

sikrer høyere brannvannkapasitet i nedre sone, noe som også er viktig for Frøya Helse 

og Omsorgssenter.  

 

5. Mot slutten av prosjekteringsarbeidene meldte også Tensio sin interesse for å delta i 

grøfta med legging av en høyspentkabel for fremtidig bruk. Dette medfører at grøfta må 

utvides for å gjøre plass for kabelen. Kostnadene med dette forskutteres av Tensio. 

 

6. Langs Mellomveien vestre side ligger 4 eiendommer som i dag har privat avløpsledning 

som er tilknyttet eksiterende kommunal avløpsledning. Det viser seg at disse 

eiendommene har felles ledning for kloakk og overvann/drens fra eiendommen. Når det 

først skal legges overvannsledning i Mellomveien kan nå dette løses ved at 

eiendommene separerer kloakk og overvann hvor overvannet tilknyttes den nye 

overvannsledningen i Mellomveien.  

 

7. I dag krysses Mellomveien av en kommunal avløpsledning og må derfor omlegges i ny 

grøftetrasè. Deler av ledningen er også uheldig plassert over en privat eiendom i krysset 

Mellomveien/Sørveien. Når det først etableres en grøftetrasè i Mellomveien benyttes 

anledningen til å videreføre denne i ny grøftetrasè og fjerne den gamle ledningen fra 

privat eiendom.  

 

Samlet vil det legges 5 forskjellige ledninger/kabler i samme grøft i hele Mellomveien frem til 

krysset Mellomveien/Rådhusgata (se vedlagte ledningsplan).  

 

Prosjektet «Sanering og oppgradering VA Sistranda Midtre» har som overnevnte viser utviklet 

seg til å bli stort og omfattende. Dette viser imidlertid utfordringene kommunen står overfor 

for å kunne tilrettelegge infrastruktur for et samfunn i sterk vekst og endring.  
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Dette er også et eksempel på at to prosjekter kan være avhengig av hverandre. Fullføringen av 

arbeidene i Mellomveien kan ikke skje før prosjektet i Rådhusgata er ferdigstilt med bakgrunn i 

overvannsproblematikk. Begge prosjekter må derfor kunne iverksettes noenlunde samtidig og 

så raskt som mulig. Det er derfor ønskelig at begge prosjektene kan fullfinansieres nå, slik at 

arbeidene kan iverksettes som ønsket.  

 

Kostnader 
Med bakgrunn i prosjektenes kompleksitet anser Kommunedirektøren at det vil være ryddigst å skille ut 

prosjektene i egne underprosjekter under prosjektet «556003-Sanering og oppgradering VA Sistranda 

Midtre». Prosjektet i Rådhusgata er budsjettert til kr. 9,5 mill. ekskl. mva. mens prosjektet i 

Mellomveien er budsjettert til ca. kr. 7,1 mill. ekskl. mva. Totalt utgjør dette kr. 16,6 mill. ekskl. mva. 

Prosjektene gjennomføres i regi av kommunens VA-avdeling og alle VA-relaterte kostnader belastes 

selvkostområdet vann og avløp. I prosjektene inngår foruten vann-, overvann- og drensledninger samt 

trekkrør for fremtidig bruk til fiber etc., også legging av fjernvarmrør samt høyspentkabel og trekkerør 

for Tensio. I tillegg inngår også utbredding av Mellomveien samt tilrettelegging av veglys i 

Mellomveien. Kostnadsfordelingen for arbeider som ikke er relatert til selvkostområdet VA er som 

følger: 

1. Trekkerør fiber: kr. 500.000,- inkl. mva (finansieres av FK) 

2. Fjernvarme: kr. 3,25 mill. inkl. mva (finansieres av FK) 

3. Overvannsanlegg veg: kr. 3,25 mill. inkl. mva (finansieres av FK som vegeier) 

4. Trekkerør for strømforsyning/styring av veglys samt fundamenter for lysstolper: kr. ca. kr. 

250.000,- inkl. mva (finansieres av FK som vegeier) 

5. Trekkerør + høyspentkabel: kr. 625.000,- inkl. mva (finansieres av Tensio) 

Samlet representerer disse kostnadene kr. 7,875 mill. inkl. mva av det samlede kapitalbehovet. Dette er 

kostnader som belastes inkl. mva (i motsetning til VA-kostnader som belastes ekskl. mva). Kostnadene 

med disse arbeidene må belastes relevante kontoer utenfor selvkostområdet VA. Kapitalbehovet for 

Tensios deltagelse i prosjektet forskutteres av Tensio.  

Kapitalbehovet for VA beregnes til ca. kr. 10,3 mill. ekskl. mva. Fra før er det bevilget kr. 2,5 mill. 

ekskl. mva slik at kapitalbehovet til tilleggsbevilgningen for VA-kostnader representerer et beløp på kr. 

7,8 mill. ekskl. mva. Dette beløpet skal belastes selvkostområdet for vann og avløp (fordeling 40/60%). 

Dette representerer en økning i avgiftene for vann og avløp på hhv ca. 15,- og kr. 65,- inkl. mva. pr. år 

(grovt estimat basert på 80 års avskrivningstid og med dagens antall abonnenter). 

Det må presiseres at beregningene av de enkelte delkostnader er basert på en blanding av 

faktisk tilbud (Rådhusgata), samt estimerte kostnader (Mellomveien) basert på 

erfaringskostnader og dialog med entreprenør og konsulent. Noen grad av usikkerhet finnes 

derfor i kalkylene.  

Oppstart Rådhusgata: 

Forutsatt positivt vedtak om finansiering er prosjektoppstart planlagt så snart tillatelse til 

kryssing av Miljøgata og igangsettingstillatelse er gitt. Forutsatt oppstart medio april er 

ferdigstillelse foreløpig planlagt primo august 2021. Prosjektet oppstartes nedenfor Frøya 

Kultur og Kompetansesenter, slik at arbeidet med kryssingen av Miljøgata kan komme i gang 

på raskeste måte og bortledning av overvann kan skje fortløpende fra nederste punkt i 

grøftetrasèen.  
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Oppstart Mellomveien: 

Forutsatt positivt vedtak om finansiering er prosjektoppstart planlagt så snart igangsettings-

tillatelse er gitt. Forutsatt oppstart medio april og ferdigstillelse Rådhusgata primo august kan 

ferdigstillelse sannsynligvis skje ultimo august 2021. Arbeidene påbegynnes i Sørveien ved 

Kysthaven og avsluttes i krysset Mellomveien/Rådhusgata. 

 

Vurdering: 

 

Prosjektet er av høy samfunnsmessig viktighet både mht drikkevannforsyning, 

brannvannkapasitet, spillvann- og overvann, veg inkl. overvann, trafikksikkerhet og 

fremkommelighet, fjernvarme og strømforsyning for Sistrandaområdet samt fremtidig utvikling 

av dette området.   

 

Fordeler: 

1. Fremtidsrettet tiltak for videre utbygging av Sistrandaomådet. 

2. Bidrar til å øke forsyningssikkerheten for drikkevann generelt.  

3. Bidrar spesielt til å sikre høyere brannvannkapasitet – NB! Nødvendig for pågående og 

planlagte bygg. 

4. Sikrer bortledning av overvann fra sentrumsområdet – dimensjonert for økt nedbør. 

5. Tilrettelegger for forsyning av fjernvarme for en større del av Sistranda enn i dag.  

6. Tilrettelegger for etablering av fibernett. 

7. Tilrettelegger for fremtidige behov for strømforsyning i samarbeide med Tensio. 

8. Tilrettelegger for fremtidig etablering av infrastruktur i grunnen uten oppgraving av 

sentrumsområdet og Miljøgata. 

9. Opprydding/omlegging av eksisterende vann- og avløpsledninger som er uheldig 

plassert i forhold til utviklingen av Sistranda. 

10. Bidrar til bedre og trygge trafikkavviklingen og fremkommeligheten samt 

overvannshåndtering i Mellomveien.  

 

Ulemper: 

1. Medfører mye gravearbeider i sentrumsområder - behov for trafikkavviklingstiltak i 

Miljøgata 

2. Høy kostnad - behov for tilleggsbevilgning 

 

 

Anbefaling:  

 

Med bakgrunn i overnevnte momenter vil Kommunedirektøren anbefale kommunestyret å 

vedta at prosjektet «556003-Sanering og oppgradering VA Sistranda Midtre» bevilges 

nødvendige tilleggsmidler for at prosjektet skal kunne gjennomføres som planlagt.  

Kapitalbehovet foreslås dels dekket gjennom belastning av fond og dels gjennom overføringer 

fra andre prosjekter hvor det finnes tilgjengelig kapital og hvor midler blir tilbakeført gjennom 

budsjettet for 2022. 

 

Kommunedirektøren foreslår å ta finansieringen for VA-prosjektene fra 551445-Avløpsanlegg 

Sistranda-Hamarvik. Dette prosjektet vil ha et budsjett i 2021 på ca. 47,5 millioner kroner. 

Kapitalbehovet i 2021 vil ikke være så stort, og foreslår derfor å ta fra dette prosjektet i stedet 

for å øke kommunens låneopptak. 
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De øvrige prosjektene foreslås omdisponert fra prosjekt 551529- Næringareal Uttian da det er lite 

sannsynlig at det blir byggestart på dette i 2021. Saldo på dette prosjektet er pr 31.12.20 ca. 8,8 

millioner.  
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ØKONOMISK RAPPORTERING - MARS 2021  

 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 
Kommunestyret tar økonomirapporteringen for januar til og med mars 2021 til orientering. 

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 20.04.2021 sak 77/21 

 

Vedtak: 
Kommunestyret tar økonomirapporteringen for januar til og med mars 2021 til orientering. 

Enstemmig. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 
Kommunestyret tar økonomirapporteringen for januar til og med mars 2021 til orientering. 

 

 

Saksopplysninger:   
 

Den økonomiske oversikten for alle rammeområder, for perioden januar – mars 2021, har et 

merforbruk på 91 376 NOK. I denne summer er det korrigert for ekstrakostnader ifb med korona 

epidemien med 2 936 931 NOK, estimerte sykepengerefusjoner på 1 494 017 NOK, refusjoner som 

ikke er regnskapsført med 3 981 596 NOK og utgifter ved innleie av vikarbyrå med 270 000 NOK. 

Forannevnte inntekter og kostander er ikke med i regnskapet som følge av periodisering og 

etterskuddsbetaling av refusjoner.  

Regnskapet for alle rammeområder viser et merforbruk på kr 1 520 491 NOK når ovennevnte 

korrigeringer ikke tas med.  

Posten finans og frie inntekter er ikke med i rapporten på grunn av at disse postene avstemmes per 

tertial og vil derfor være med i 1. tertialrapportering i mai.  
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Ansvar Regnskap Budsjett

Budsjett inkl. 

endring Avvik i NOK Kommentar

1000 Folkevalgte 1 001 954 899 834 899 834 -102 120 

1010 Kontrollutvalg 333 180 297 935 297 935 -35 254 

Politisk 1 335 134 1 197 769 1 197 769 -137 374 

1100 Rådmann 4 566 148 3 701 207 3 701 207 -864 940 

1101 Økonomi 770 654 998 090 998 090 227 436

1102 IKT avdeling 2 019 059 1 646 522 1 646 522 -372 537 

Streamin av KST. Dekkes av 

koronamidler. 

1103 Offentlig servicekontor 1 266 887 1 487 525 1 487 525 220 638

1105 Utleieboliger -147 477 -830 162 -830 162 -682 684 Rabbenprosjektet

1106 Brannvesen 1 073 771 1 413 529 1 413 529 339 759

1108 Lærlinger 904 734 957 515 957 515 52 780

1110 Tillitsvalgte 214 069 213 127 213 127 -941 

1120 Stab 52 086 1 362 373 1 362 373 1 310 287

Andre utgifter til fratrekk eller inntekter 

Fellestjenester 10 719 931 10 949 726 10 949 726 229 798

2000 Admin Oppvekst 5 141 026 5 930 561 5 930 561 789 535

2030 Bemanning tverrfaglig 353 438 0 0 -353 438 

2100 Dyrøy oppvekstssenter 1 731 628 1 620 536 1 620 536 -111 092 

2200 Mausund skole/SFO/barnehage 1 203 050 1 280 899 1 280 899 77 850

2300 Nabeita skole 5 021 035 4 708 118 4 708 118 -312 917 Mangler kr  i ref 60000

2400 Nordskag oppvekstssenter 2 994 477 2 847 862 2 847 862 -146 616 

2500 Sistranda skole-barneskole 6 278 981 5 810 372 5 810 372 -468 609 Mangler kr 315000 i ref

2520 Frøya ungdomsskole 4 433 569 4 842 598 4 842 598 409 030

2600 Sørburøy barne- og ungdomsskole 441 174 454 624 454 624 13 450

2800 Nesset barnehage 1 579 334 1 726 892 1 726 892 147 558

2900 Musikk- og kulturskole 1 170 965 1 082 887 1 082 887 -88 078 

Andre inntekter 505 000 Manglende refusjoner

Oppvekst 30 348 677 30 305 349 30 305 349 461 673  
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Ansvar Regnskap Budsjett

Budsjett inkl. 

endring Avvik i NOK Kommentar

3000 Admin Helse og omsorg 65 814 25 154 25 154 -40 660 

2010 Flyktningetjenesten 0 -759 061 -759 061 -759 061 

2020 Voksenopplæringen 175 998 16 010 16 010 -159 987 

3010 Flyktningetjenesten -527 865 372 390 372 390 900 255 Økt inntekter

3101 Åpen barnehage 117 253 89 891 89 891 -27 362 

3103 Helsestasjon/jordmortjeneste 1 516 253 1 311 474 1 311 474 -204 778 

3105 Frøya legekontor 3 531 887 1 983 805 1 983 805 -1 548 082 

3106 Legevakt 133 625 661 751 661 751 528 125

3107 Friskliv og mestring 32 637 3 812 3 812 -28 825 

3108 Psykisk helse 859 040 847 778 847 778 -11 262 

3110 Frisklivskoordinator 0 0 0 0

3114 Fellesadm Fam, Helse og Rehab 854 982 493 866 493 866 -361 116 

3200 Barnevernstjenesten 1 428 756 731 045 731 045 -697 711 

3201 Barnevern - Frøya 1 084 529 2 579 939 2 579 939 1 495 409

Andre  inntekter 400 000 Refusjon IMDI

Admin helse, fellesadm. Fam, Helse og Rehab. 9 272 909 8 357 854 8 357 854 -515 055 

3300 NAV - Sosialtjenesten - Frøya 2 206 811 1 323 466 1 323 466 -883 345 

NAV 2 206 811 1 323 466 1 323 466 -883 345 

3400 Pleie og omsorg 2 110 227 341 879 341 879 -1 768 348 

3401 Somatisk avdeling 4 935 914 4 878 323 4 878 323 -57 590 

3402 Miljøavdeling 2 742 250 2 757 713 2 757 713 15 462

3403 Korttid/sykepleierpool 3 754 107 3 366 132 3 366 132 -387 975 

3404 Institusjonskjøkken 959 831 841 125 841 125 -118 705 

3405 Hjemmetjenester BPA 1 599 338 1 147 616 1 147 616 -451 722 

3406 Beinskardet 1 362 135 1 252 752 1 252 752 -109 383 

3407 Hjemmebaserte tjenester 4 399 454 4 852 571 4 852 571 453 117

3408 Dagsenter 425 316 440 252 440 252 14 936

3409 Forvaltningskontor 385 596 440 848 440 848 55 252

Andre utgifter til fratrekk eller inntekter 

Pleie og omsorg 22 674 168 20 319 211 20 319 211 -2 354 956 

3500 Bo- aktivitet og miljøtjenesten 0 -130 265 -130 265 -130 265 

3501 Cafe Kysthaven 137 974 145 103 145 103 7 128

3502 Moa 3 639 982 3 978 062 3 978 062 338 081

3503 Øvergården 2 876 085 3 060 764 3 060 764 184 678

3504 Brukerstyrt BPA 1 550 213 1 021 597 1 021 597 -528 615 

3505 Fellesadm funksjonshemmede 2 317 772 2 192 631 2 192 631 -125 141 

3507 Heia 761 084 727 214 727 214 -33 870 

3508 Avlastningsenheten 306 751 477 817 477 817 171 066

3509 Oppfølgingstjenesten 68 479 91 691 91 691 23 213

Andre utgifter til fratrekk -270 000 

Vikarbyrå, merkostand 

husleie

BAM 11 658 340 11 564 614 11 564 614 -363 725  
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Ansvar Regnskap Budsjett

Budsjett inkl. 

endring Avvik i NOK Kommentar

4100 Kultur og næring 431 358 1 027 398 1 027 398 596 041

4101 Frøya hallen 158 298 401 247 401 247 242 949

4103 Biblioteket 420 174 339 382 339 382 -80 792 

4200 Frøya kultur- og kompetansesenter 500 519 305 022 305 022 -195 498 

Andre utgifter til fratrekk eller inntekter 

Kultur og næring 1 510 349 2 073 049 2 073 049 562 700

5110 Drift og kommunalteknikk 2 813 014 2 639 171 2 639 171 -173 843 

5121 Dyrøy oppvekssenter 54 136 56 091 56 091 1 956

5122 Mausund skole/SFO/barnehage 71 458 84 107 84 107 12 648

5123 Nabeita oppvekstsenter 100 904 205 677 205 677 104 773

5124 Nordskag oppvekstsenter 124 614 69 543 69 543 -55 072 

5125 Sistranda skole 750 670 970 871 970 871 220 201

5126 Sørburøy barne- og ungdomsskole 16 519 12 405 12 405 -4 114 

5128 Nesset barnehage 89 727 52 134 52 134 -37 593 

5129 Frøya ungdomsskole 91 829 105 460 105 460 13 631

5130 Renhold kommunale bygg 3 119 963 1 699 899 1 699 899 -1 420 064 

5131 Vaktmester kommunale bygg og eiendom 1 296 590 1 147 366 1 147 366 -149 224 

5132 Anleggsavdelingen veg og uteanlegg 1 111 217 320 048 320 048 -791 170 

Andre utgifter til fratrekk eller inntekter 

Drift og kommunalteknikk 9 640 641 4 195 459 4 195 459 -2 277 871 

5200 VAR-områder -4 130 485 -4 263 476 -4 263 476 -132 991 

VAR-områder -4 130 485 -4 263 476 -4 263 476 -132 991 

5500 Teknisk - investeringer 1 852 0 0 -1 852 

5600 Virksomhet for forvaltning fra 2021! 2 950 183 934 112 934 112 -2 016 071 

5601 Kommunale planer - ikke selvkost 65 441 0 0 -65 441 

5603 Kart og oppmåling - Ikke selvkost 0 0 0 0

5604 Byggesak - Selvkost -229 340 12 660 12 660 242 000

5605 Eierseksjonering - Selvkost 391 0 0 -391 

5606 Tilsyn etter forurl. - Selvkost 214 952 51 957 51 957 -162 995 

5607 Private planforslag - Selvkost 497 526 462 707 462 707 -34 819 

5608 Kart og oppmåling - Selvkost 75 668 262 262 262 262 186 593

Andre utgifter til fratrekk 2 971 596 Finansieres via fond

Plan, miljø og forvaltning -8 260 970 1 723 698 1 723 698 1 118 620

Regnskap alle rammeområder uten 

korronautgifter 77 702 596 76 182 105 -1 520 491 

Alle rammeområdene inkl andre 

utgifer/inntekter som ikke er ført -4 522 324 

I tillegg mangler refusjon av sykepenger 

for mars. Er beregnet til ca 1494017
1 494 017

Kostander Korona januar- mars 2 936 931

Regnskap alle rammeområder jan- mars -91 376  

     

Vurdering 

Avviket knyttet til folkevalgte skyldes økt refusjon av tapt arbeidsfortjeneste.    

Avviket på rammeområdet Helse & mestring med 3 233 736 NOK skyldes blant annet økte 

koronautgifter, ikke refunderte sykepenger for mars, ikke inntektsført betaling sykehjemsplasser i 

mars, ikke refusjon ifb med Dialyse – totalt utgjør dette om lag 2,4 mill kr.  

Når det gjelder NAV – sosialtjenesten skyldes dette økte utbetaling til sosialhjelp ut over budsjett. 
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For virksomheten Drift og kommunalteknikk skyldes hoveddelen av merforbruket økte 

renholdsutgifter, samt utstyr ifb med koronaepidemien.  

Øvrige rammeområder/virksomheter har et mindreforbruk. 

 

Skatteutjevningen – det vil si skatteinngangen for mars, blir lagt ut 20. april. Per februar er 

skatteinngangen 13 % (3,645 mill NOK) høyer enn samme periode i 2020.    

 

Finansavkastningen per mars er: 

 

Markedsutvikling: 

Med nok en sterk måned i de globale aksjemarkedene kan investorer se tilbake på en sterk start på 

2021. I første kvartal steg globale aksjer ca. 6% i lokal valuta og omtrent 4.5% i norske kroner. Oslo 

Børs gjorde det enda bedre med en oppgang på hele 8.7%, godt hjulpet av kraftige oppganger i både 

lakse- og oljepriser. De færreste trodde nok ved starten på året at avkastningen skulle bli så 

formidabel i første kvartal. Den kraftige gjenopphentingen i fjor hadde allerede fått analytikere og 

markedskommentatorer til å snakke om strukket prising og til og med bobletendenser.  

I første kvartal 2021 har vi sett at når høyt prisede teknologiselskaper og grønne aksjer har hatt 

motvind, har andre sektorer og selskaper tatt over stafett-pinnen og ført børsene til nye høyder. 

Rotasjonen ut av vinneraksjer (stort sett vekstaksjer) og inn i fjorårets taperaksjer (stort sett 

verdiaksjer) som startet i midten av februar har vi allerede skrevet en del om, og denne fortsatte 
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også i mars måned. Den brede verdensindeksen MSCI AC World la på seg 2% i norske kroner i løpet 

av måneden, verdiindeksen steg 4.4%, mens vekstindeksen var ned 0.4%. Sektormessig var bildet 

mer blandet, sykliske sektorer som finans og industri gjorde det bedre enn markedet, men det gjorde 

også sektorer som forsyning og ikke-syklisk konsum som tradisjonelt ansees som mer defensive 

sektorer. Lavvolatilitetsaksjer gjorde det også bedre enn markedet, etter å ha hengt etter i januar og 

februar.  

Oslo Børs steg 5.1% i mars, der beste sektor ble materialsektoren med en oppgang på over det 

dobbelte. Blant annet steg Elkem-aksjen 17% og Norsk Hydro 14%.  

I obligasjonsmarkedene fortsatte oppgangen i lange renter, fremfor alt i USA hvor den amerikanske 

10-åringen nå er 1.6% mot 0.9% på starten av året. Aggressiv finanspolitikk med både koronastøtte 

og ambisiøse infrastrukturplaner, en sentralbank som stadig kommuniserer at en periode med 

høyere inflasjon ikke er et problem, og en økonomi som trolig har et mindre produksjonsgap enn hva 

tilfelle er på andre siden av Atlanteren, er faktorer som legger press oppover på rentene. I tillegg, gir 

en raskere vaksinasjonstakt håp om snarligere gjenåpning av økonomien, og dermed virker det logisk 

at differansen i lange renter mellom USA og Europa øker.  

Oppgangen i statsrenter ble ikke motvirket av noen inngang i kredittspreader i mars, disse var 

innenfor globale investment grade-obligasjoner nær uendret i mars. Dermed falt Barcap Global 

Aggregate-indeksen med -0.4% i løpet av måneden. Det brede norske obligasjonsmarkedet målt ved 

NBP123D3 hadde flat utvikling, mens norsk high yield ga +1% avkastning. 

 

Koronautfiger 2020 og tom mars 2021 

Når det gjelder utgifter ifb med koronaepidemien har disse for 2020 til og med mars 2021 vært på 

11,6 mill NOK. I tilskudd har vi mottatt 6,6 mill NOK. Netto merkostnad for kommunen er på 5,1 mill 

NOK.   
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GJESTEHAVN - SISTRANDA BREV FRA HOTELL FRØYA 

 

 
Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenesters innstilling til kommunestyret: 

 

1. Intensjonen med båtplassene opprettholdes 

2. Båtplassene skal være tilgjengelig for besøkende til Sistranda, korte besøk for å utføre 

nødvendige ærend 

3. Gjesteplassene skal ikke avgiftsbelastes 

 

 
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester den 14.04.2021 sak 30/21 

 

Vedtak: 
1. Intensjonen med båtplassene opprettholdes 

2. Båtplassene skal være tilgjengelig for besøkende til Sistranda, korte besøk for å utføre 

nødvendige ærend 

3. Gjesteplassene skal ikke avgiftsbelastes 
 

Enstemmig. 

 

 

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenesters behandling i møte 14.04.21: 
 

Rep. Nils Jørgen Karlsen erklærte seg inhabil som saksbehandler. 

 

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Intensjonen med båtplassene opprettholdes 

2. Båtplassene skal være tilgjengelig for besøkende til Sistranda, korte besøk for å utføre 

nødvendige ærend 

3. Gjesteplassene skal ikke avgiftsbelastes 

 

Vedlegg: 
 

 Henvendelse fra Hotell Frøya 
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Saksopplysninger:   

 

Hotell Frøya har et ønske om å åpne gjestehavna ved Frøya kultur og kompetansesenter for 

vanlig bruk for tilreisende båtturister. De har ofte forespørsler om liggehavn ifm arrangementer 

o.l. på hotellet, så en løsning på dette hadde vært en stor fordel for dem og hele handelsstanden 

på Sistranda. 

I den senere tid har ikke havna ved Rabben Marina vært tilgjengelig og i havna ved Siholmen 

er det ingen gjesteplasser. Det er derfor et stort behov for å tilrettelegge for mer bruk av denne 

havna. Den ligger midt i smørøyet for båtturister som drar til eller fra øyrekka og har alle 

fasiliteter i nær omkrets. De tror økt bruk av havna vil gi store ringvirkninger for 

handelsstanden på Frøya.  

Hotell Frøya ser positivt på etableringen av Øyrib og det tilbud de hadde på båtturer i øyrekka. 

Hotell Frøya har i flere år ønsket et slikt tilbud, så dette var kjærkomment. For deres gjester 

var det veldig fint at de kunne gå fra hotellet og rett ned til båten som var stasjonert i havna.  

De ser utfordringen til Øyrib med ikke å ha fast liggeplass i havna, da det krever mer for- og 

etter- arbeid å flytte båter fra andre havner for å hente folk her. Dette gjør selvfølgelig at prisen 

på turene blir høyere for passasjerene og dette vil ha en negativ effekt på hvor mange som 

velger å benytte seg av tilbudet, samt at det blir vanskeligere å selge inn til grupper som 

besøker Frøya. De håper derfor kommunen finner en fornuftig løsning for alle parter når det 

gjelder bruk av havna og tilrettelegger slik at Øyrib kan ha fast plass her.  

Hotell Frøya informerer om at det finnes mange gode løsninger på innkreving av betaling for 

tilreisende båtturister.  

 

Fylkeskommunen har merket samtlige båtplasser.  

 

 
 

Fylkeskommunen hengt opp skilt med informasjon om bruk av gjesteplassene. 
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Politisk prosess 

 

I Kommunestyrets møte 01.06.2017 – Sak 60/17 – ble følgende vedtak fattet: 

 
SAKSPROTOKOLL - SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE, MOLOPROSJEKT MED 

GJESTEHAVN PÅ SISTRANDA OG KAI FOR «FRU INGER» 
 
Vedtak:  

1. Frøya kommunestyre vedtar å delfinansiere utbygging av gjestehavn for småbåter ved 

Frøya kultur og kompetansesenter i samarbeid med Sør - Trøndelag fylkeskommunes 

prosjekt for kai for «Fru Inger». Frøya kommunes andel begrenses til maksimalt 3,35 

mill. kr. Dette finansieres gjennom låneopptak i investeringsbudsjettet for 2018  

2. Fremtidig eierskap og drift må avklares. Frøya kommune ser for seg en fordeling som 

baseres seg på samme prinsipp som for Frøya kultur- og kompetansesenter der 

fordelingen blir prosentvis andel ut fra den totale investeringen 

3. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å forhandle frem en endelig avtale på 

eierskap og drift med Sør-Trøndelag fylkeskommune. Endelig avtale legges frem til 

politisk godkjenning i formannskap 

 

I vurderingen fremkommer følgende: 

 

Tilgjengelige båtplasser forslås utnyttet som gjestehavn for turbåter som ønsker å gå i land 

på Sistranda eller som av annen årsak ønsker ett kort opphold på Sistranda. Båtplassene skal 

kun benyttes som gjestehavn og skal ikke fungere som fast havn med egen båtplass for 

kommunen eller andre. 

Frøya kommune ønsker ikke å ha ansvar for drift eller driftskostnader av gjestehavna. Frøya 

kommune er klar på at det ikke er behov for tilgjengelig strøm eller vannfylling ved 

gjestehavna da dette ivaretas av andre gjestehavner i nær tilknytning til Sistranda. 
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Øyrådet diskuterte henvendelsen fra Hotell Frøya i sitt møte den 06.04.2021. 
 

Uttalelse fra Øyrådet: 

 

Øyrådet mener at båtplassene ved Kulturhuset er viktig for at de som bor i øyrekka skal ha mulighet 

til å besøke kommunesenteret på en praktisk måte. Øyrådet fraråder at man endrer formålet med 

plassene. Kommunen bør informere bredt om båtplassene.  

 

Vi har også mottatt en uttalese for eier og driver av Rabben Marina: 

 

Viser til artikkel i Hitra Frøya 22/3.21. 

Vi er avhengige av å kunne være så sentralt som mulig. Rabben er ikke tilgjengelig for 

øyeblikket, og verken på Siholmen eller Hammarvika er det ledige plasser, sier Bjørnar 

Johansen. 

Må si jeg er overasket av fremstillingen her, den er direkte usann, der det fremkommer at det 

ikke er ledig plasser /areal for denne driften. 

Bjørnar ringte meg for noen dager siden før artikkelen, der jeg bekreftet at vi har veldig god 

plass. Det har Hamarvika småbåt forening også jfr informasjon i media. 

 

Sist sesong lå de med båtene i kultur huset´s havn og brukte fasiliteter der slik jeg har forstått 

det. Og formål/regler sier noe annet enn det som ble utført. 

Så håper dette blir løst iht planer og regelverk som tenkt. Slik at andre næringsdrivende som 

har satset mye og forsøker å holde julene i gang kan få en fair sjanse fremover også. 

Forutsigbarhet og planverk må en følge så godt en kan, skal de gi mening for alle parter. 

På vegne av Rabben Marina AS 

Hallgeir Bremnes 

Arbeidende styreleder 

 

Vurdering: 

 

Frøya kommune har en avtale med Fylkeskommunen, der vi bidro i etableringen av ett antall 

gjesteplasser/ kommunale plasser i flyteanlegget. Det er Fylkeskommunen som har fordelt 

plassene, -definert hvilke som er plasser for Guri Kunna, for kommunen og de som skal være 

gjesteplasser (se kart over). 

I planleggingen av flyteanlegget, var det viktig for Frøya kommune at man ikke konkurrerte 

med private aktører som tilbyr båtplasser, som Rabben Marina. Det ble også bestemt at 

gjesteplassene ikke skulle avgiftsbelastes og at maksimal liggetid ikke skulle overstige ett døgn. 

Hensikten med gjesteplassene er at de som kommer sjøveien til Sistranda, som skal handle, 

besøke lege eller kulturarrangement, skal kunne bruke gjesteplassene. Da har de kort vei til 

sine gjøremål. Da det er snakk om bruk under kortere tid, skal det ikke gis tilgang til vann/ 

strøm/ avfallshåndtering. Dette ble bestemt for å unngå å konkurrere med private aktører.  

Det betyr at båtplassene i utgangspunktet ikke er beregnet for turister som har behov for 

tilgang på strøm, vann eller avfallshåndtering og som ønsker å ligge i flere døgn. 

Hotell Frøya peker på tilgang på båtplasser for tilreisende fra øyrekka. Det er akkurat det som 

er hensikten med båtplassene. De skal være tilgjengelige for de som skal delta på 

arrangementer på Sistranda, for legebesøk, besøk i butikker mm. I dialog med Rabben Marina 

blir det bekreftet at båtplassene der skal være tilgjengelige i god tid innen årets båtsesong. I 
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tillegg er det etablert flere nye båtplasser på Hammarvika. Øyrib og andre aktører kan fritt 

bruke flyteanlegget for av- og påstigning, slik det er ønsket fra Hotell Frøya. 

 

Kommunedirektøren mener at gjesteplassene bør opprettholdes slik intensjonen med plassene 

er – for korte besøk for å dekke de behov sjøveis besøkende har på Sistranda. 

 

Frøya kommune har også orientert styret i FKKS. Styret i FKKS er enig i kommunens 

innstilling, da dette er i tråd med intensjonen bak flyteanlegget. 

Øyrådet støtter kommunedirektørens innstilling og vi har fått en uttalelse fra eier og driver av 

Rabben Marina som også støtter kommunedirektørens innstilling. 

 

Kommunedirektøren tilrår derfor at intensjonen med båtplassene opprettholdes. 
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SØKNAD OM BÅTPLASSER - ØYRIB 2021  

 

 
Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenesters innstilling til kommunestyret: 

 
 Søknaden avslås 

 

 

 
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester den 11.03.2021 sak 15/21 

 

Vedtak: 

 Søknaden avslås 

 

Enstemmig. 

 

 

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenesters behandling i møte 11.03.21: 

 

Rep. Nils Jørgen Karlsen erklærte seg innhabil som saksbehandler. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Søknaden avslås 

 

Vedlegg: 
 

 Søknad fra ØYRIB 

 Saksprotokoll KST – 010617 – Sak 60/17 – ESA 14/1780-3 

 

Saksopplysninger:   

 

Frøya kommune har mottatt søknad fra ØYRIB om å kunne bruke Frøya kommunes båtplasser 

i havna ved Frøya kultur og kompetansesenter (FKKS) i sommerturistsesongene 2021 til 2025. 
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Trygghet og sikkerhet ved ombord og ilandstigning er viktig for dem, noe som dessverre ikke 

mulig ved bryggene på Rabben. Slik situasjon er nå, mener de at det er problematisk for deres 

tilbud å kunne få tilgang til relevante båtplasser i området Sistranda. 

 

For sommeren 2020, brukte ØYRIB havna ved FKKS som startpunkt for sine turer. Her har 

Frøya kommune gjesteplasser som er godt egnet til det tilbudet de har.  

 

I 2020 sesongen var disse plassene lite utnyttet. Fylkeskommunen har merket samtlige 

båtplasser.  

 
 

Fylkeskommunen hengt opp skilt med informasjon om bruk av gjesteplassene. 
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Øyrib ble etablert 2020 og har som formål å kjøre opplevelsesturer i «Gullrekka, Titran, 

Halten» i vår-sommer- og høstsesongen. Søker informerer i sin søknad om at de i forrige 

sesong fikk tilgang til havneanlegget og Frøya kommune sine båtplasser som liggeplass, samt 

for på- og avstigning.  

 

Over flere år har etterspørselen av deres tilbud økt betraktelig. Kunder er turister som tar 

dagsturer til Frøya og turister som har sommerhus i regionen Hitra-Frøya. Hovedtyngden er 

gjester fra Hotell Frøya. Hotell Frøya sine gjester utgjør ca 50% for ØYRIB. 

 

Ved turer til Øyrekka «Gullrekka, Titran, Halten», spiser gjestene på enten Havna kafe, Supen 

Pøbb eller Terna restaurant. I 2020 hadde de et snitt på 24 gjester i uka i perioden juni-august.  

 

For 2021 har de budsjettert med 40 gjester hver uke i perioden mai – september. Totalt vil 

mellom 600 – 700 turister/gjester bli transportert ut til «Gullrekka, Titran, Halten». 

 

Søker uttaler i søknaden at om de ikke får tilgang til båtplassene ved FKKS, vil det skape store 

vansker for dem som i neste omgang vil påvirke deres samarbeidspartnere i Øyrekka og Hotell 

Frøya. 

 

Politisk prosess 

 

I Kommunestyrets møte 01.06.2017 – Sak 60/17 – ble følgende vedtak fattet: 

 
SAKSPROTOKOLL - SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE, MOLOPROSJEKT MED GJESTEHAVN PÅ 

SISTRANDA OG KAI FOR «FRU INGER» 

 
Vedtak:  

1. Frøya kommunestyre vedtar å delfinansiere utbygging av gjestehavn for småbåter ved Frøya kultur og 

kompetansesenter i samarbeid med Sør - Trøndelag fylkeskommunes prosjekt for kai for «Fru Inger». 

Frøya kommunes andel begrenses til maksimalt 3,35 mill. kr. Dette finansieres gjennom låneopptak i 

investeringsbudsjettet for 2018  

2. Fremtidig eierskap og drift må avklares. Frøya kommunen ser for seg en fordeling som baseres seg på 

samme prinsipp som for Frøya kultur- og kompetansesenter der fordelingen blir prosentvis andel ut 

fra den totale investeringen 

3. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å forhandle frem en endelig avtale på eierskap og drift 

med Sør-Trøndelag fylkeskommune. Endelig avtale legges frem til politisk godkjenning i formannskap 

 

I vurderingen fremkommer følgende: 

 

Tilgjengelige båtplasser forslås utnyttet som gjestehavn for turbåter som ønsker å gå i land på Sistranda eller 

som av annen årsak ønsker ett kort opphold på Sistranda. Båtplassene skal kun benyttes som gjestehavn og 

skal ikke fungere som fast havn med egen båtplass for kommunen eller andre. 

Frøya kommune ønsker ikke å ha ansvar for drift eller driftskostnader av gjestehavna. Frøya kommune er klar 

på at det ikke er behov for tilgjengelig strøm eller vannfylling ved gjestehavna da dette ivaretas av andre 

gjestehavner i nær tilknytning til Sistranda. 

 

Vurdering: 

 

Frøya kommune har en avtale med Fylkeskommunen, der vi bidro i etableringen av ett antall 

gjesteplasser/ kommunale plasser i flyteanlegget. Det er Fylkeskommunen som har fordelt 
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plassene, -definert hvilke som er plasser for Guri Kunna, for kommunen og de som skal være 

gjesteplasser (se kart over). 

I planleggingen av flyteanlegget, var det viktig for Frøya kommune at man ikke konkurrerte 

med private aktører som tilbyr båtplasser, som Rabben Marina. Det ble også bestemt at 

gjesteplassene ikke skulle avgiftsbelastes og at maksimal liggetid ikke skulle overstige ett døgn. 

Hensikten med gjesteplassene er at de som kommer sjøveien til Sistranda, som skal handle, 

besøke lege eller kulturarrangement, skal kunne bruke gjesteplassene. Da har de kort vei til 

sine gjøremål. Da det er snakk om bruk under kortere tid, skal det ikke gis tilgang til vann/ 

strøm/ avfallshåndtering. Dette ble bestemt for å unngå å konkurrere med private aktører.  

Det betyr at båtplassene i utgangspunktet ikke er beregnet for turister som har behov for 

tilgang på strøm, vann eller avfallshåndtering og som ønsker å ligge i flere døgn. 

 

Det hevdes av søker at de i 2020 har fått tillatelse til å legge sine ribber på kommunens plasser. 

Det er ikke riktig. Søker har fått tillatelse for av- og påstigning, ingenting annet. 

 

Kommunedirektøren mener at gjesteplassene bør opprettholdes slik intensjonen med plassene 

er – for korte besøk for å dekke de behov sjøveis besøkende har på Sistranda. 

 

Frøya kommune har også orientert styret i FKKS om søknaden fra Øyribb. Styret i FKKS er 

enig i kommunens innstilling, da dette er i tråd med intensjonen bak flyteanlegget, og anbefaler 

at søknaden avslås.  

 

Kommunedirektøren tilrår derfor at søknaden avslås. 
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SELVKJØRENDE BUSS PÅ SULA  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommune innvilger inntil 200.000 kr til prosjektet «autonom buss på Sula» 

2. Inntil kr 200.000 finansieres over disposisjonsfond 

 

 

Vedlegg: 
 

 Prosjektskisse fra Sintef 

 

Saksopplysninger:   

 

I møte med AtB i 2020, ble AtB sitt prosjekt, autonom buss på Øya i Trondheim, diskutert. 

Det ble stilt spørsmål om AtB kunne tenke seg et tilsvarende prosjekt i øyrekka, f eks på Sula. 

Dette ledet til at vi ble invitert i møte med AtB 01.12.2020. AtB arbeider med alternative 

mobilitetstilbud og fleksible transportløsninger. Autonome busser er fortsatt i uttestingsfase og 

resultatene fra Øya-prosjektet er positive. De ønsket vår mening om Sula kunne bli deres neste 

pilot. Det ble diskutert hvilke tjenester en autonom buss på Sula kunne levere, hvem er 

naturlige samarbeidspartnere. Øya-prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom AtB, NTNU, 

Sintef, Fylkeskommunen, Trondheim kommune og noen mindre bedrifter som er leverandører 

av teknologi til prosjektet. Et pilotprosjekt på Sula er spennende på mange måter. Det er et lite 

samfunn, relativt kort strekning fra Lomsøya til indre havn, og et enkelt trafikkbilde/ lite 

trafikk. I tillegg har vi utfordringer med vær og vind. I møtet 01.12.2020 ble det bestemt at det 

skulle nedsettes ei arbeidsgruppe for videre prosess, der også kommunen skulle delta. 

 

Et nytt arbeidsmøte ble gjennomført 25.01.2021, med deltakelse fra Frøya kommune og AtB. 

Brukerinvolvering er viktig og det planlegges derfor for møte på Sula, for å få tilbakemeldinger 

fra potensielle brukere. Status på veien mellom Lomsøya og indre havn, behov for asfaltering 

(fylkeskommunal vei). Nettkapasiteten på Sula må undersøkes, behov for bedre nett (5G).  

 

Ordfører deltok på et webinar arrangert av NERC om autonome løsninger og induktiv lading 

03.03.2021.  
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22.03.2021 hadde vi et arbeidsmøte, med deltakelse fra Frøya kommmune, Sintef, AtB, 

teknologileverandører og NERC (Norwegian Electric Roads Cluster). Det ble konstatert at 

Sula er en ypperlig lokasjon for uttesting av et autonomt busstilbud. Det ble diskutert 

teknologiløsninger, bl a induktiv lading. Induktiv lading betyr at «ladestasjonen» ligger i selve 

veien. Andre lademuligheter ble også diskutert, lading med kabel, med pantograf og 

brenselcelleteknologi.  Det ble konstatert at et busstilbud fra Lomsøya til indre havn også 

hadde samfunnsøkonomiske fordeler, fordel for næringslivet på Sula (reiseliv) og for 

trafikkbildet, dvs busstilbud gjør at færre tar med bilen til Sula. Det ble også uttalt at et 

autonomt busstilbud er en bærekraftig kommunikasjonsløsning. Det er viktig at det også 

oppretholdes et tilbud etter prosjektfasen. Alternative løsninger til energiforsyning, helst med 

grønn energi. Havsol-prosjektet og vindkraft er to alternativ. Ambisjonen er en full-autonom 

løsning, dvs en førerløs buss. Dette skaper også forutsetninger for videre drift etter 

prosjektfasen mtp personalkostnader. I Øya-prosjektet er det til enhver tid en servicevert på 

bussen. Det ble også presisert at behovet er anderledes på Sula enn på Øya i Trondheim. 

Behov for plass til gods er et element. Et pilotprosjekt på Sula må finansieres. Prosjektet gir 

samfunnsnytte. Av finansieringskilder nevnes Forskningsrådet, Regionalt Forskningsfond, 

Innovasjon Norge og Miljødepartementet (klimakutt-midler). Det ble bestemt at 

finansieringsstrategien blir: 

 

1. Regionalt Forskningsfond – forstudiemidler 

2. Forskningsrådet 

3. Innovasjon Norge – innovativ offentlig anskaffelse 

 

Innledende dialog med finansiører planlegges og gjennomføres. 

 

I arbeidsmøtet 16.04.2021 presenterte Sintef sine tanker rundt pilot-prosjektet. Fra Frøya 

kommunes side inviterte vi også Blått kompetansesenter inn i prosessen. Det ble konstatert at 

vi burde gjennomføre en forstudie, med søknad til Regionalt Forskingsfond (RFF) om 

forprosjektmidler (kvalifiseringsstøtte). Det ble anbefalt fra RFF at kommunen sto som 

prosjekteier, at det var et samfunnsnyttig tema og at det er støtte til innkjøp av FoU-innsatser. 

Forprosjektet skal gi svar på hva som må på plass – i prosjektperioden og etter at prosjektet er 

avsluttet, etablering av konsortium. Det kan søkes om tilskudd opp til 700.000 kr som må 

matches med tilsvarende beløp fra prosjektet. Egenfinansieringen kan være i form av 

egeninnsats (timer) og kontantinnsats. Deltaker i konsortiet ble diskutert og det ble bestemt at 

vi skulle invitere TrønderEnergi inn i prosjektet, som leverandør av energiløsning/ elforsyning, 

da med tanke på grønn energi. Sintef utformer ei prosjektskisse. 

 

Frøya kommune hadde møte med TrønderEnergi (TE) 16.04.2021. TE ble presentert 

prosjektet. De synes det er et spennende initiativ, er spent på prosjektskissa. Intern runde i TE, 

med tilbakemelding ila kort tid. 
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Prosjektskisse - Bedre mobilitet med selvkjørende buss på Sula 

 

Bakgrunn  

 

Sula er et lite øysamfunn uten et lokalt, offentlig transporttilbud i dag. Øya har ferjeforbindelse 

til Frøya. Avstanden fra ferjeleiet til boligbebyggelsen er såpass lang (3 km), at mange velger å 

ta med egen bil for lokal transport. Dette har negative konsekvenser for miljøet, er kostbart for 

den enkelte og for samfunnet. I tillegg er mobilitetstilbudet til beboere og tilreisende uten 

tilgang til egen bil svært begrenset. Sammen med AtB har Frøya kommune derfor diskutert 

muligheten for å etablere en løsning med en selvkjørende busstjeneste, som både kan brukes 

som tilbringertjeneste til ferjen, og som en lokal mobilitetstjeneste for beboere og besøkende. 

 

Prosjektide 

 

Utvikle et kunnskapsgrunnlag for etablering av nye mobilitetstjenester på Sula i Frøya 

kommune, med utgangspunkt i behovsdrevet teknologiutvikling innen nullutslipp, 

digitalisering, automatisering og kostnadseffektive verdinettverk for forvaltning og drift av en 

førerløs busstjeneste. 

 

Prosjektmål 

 

Hovedmål: Utvikle et konsept for en bærekraftig og fremtidsrettet mobilitetsløsning på Sula, 

basert på en elektrisk og automatisert busstjeneste, som ivaretar hensynet til alle brukergrupper 

(både fastboende og besøkende). Dette realiseres gjennom følgende delmål: 

 

 Utarbeide kunnskapsgrunnlag for teknologivalg med hensyn til automatiserings-

teknologi, valg av kjøretøy og energiløsning 

 Synliggjøre hvordan en selvkjørende busstjeneste kan oppnå brukeraksept og møte 

brukergruppenes transportbehov ved å inngå i en helhetlig reisekjede 

 Synliggjøre hvordan automatiserte mobilitetstjenester kan bidra til bærekraftig og 

fremtidsrettet distriktsutvikling 

 Utvikle et verdinettverk med beskrivelse av roller og ansvar som kan sikre et levedyktig 

tjenestetilbud i et lengre tidsperspektiv 

 Vise hvordan gode og lokale mobilitetstjenester kan gi økt konkurranseevne og 

utvikling av lokalt næringsliv som videre sikrer arbeidsplasser i distriktet 

 Bidra til tettere kobling mellom offentlig sektor, næringsliv og forskning og gjennom 

dette være med på fornyelse, innovasjon og effektiv ressursbruk i kommunen 

 

Hovedaktiviteter  

 

De viktigste aktivitetene i dette prosjektet vil være å utvikle et kunnskapsgrunnlag for 

teknologivalg, utforming av løsning og organisering av et tjenestetilbud som er attraktivt, 

trygt, miljøvennlig og kostnadseffektivt. Sentrale forskningstema omfatter:  

 

 Samfunnsvirkninger: Brukeraksept, transportbehov, samfunnsøkonomi og sikkerhet  

 Automatiseringsteknologi og valg av kjøretøy: Sensorteknologi, begrensninger på 

grunn av værforhold, trafikksikkerhet og operatørrollen  

 Energiløsning: Ladeteknologi og elforsyning  
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 Verdinettverk: Forretningsmodell, avklaring av ansvar og roller  

 

Prosjektpartnere 

 

Prosjektpartnere i et kvalifiseringsstøtteprosjekt vil være:  

 

 Frøya kommune (prosjekteier)  

 SINTEF (forskningspartner)  

 AtB  

 Vy  

 Trønderenergi (ikke avklart) 

 

Frøya kommune vil engasjere Næringshagen (Blått kompetansesenter) i prosjektarbeidet. 

SINTEF vil inkludere medarbeidere både fra SINTEF Mobilitet og samfunnsøkonomi og 

SINTEF Energisystemer. 

 

Tentativt budsjett 

 

Partner 

Egeninnsats 

timer 

Kontant-

bidrag Kommentar 

Frøya kommune 150 000 200 000 Kjøp av tjenester fra Næringshagen 

AtB 150 000     

Vy 100 000     

Trønderenergi 100 000     

Regionalt 

forskningsfond   700 000 Kjøp tjenester  FoU fra SINTEF 

Sum 500 000 900 000   

 

Dette utgjør til sammen prosjektkostnader (egeninnsats + kontantbidrag) på kr 1.400.000,- 

med 50 % støtte fra Regionalt forskningsfond. Prosjektperiode: 1. juli 2021 – 1. april 2022. 

 

Om utlysningen 

 

Regionalt forskningsfond lyser ut støtte til kvalifiseringsprosjekter med en ramme på inntil 

700.000,-. Midlene dekker innkjøp av FoU med hensikt å mobilisere og kvalifisere næringsliv 

og kommunal sektor til videre forskningsaktivitet i regionale, nasjonale og internasjonale 

forskningsprogrammer. Vårt prosjektforslag passer godt inn i utlysningens tema "Smarte 

samfunn":  

 

Overgangen til et smartere samfunn med bla smarte biler, smarte hus, smarte byer og smart 

energi handler om å utnytte nye teknologiske muligheter for å oppnå økt sosial, økonomisk og 

miljømessig bærekraft. Det handler om å tilby gode og effektive innbyggertjenester, og om å 

utvikle nye og ressurseffektive produkter, tjenester og forretningsmodeller innen og på tvers 

av tradisjonelle bransjer, teknologier og disipliner. Prosjektene som støttes av fondet skal 

være et viktig redskap til å utforske mulighetene som ligger i bruk av ny teknologi og digitale 

løsninger.  
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Søknadsfrist er 5. mai. 

 

Vurdering: 

 

De har en utfordring de som kommer til Sula med ferga, som ikke har tilgang på bil. Det er ca 

3 km fra Lomsøya til indre havn og været kan være utfordrende, i tillegg til at man også har 

med seg bagasje. Sula hadde et tilbud tidligere – «KID-bussen». Dette var et tibud som 

forsvant for noen år siden og som ikke ble erstattet med annet tilbud.  

 

Kommunedirektøren synes at det er spennende at vi blir invitert inn i et fremtidsrettet og 

høyteknologisk prosjekt, som i tillegg dekker et behov for lokalsamfunnet på Sula. Det kan 

også bidra til at næringslivet, spesielt reiselivet, tilføres et tilbud de kan dra nytte av. En 

autonom buss er i seg selv en attraksjon. Det er også viktig at man i prosjektet tar høyde for 

videreføring av tilbudet etter pilot-fasen. 

 

Om induktiv lading blir valgt, betyr det at den fylkeskommunale veien mellom Lomsøya og 

indre havn blir asfaltert. Det bidrar til en forbedring av veistandarden på Sula. 

Arbeidsgruppa har også diskutert behov for bedre internet-aksess og at 5G er et alternativ. 

Prosjektet kan også bidra til at det etableres 5G på Sula, noe som forbedrer nettilgangen 

betydelig. 

 

Prosjektet kan bidra til at: 

 

 transportbehov mellom Lomsøya og indre havn ivaretas, som et ledd i en helhetlig 

transportkjede 

 det skapes bedre transporttjenester til nytte for lokalt næringsliv, spesielt reiseliv, for 

videre utvikling, sikre eksisterende og gi muligheter for nye arbeidsplasser 

 det arbeides for at tilbudet fortsetter etter pilot-fasen 

 det utvikles et tilbud også for interntransport på Sula 

 veistandarden på Sula forbedres, med asfaltering av vei fra Lomsøya til indre havn 

 Sulværingen får tilgang til 5G 

 

Kommunedirektøren er informert om at TrønderEnergis engasjement i prosjektet ikke er 

avklart, også med tanke på TrønderEnergi som finansiør. 

 

Kommunedirektøren tilrår derfor at: 

 

 Frøya kommune innvilger inntil 200.000 kr til prosjektet «Autonom buss på Sula» 

 Inntil kr 200.000 finansieres over disposisjonsfond 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Inntil kr 200.000 finansieres over prosjekt 551598 – Disposisjonsfondet, 

Disponibel saldo på Disposisjonsfondet pr 22.04.2021 er på kr 88.116.587 
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SALG AV AKSJEPOST I SMK UTVIKLING AS  

 

 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 
Med bakgrunn i at eierskapet i SMK Utvikling AS (tidligere PreBio AS) ikke er i tråd med 

kommunestyrets opprinnelige intensjon om at selskapets kjernevirksomhet skulle være analysearbeid 

innen næringsmiddelindustrien, så avslutter kommunen sitt eierskap i selskapet.  

Kommunestyret delegerer til kommunedirektøren å foreta av kommunens 35 179 aksjer til Alsco AS for 

kr 30,- per aksje. Salgssummen på 1 055 370 kr settes av til ubundet investeringsfonds.   

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 20.04.2021 sak 76/21 

 

Vedtak: 
Med bakgrunn i at eierskapet i SMK Utvikling AS (tidligere PreBio AS) ikke er i tråd med kommunestyrets 

opprinnelige intensjon om at selskapets kjernevirksomhet skulle være analysearbeid innen 

næringsmiddelindustrien, så avslutter kommunen sitt eierskap i selskapet.  

Kommunestyret delegerer til kommunedirektøren å foreta av kommunens 35 179 aksjer til Alsco AS for kr 30,- 

per aksje. Salgssummen på 1 055 370 kr settes av til ubundet investeringsfonds.   

Enstemmig. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Med bakgrunn i at eierskapet i SMK Utvikling AS (tidligere PreBio AS) ikke er i tråd med 

kommunestyrets opprinnelige intensjon om at selskapets kjernevirksomhet skulle være 

analysearbeid innen næringsmiddelindustrien, så avslutter kommunen sitt eierskap i selskapet.  

Kommunestyret delegerer til kommunedirektøren å foreta av kommunens 35 179 aksjer til 

Alsco AS for kr 30,- per aksje. Salgssummen på 1 055 370 kr settes av til ubundet 

investeringsfonds.   
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Vedlegg: 

 

Tilbud på aksjer i SMK Utvikling. 

 

Bakgrunn for saken 

SMK Utvikling AS er et selskap der Frøya kommunen eier 35 179 aksjer (4,75%) av 

selskapets 740 135 aksjer.  

SMK Utvikling AS er blitt et investeringsselskap med forretningskontor i Vestnes kommune, 

selskapet het tidligere Prebio AS og har vært morselskap i Kystlab AS. Dette selskapets 

kjernevirksomhet var bl.a. analysearbeid innenfor næringsmiddelindustrien. Etter flere fusjoner 

er selskapet nå et rent investeringsselskap hvor Alsco AS er majoritetseier. Selskapet eier 

aksjer i SMK Lab Holding AS, 42%, og SMK Såkorninvest AS, 100%. Alsco AS ønsker å 

videreutvikle SMK Utvikling til å bli et robust, regionalt investeringsselskap med fokus på 

samfunnsbyggende selskaper innen energi, helse og miljø. 

Frøya kommunestyre har tidligere i år behandlet to saker, K-sak 21/36 og 21/64, der 

kommunaldirektøren redegjør for Frøya kommunes eiersituasjon i ovennevnte selskap – 

tidligere Prebio AS.   

Kommunedirektøren fikk i siste behandling i kommunestyret fullmakt til å avklare fremtidig 

eierskap i Prebio AS og anbefalt løsning legges fram for politisk behandling. 

 

Vurdering  

PreBio AS var resultatet av en fusjon mellom fire laboratorier (Frøya-Hitra, Fosen, Namsos og 

Brønnøysund), samt overtagelse av NærLab i Mosjøen.   

For Frøya kommune sin del var det viktig å bli være i selskapet for å sikre arbeidsplassene på 

Frøya.  

I tillegg var det viktig for kommunen å ha kapasiteter i regionen innen kvalitetssikring og 

kontroll med næringsmidler og miljø i det offentlige og private markedet.  

Prebio AS ble etterhvert et rent eierselskap og driftes uten annen virksomhet enn eierskap i 

andre selskap, og driver etter vanlige forretningsmessige prinsipp. Prebio AS eier 100 % av 

Prebio Invest AS og 42 % i SMK Lab Holding AS. Prebio Invest AS og SMK Lab Holding 

AS er selskaper uten annen virksomhet enn eierskap i andre selskaper. SMK Lab Holding AS 

eier blant annet 100 % i Sintef Norlab AS og Exeqt AS. Sintef Norlab AS er et 

laboratorieselskap og har virksomhet på 13 steder, fra Porsgrunn i sør til Glomfjord i nord, 

også på Frøya. Selskapet har hovedkontoret i Mo i Rana og forretningsadresse i Vikebukt. 

Som følge av ovennevnte er Frøya kommunes eierpost i Prebio AS blitt deleier i et 

investeringsselskap, noe som ligger langt unna kommunal kjernevirksomhet og 

kommunedirektøren vurderer at det ikke er naturlig å videreføre dette. Når selskapet nå 

signaliserer at de ønsker å raskt kunne bidra med vekstkapital i selskap hvor man er eiere, viser 
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det tydelig at kommunen blir utfordret på en måte som er lite forenelig med kommunens 

virksomhet, som primært skal være å levere tjenester til egne innbyggere. I tillegg vurderer en 

også at ytterligere plasseringer i et rent investeringsselskap ikke er innenfor de begrensninger 

finansreglementet setter.  

 

Som en følge av at hovedaksjonær i SMK Utvikling AS, Alsco AS, har kjøpt Molde 

kommunes eierpost på 59 418 aksjer i SMK Utvikling As til kr 30 per stk, har Alsco AS 

forpliktet seg til også å tilby de øvrige aksjonærene i selskapet å selge til samme kurs.  

Frøya kommune har mottatt melding om at de andre 9 kommunene vil benytte seg at dette 

tilbudet.   

I forhold til dagens ansatte med arbeidsted på Frøya vil laboratoriet, i regi av Sintef Norlab AS, 

bli videreført. Kommunedirektøren har også vært i kontakt med leder, slik at de er kjent med 

saken.  
 

 

Anbefaling 

Med bakgrunn i at eierskapet i SMK Utvikling AS (tidligere Prebio AS), ikke er i tråd med 

kommunestyrets opprinnelige intensjon, anbefaler kommunedirektøren at kommunen sitt 

eierskap i selskapet avsluttes og aksjeposten på 4,75 % (35 179 av 740 135 aksjer) selges til 

Alsco AS for kr 30,- per aksje. Salgssummen på 1 055 370 kr settes av til ubundet 

investeringsfond.   
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KOMMUNAL GARANTI TIL NMK FRØYA  

 

 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 
Frøya kommune gir kommunal garanti til NMK Frøya innenfor følgende kriterier: 

a) Garantien gjelder lån innenfor en ramme på 1 500 000 NOK i KBN (Kommunalbanken) eller 

KLP 

b) Garantien gjelder sluttfinansiering av byggetrinn 1av nytt klubbhus 

c) Garantiens tidsramme settes lik KBN/KLP løpetid på lånet  

d) Garantien reduseres i takt med lånets nedbetaling 

e) Garantien trenger ikke departementets godkjenning i og med at lånerammen er under   2 000 

000 NOK etter kommunelovens § 14-19. 

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 20.04.2021 sak 75/21 

 

Vedtak: 
Frøya kommune gir kommunal garanti til NMK Frøya innenfor følgende kriterier: 

a) Garantien gjelder lån innenfor en ramme på 1 500 000 NOK i KBN (Kommunalbanken) eller KLP 

b) Garantien gjelder sluttfinansiering av byggetrinn 1av nytt klubbhus 

c) Garantiens tidsramme settes lik KBN/KLP løpetid på lånet  

d) Garantien reduseres i takt med lånets nedbetaling 

e) Garantien trenger ikke departementets godkjenning i og med at lånerammen er under   2 000 000 

NOK etter kommunelovens § 14-19. 

 

Enstemmig. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune gir kommunal garanti til NMK Frøya innenfor følgende kriterier: 

a) Garantien gjelder lån innenfor en ramme på 1 500 000 NOK i KBN (Kommunalbanken) 

eller KLP 

b) Garantien gjelder sluttfinansiering av byggetrinn 1av nytt klubbhus 
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c) Garantiens tidsramme settes lik KBN/KLP løpetid på lånet  

d) Garantien reduseres i takt med lånets nedbetaling 

e) Garantien trenger ikke departementets godkjenning i og med at lånerammen er under   

2 000 000 NOK etter kommunelovens § 14-19. 

 

Vedlegg: 

 
Søknad fra NMK Frøya 

Bilde av klubbhus 

 

Saksopplysninger:   

 

Om Norsk Motorsport Klubb Frøya (NMK Frøya) 

NMK Frøya er en motorsportsklubb som ble etablert i 2004 og har i dag 163 medlemmer. 

Anlegget er samlokalisert med Frøya Flyplass og er bygd opp over lengere tid gjennom stor 

dugnadsinnsats og mye støtte fra lokalt næringsliv. Klubben har utøvere på både nasjonalt og 

internasjonalt nivå med blant annet Maja Udtian sin 2. plass i EM i dragracing i 2019.  

Likeledes arrangeres det regionale og nasjonale stevner innenfor Drifting og Go-kart på Frøya.   

NMK Frøya er mer enn store motorer, raske biler og høy fart. Klubben jobber aktiv med 

holdningsskapende arbeid opp mot barn og unge for å skape et trafikksikkert lokalsamfunn.  

Klubben er også en arena for ungdom hvor man kan utøve sine interesser for bil og mekking. 

Kubbens anlegg er et samlingspunkt for hele regionen. NMK Frøya har flere ganger vært arena 

for Tour of Norway for Kids, som er et sykkelløp for barn.  

NMK Frøya tar et stort samfunnsansvar gjennom samarbeid med Livsglede for eldre, 

Øvergården, Guri Kunna VGS, flere trafikkskoler i regionen, Øytun, Trøndelag 

barnekreftforening med flere.  

Klubben har også kjøp inn flere 2-seters Go-karter hvor eldre og funksjonshemmede kan få 

positive opplevelser på motorsportbanen.  Likeledes jobber klubben med ungdommer som 

sliter med livsmestring gjennom aktiviteter og ved å skape møtearenaer gjennom klubbens 

aktiviteter.   

Gjennom NMK Frøyas arbeid og arrangementer markedsføres Frøya på en meget positiv måte. 

NMK Frøya er i ferd med å gå inn i en ny epoke gjennom nytt klubbhus. Dagens klubbhus, en 

gammel nedslitt brakkerigg, har klubben for lengst vokset ut av, og klubben er nå i ferd med å 

ferdigstille byggetrinn 1 av det nye klubbhuset - det vi si tett og u-inntredet bygg.  

Det nye bygget har et totalareal på 640 m2 fordelt over to plan og har en kostnadsramme på 

6 125 000 kr inkl mva. for byggetrinn 1. Byggetrinn 2 er å innrede og ferdigstille bygget i løpet 

av 2022. Dette arbeidet er i all vesentlighet dugnadsarbeid.  

Det er i forbindelse med ferdigstillelsen av byggetrinn 1 at klubben søker om kommunal 

lånegaranti slik at de kan søke lån fra KBN (Kommunalbanken) eller KLP som har fordelaktige 

renter og vilkår sammenlignet med ordinære banklån. 
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Klubben har mottatt 1 000 000 NOK fra havbruksfondet i 2020 med forutsetning av 

fullfinansiering. Denne garantien gitt av en næringslivaktør gjelder uavhengig av kommunal 

lånegaranti.  

Klubben har allerede finansiering fra:    

 Gjensidige Stiftelsen     Kr    500 000  

 Næringslivet      Kr 1 500 000 

 Spillemidler      Kr 1 000 000 

 Havbruksfondet     Kr 1 000 000 

 Dugnad       Kr    625 000  

Totalt        Kr 4 625 000  

Med nytt lån i KBN eller KLP på 1 500 000 NOK er byttetrinn 1 fullfinansiert.  

 

Kommunelovens krav til garanti 

§ 4 Kommunale garantier for små beløp  

Kommunelovens § 14-19 andre ledd første punktum fastsetter at garantier for små beløp er 

unntatt fra kravet om godkjenning i kommuneloven § 14-19 første ledd. Kommunale garantier 

for små beløp er dermed ikke gjenstand for godkjenning, jf. forskriften § 4 første ledd, og skal 

heller ikke sendes fylkesmannen for godkjenning.  

Bestemmelsene i forskriften § 4 andre ledd fastsetter grensene for hva som regnes som små 

beløp for kommunene, avhengig av innbyggertallet i kommunen.  

For kommuner som har 3 000 eller færre innbyggere, er beløpsgrensen på 800 000 kroner, jf. 

bokstav a. Dette innebærer at det bare er garantier som er høyere enn 800 000 kroner (fra og 

med 800 001 kroner) som skal sendes til fylkesmannen for godkjenning.  

For kommuner som har flere enn 3 000, men ikke flere enn 10 000 innbyggere, er 

beløpsgrensen på 2 000 000 kroner, jf. bokstav b. Dette innebærer at det bare er garantier som 

er høyere enn 2 000 000 kroner som skal sendes til fylkesmannen for godkjenning.  

Dersom det stilles flere små garantier til samme formål med sikte på å komme under 

beløpsgrensen, må garantiene regnes som én. Garantiene vil da være underlagt kravet om 

godkjenning hvis garantiene samlet overstiger beløpsgrensen.  

Det er innbyggertallet i kommunen per 1. januar i året forut for det året som garantivedtaket 

ble truffet som avgjør hvilken beløpsgrense som gjelder for kommunen, jf. § 4 tredje ledd. For 

eksempel betyr dette at for et garantivedtak som treffes i 2020, gjelder innbyggertallet per 1. 

januar 2019. 

 

Vurdering 

Kommunedirektøren anbefaler at kommunestyret gir NMK-Frøya lånegaranti innenfor følgende 

kriterier: 
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a) Garantien gjelder lån innenfor en ramme på 1 500 000 NOK i KBN (Kommunalbanken) 

eller KLP 

b) Garantien gjelder sluttfinansiering av byggetrinn 1av nytt klubbhus 

c) Garantiens tidsramme settes lik KBN/KLP løpetid på lånet  

d) Garantien reduseres i takt med lånets nedbetaling 

e) Garantien trenger ikke departementets godkjenning i og med at lånerammen er under   

2 000 000 NOK etter kommunelovens § 14-19. 
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KJØP AV NY BRANNBIL KL B  

 

 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 
Frøya kommunestyre vedtar å fase ut dagens brannbil, Volvo 1990 modell, med en ny bil Kl B, iht 

tilbudet fra Egenes Brannteknikk AS til 820 000 NOK inkl MVA. Kjøpet finansieres ved bruk av 

disposisjonsfondet med 656 000 eks MVA.  

Kommunedirektøren får i oppdrag å selge den gamle bilen. Salgsprisen settes inn på disposisjonsfondet.   

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 20.04.2021 sak 74/21 

 

Vedtak: 
Frøya kommunestyre vedtar å fase ut dagens brannbil, Volvo 1990 modell, med en ny bil Kl B, iht tilbudet fra 

Egenes Brannteknikk AS til 820 000 NOK inkl MVA. Kjøpet finansieres ved bruk av disposisjonsfondet med 

656 000 eks MVA.  

Kommunedirektøren får i oppdrag å selge den gamle bilen. Salgsprisen settes inn på disposisjonsfondet.   

Enstemmig. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommunestyre vedtar å fase ut dagens brannbil, Volvo 1990 modell, med en ny bil Kl B, 

iht tilbudet fra Egenes Brannteknikk AS til 820 000 NOK inkl MVA. Kjøpet finansieres ved 

bruk av disposisjonsfondet med 656 000 eks MVA.  

Kommunedirektøren får i oppdrag å selge den gamle bilen. Salgsprisen settes inn på 

disposisjonsfondet.   

 

Vedlegg: 

 

Ingen 
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Bakgrunn for saken 

Kjøp av ny brannbil sto på investeringsbudsjettet for 2020, men på grunn av mulig samarbeid 

med Hitra kommune vedr et mulig vertskommunesamarbeid innen brann & redning, ble 

budsjettposten «Ny- brannbil kl B» satt på vent, og ikke tatt med for 2021. 

Det som er «nytt» i nå og i så henseende er at i utkastet/forslaget til vertskommuneavtale som 

underutarbeidelse en forutsetning at kommunene selv skal være eiere av egne biler. I forslag 

til vertskommuneavtale står følgende: 

«Hver av kommunene bærer sine egne utgifter til egnede lokaler for brannvesenet, brannbiler 

og vaktbil iht behov. Utstyret skal være stasjonert i egen kommune og stilles til disposisjon for 

Vertskommunen. Hver av kommunene beholder eierskap til alt utstyr, biler og lokaler som de 

i dag eier, med unntak av utstyr knyttet til vertskommunesamarbeidet Sør-Fosen feiervesen 

som reguleres i pkt 6.»     

Status pr nå: 

En av brannbilene ved Sistranda brannstasjon er 31 år og må nå istandsettes eller utskiftes.  

Kostnadene med å sette bilen i stand vil være relativ store – anslagsvis 150 – 200 tusen kr.  

 

I tillegg har denne bilen ikke:  

 stoler som muliggjør bruk av sikkerhetsbelter sammen med full innsatsbekledning 

og røykdykkerutstyr. En utskifting av (3 stk.) eksisterende stoler beregnes totalt til 

ca. kr. 100 000,- 

 Vinterdekkene er ikke lengre godkjent etter nye krav fra 15/11-2020. 6 nye 

vinterdekk vil utgjøre en kostand på i underkant av kr. 50 000,- 

 Ikke 4-hjulsdrift, dette reduserer framkommeligheten. 

 Til tider stor eksosrøyk ved oppstart/utrykning som gjør at brannvarslingsanlegg i 

vognhall utløses med direktealarm til 110. Dette skaper forsinkelser og fører til 

unødvendig samband og ressursbruk i en tidskritisk fase av utrykningen.   

 Vanntank har en lekkasje som gjør at den tømmes etter 2-3 dager. Dette krever en 

større demonteringer ved verksted for å kunne avdekke årsak og utbedre feil. 

 Slitne reflektorer i frontlykter som har resultert i relativ svak lyseffekt 

 Flere komponenter i forstilling er modne for utskifting pga. slitasje og alder.  

 

Denne Volvoen, som er en kl. C lastebil, ble kjøpte i 2014 som erstatning for vår brannbil som 

ble vraket pga. utforkjøring under en utrykning.  Den vrakede bilen var en bil registrert som 

lett kjøretøy på kl. B førerkort og hadde 4-hjulsdrift. Volvoen som ble kjøpt var på mange 

måter en nødløsning for å opprettholde en tilstrekkelig beredskap. De var ingen brukte kl. B 

biler å oppdrive, ei helle å leie på den tiden.  

Det at Volvoen er et Kl C-kjøretøy har medført at funksjon som framskutt enhet har blitt 

redusert. Krevet om førerkortklasse C (lastebil) har også bidratt til økte kostnader ifb med 

sjåførutdanning. Alle våre biler på stasjon Sistranda er pr. nå registrerte som lastebiler med 
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krav til førerkort Kl. C. Av dagens mannskap er det 4 av 5 som har behov for utvidet 

sjåførkompetanse til kl C. Dette skyldes at vi, de siste årene, har hatt en større utskiftinger av 

mannskaper pga. aldersgrense og at noen har sagt opp sin stilling.  

Volvoen har heller ikke utstyr for å ivareta sjåfør- og passasjersikkerhet ved en evt. 

kollisjon/utforkjøring slik vi finner i moderne biler. 

En ny og rask kl B-bil som framskutt enhet vil styrke vår beredskap og redusere våre 

kostnader ved utdanning av sjåfører. Oppkjøring kl. C vil med kjøreskolekostnader og 

mannskapslønn utgjøre ca. kr. 60 000,- pr. sjåfør.  

En annen utfordring vi har i dag med våre Kl C-biler er at det kreves KL CE ved kjøring med 

henger. Mens med en Kl. B bil som framskutt enhet med henger vil kun kreve førerkort BE.  

 

 

 

 

 

Pris ny brannbil Kl B: 

Det er innhentet 2 tilbud.    

  Egenes Brannteknikk H.I. Slåttøy transport 

Bil: VW Crafter 4x4 kl. B MAN TGE 4x4 kl. B 

Tilbud iht til kravspesifikasjon  

Generelle krav. Pkt. 13. 

i forespørselen.  

Stålfelger vinter, aluminium sommer Aluminiumfelger sommer og 

vinter 

Generelle krav. Pkt. 26 i 

forespørselen. 

Bærbar overtrykkvifte tilbudt, og 

inkludert i pris på bil. 

Ikke tilbudt bærbar 

overtrykkvifte. Noe uklart i 

kravspesifikasjon fra oss. 

Kommer som et pristillegg her. 

Kvalitetskrav. Pkt. 6 i 

forespørselen. 

Ryggekamera + parksensorer F/B Ryggekamera 

Kvalitetskrav. Pkt. 24 i  

forespørselen. 

Opsjoner med beskrivelser og priser Ikke svar på opsjoner. 

Annet: Veldig konkret og utfyllende i 

beskrivelsene i tilbudet. Har levert 

tilsvarende bil til flere brannvesen. 

Gode erfaringsbaserte 

løsningsforslag og beskrivelser. 

Noe utydelighet i beskrivelser 

av bil og tekniske løsninger. 

Ser at det blir mere 

‘’etterarbeide’’ med dette 

tilbudet fram mot en evt. 

inngåelse av leveringsavtale. 

Pris uten opsjoner: Kr. 820 000,- + mva.  Kr. 1 180 000,- + mva.  

Pris med opsjoner: Kr. 866 322,- + mva.   

Antatt leveringstid: August/September Oktober/November 
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Tilbudet fra Egenes Brannteknikk as fremstår som det beste tilbudet. Forskjellen mellom de to 

tilbyderne er på hele er kr 360 000 NOK inkl MVA.   

Dagens brannbil, volvoen kan med stor sannsynlighet selges som delebil på FINN.NO og det er 

innhentet et prisestimat på ca. 50 000 NOK.  

 

Vurdering 

For å ivareta en rask fremskutt enhet og med det økt effektiv beredskap anbefaler 

Kommunaldirektøren at dagens brannbil, Volvo 1990 modell, utfases og erstattes med en ny bil 

Kl B. Tilbudet fra Egenes Brannteknikk as til 820 000 NOK inkl MVA fremstår som det beste 

tilbudet og anbefales. I og med at MVA refunderes vil kostnad være 656 000 NOK og med 

salg av den gamle bilen vil reel investering være ca. 600 000 NOK.  

 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Låneopptak er vurdert, men kommunedirektøren finner det mest hensiktsmessig å bruk av 

disposisjonsfond til denne investeringen.  

Ny brannbil Kl B finansieres med bruk av disposisjonsfond med 656 000 NOK.  

Disposisjonsfondet saldo før dette vedtak er kr: 90 262 337 NOK. 
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STØTTE TIL BREDBÅNDSPROSJEKT PÅ TITRAN TIL TITRAN INVEST AS  

 

 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 
Frøya kommune støtter Titran Invest AS med anleggsbidrag i forbindelse med utbygging av et tråløst 

bredbåndstilbud på Titran, med kr 50 000. 

 

Dette finansieres med midlene avsatt fra havbruksfondet til dette formålet. Prosjektnr 194005. Saldo på 

dette er pr 03.03.21 14,5 millioner kr. 

 

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 13.04.2021 sak 66/21 

 

Vedtak: 
Frøya kommune støtter Titran Invest AS med anleggsbidrag i forbindelse med utbygging av et tråløst 

bredbåndstilbud på Titran, med kr 50 000. 

 

Dette finansieres med midlene avsatt fra havbruksfondet til dette formålet. Prosjektnr 194005. Saldo på dette er 

pr 03.03.21 14,5 millioner kr. 

 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune støtter Titran Invest AS med anleggsbidrag i forbindelse med utbygging av et 

tråløst bredbåndstilbud på Titran, med kr 50 000. 

 

Dette finansieres med midlene avsatt fra havbruksfondet til dette formålet. Prosjektnr 194005. 

Saldo på dette er pr 03.03.21 14,5 millioner kr. 

 

Vedlegg: 

 
Bilder som viser plasseringen av basene 

Tilbud på utstyret 
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Saksopplysninger:   

 

Titran Invest AS ved Svein Viggo Johansen har tatt kontakt med Frøya kommune vedrørende 

et bredbåndsprosjekt som de planlegger på Titran.  

 

I denne forbindelse ønsker de å undersøke om det er aktuelt med et anleggsbidrag fra 

kommunen. 

 

Titran Invest AS har i dag en fiberløsning til sin bedrift fra Telenor. Dette er en radiolink til der 

vindmøllene sto og fiber derfra til Titran invest AS sine lokaler. I dag har de en hastighet på 

200 megabit ned og 200 megabit opp. Titran Invest opplyser at de tror det går an å oppgradere 

til 300/300 megabit.  

 

Titran Invest ønsker nå å tegne et nytt abonnement fra Telenor, og via et tråløst system selge 

bredbånd på Titran. De planlegger å dekke så å si hele Titran med dette prosjektet. 

 

Titran Invest AS har foretatt en registrering av antall med bruk av Facebook, og de melder at 

det ble fort oppnådd et antall på 30 klienter, og at dette utløser en investering. 

 

Kommunedirektøren hadde et møte med Titran Invest 11.02.21, der kommunen ba om en 

skriftlig tilbakemelding med oversikt over prosjektet som de planlegger.  

 

Tilbakemeldingen fra Titran Invest: 

Hei Thomas takk for et godt og konstruktivt møte torsdag 11.02.2021 der tema var 

hvordan vi kan finne en midlertidig løsning på bredbånd til Titran. 

 

Jeg la da frem mitt forslag på hvordan jeg kan løse dette på en enkel og god måte med 

bruk av utstyr fra Snorlaus.no som radiolinker fibersignaler til de aktuelle klienter. 

 

Jeg har foretatt en registrering av antall med bruk av Facebook, det ble fort oppnådd 

et antall på 30 klienter. Det utløser en investering, har ikke full oversikt ennå, vi må 

mest sannsynlig ha 4 x 90graders baser for å oppnå best mulig kvalitet til hver klient.  

 

Det er en begrensning på 10 klienter/base i tillegg til 4 baser må det opp en UPS 

batteribackup som kan ta små og litt større strømbrudd samt en del kabling og 

mekanisk utstyr som antennemast. Det blir også brukt en god del timer for å monter 

alt dette. 

 

Jeg har ikke bestilt noe av dette utstyret ca.25-30 aksesspunkt/antenner da hver 

antenne koster mellom 1600 kr til 2000kr. Differansen i pris er pga.at det er forskjell 

på styrke. Det må også bestilles 4 sektorantenner for at det skal bli best mulig 

dekning. Jeg kan be om et tilbud fra leverandør som jeg kan videresende til deg (se 

vedlegg). Arbeidstimer har jeg stipulert opp mot montering av base og alle 

klientantenner. 

 

Du etterspør dokumentasjon på dekningsgrad, det eneste som kan dokumenteres er 

utgangsposisjon på basene og den visuelle kontakt med alle som er interessert. Dette 

kan jeg ta et bilde av som da viser at med den plasseringen av basene når vi omtrent 

hele Titran (se vedlagte bilder). Jeg ettersender kopi av alle tilbud som kommer inn. 
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Oversikt over utstyr. 

 

4 x 90 graders baser        pris tot ink. mva        kr. 20000 

30 x klient antenner         pris tot ink. mva        kr. 55000 

1 Power Supply UPS       pris tot ink. mva        kr.   5500 

1 brannmur                     pris tot ink. mva        kr.   5500 

1 antenne mast                pris  tot ink.mva       kr.    3000 

100 arbeidstimer            pris  tot ink. mva        kr.  50000 

 

Totalt kost                             tot ink.  mva.      kr.  139000 

 

Håper at dette kan være opplysende og at Frøya kommune kan hjelpe oss med et 

anleggsbidrag 

 

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren ser at dette er et spennende prosjekt. Kommunen har mottatt bilder og 

pristilbudet som Titran Invest AS viser til (se vedlegg). 

 

Det er en forskjell i forhold til det vedlagte tilbudet fra Snorlaus.no, og oversikten over utstyr 

vist overfor. 

 

Titran forklarer forskjellen slik: 

Det første prisoverslaget var med utgangspunkt i ordinær utsalgspris på de 

forskjellige produkter. Det som jeg sendte deg var sterkt rabatterte priser (det var et 

tilbud) så vi kan bare bruke dem. I tillegg er det ikke tatt med en rekkløsning for å 

plassere utstyr for holde oversikt på kabling og div heller er det ikke tatt med all 

kabling fra fiberruter til antennene det er ca. 30m og det er ikke tatt med fremføring 

av strøm til svitsjer som står i nærheten av antennene.  

 

Kommunedirektøren foreslår å støtte Titran Invest AS med anleggsbidrag i forbindelse med 

utbygging av et tråløst bredbåndstilbud på Titran, med kr 50 000. Dette er ca. 56% av 

investeringene på det fysiske utstyret, og gjør at kostnader Titran Invest AS normalt ville 

påført sine kunder, blir delvis dekt igjennom anleggsbidrag fra kommunen. I tilskudd fra 

næringsfondet gis det 35% bidrag til «harde» investeringer.  

 

Dette forslås finansieres med midlene avsatt fra havbruksfondet til dette formålet. Prosjektnr 

194005. Saldo på dette er pr 03.03.21 14,5 millioner kr. 

 

Tilbakemeldingen fra Titran Invest AS på hva de tenker å ta for denne tjenesten:  

Hei hvis vi får 30 abonnenter med en 10 megabit linje som er tilstrekkelig for å 

streame tv og last ned programmer, da jeg mener dette er realistisk. Vi må da ha en 

månedlig abonnentsavgift/abonnent på kr400 ink mva.  

 

Kommunedirektøren foreslår her å gå inn å være med å dekke deler av denne kostnaden for 

«hardware», slik at løsningen kan selges så billig som mulig til innbyggerne på Titran. 
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Kommunedirektøren etterspurte også en uttalelse fra Titran Invest AS om dette betyr at Frøya 

kommune kan se på Titran som «problem solved» med tanke på utbygging av 

fiber/netthastighet.  

 

Du spør om hvordan jeg ser på det med å få fast fiberlinje til Titran, jeg mener at det 

bør være mulig innenfor en 10 års periode om det ikke kommer en annen tilsvarende 

løsning. 

 

Titran Invest AS, har også meddelt at hvis dette lykkes på Titran, så er en utvidelse mot 

Bustvika og Daløya en mulighet de skal vurdere. 
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KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2020 - STS VAKTMESTERTJENESTEN 2  

 

 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 
1. Formannskapet opprettholder tidligere vedtak – søknad om tilskudd fra kommunalt 

næringsfond avslås 

 

2. Saken forelegges kommunestyret for endelig behandling 

 

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 20.04.2021 sak 82/21 

 

Vedtak: 

1. Formannskapet opprettholder tidligere vedtak – søknad om tilskudd fra kommunalt 

næringsfond avslås 

 

2. Saken forelegges kommunestyret for endelig behandling 
 

Enstemmig. 

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 13.04.2021 sak 65/21 

 

Vedtak: 

Saken utsettes. 

Det bes om dokumentasjon på om grunnlaget for vedtak er riktig. 

Det bes om dokumentasjon på om det finnes andre som driver med samme type næring, og om 

dette dermed blir konkurransevridende. 

 

Enstemmig. 
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Formannskapets behandling i møte 13.04.21: 
 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av rep. Knut Arne Strømøy: 
 

Saken utsettes. 

Det bes om dokumentasjon på om grunnlaget for vedtak er riktig. 

Det bes om dokumentasjon på om det finnes andre som driver med samme type næring, og om 

dette dermed blir konkurransevridende. 

 

Enstemmig. 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 02.03.2021 sak 39/21 

 

Vedtak: 
 Søknaden avslås 

 

Begrunnelse: 

 Det er flere som driver med utleie av utstyr. Tilskuddet kan oppleves som konkurransevridende 

 Det er en deltidsvirksomhet pt, men eier har til avsikt å utvikle den til heltidsvirksomhet. For tiden er 

det en binæring 

 Lettomsettelige varer – Investeringsobjektene anses som lett omsettelige 

 

Enstemmig. 

 

 

Formannskapets behandling i møte 02.03.21: 

 

Rep. Geir Egil Meland ba om vurderinng av sin habiltet da søker er ansatt i samme firma. 

Rep. Geir Egil Meland ble enstemmig vurdert habil. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Formannskapet opprettholder tidligere vedtak – søknad om tilskudd fra kommunalt 

næringsfond avslås 

 

2. Saken forelegges kommunestyret for endelig behandling 

 

Vedlegg: 
 

 Samlet saksframstilling – 20/2662-4 

 Klage 1 fra søker – 20/2662-6 

 Klage 2 fra søker – 20/2662-7 

 

Nye saksopplysninger:   

 
I Sak Formannskapets sak 65/21 – Kommunalt næringsfond 2020 – STS Vaktmestertjenesten 2,  

ble følgende vedtak fattet: 
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«Saken utsettes. Det bes om dokumentasjon på om grunnlaget for vedtak er riktig. Det bes om 

dokumentasjon på om det finnes andre som driver med samme type næring, og om dette dermed blir 

konkurransevridende» 

Nye vurderinger jfr protokolltifførsel: 

Det ble søkt om tilskudd på 200.000 kr til innkjøp av: 

 Minigraver m/ henger, Total investering på 599.000 kr. 

 

Ved revisjon av næringsfondets vedtekter og retningslinjer, ble det innført flere og tydeligere 

vurderingskriterier. 

1. Konkurransevridning – Det er flere som driver med utleie av minigraver på Frøya. Det er gitt 

støtte til Hammervik Service i 2020 og flere entreprenører har gravemaskiner i forskjellige 

størrelser til utleie, med og uten fører 

2. Fondet bør ha fokus på distriktsutvikling, spesielt med tanke på Øyrekka og grender – 

Tjenestene er etterspurt på Frøya. Søker hevder at det er en tjeneste som ikke dekkes av 

dagens tilbud - fra eksisterende tilbydere 

3. Tilskudd skal primært gå til hovednæring og ikke binæring – Det er en deltidsvirksomhet pt, 

men eier har til hensikt å utvikle den til fulltidsvirksomhet 

4. Lettomsettelige varer – Investeringsobjektet anses som lett omsettelig. Minigraver anses 

som lett omsettelige produkt på bruktmarkedet, med bl a 317 treff på finn.no 

 

Kommunedirektøren har gjort en samlet vurdering i henhold til nye vurderingskriteringer og derfor 

foreslått at søknaden avslås. 

 

Saksopplysninger:  

 

Søknaden ble behandlet i Formannskapet den 02.03.2021 - sak 39/21. Søknaden ble avslått 

med følgende begrunnelse: 

 

 Det er flere som driver med utleie av utstyr. Tilskuddet kan oppleves som 

konkurransevridende  

 Det er en deltidsvirksomhet pt, men eier har til avsikt å utvikle den til 

heltidsvirksomhet. For tiden er det en binæring  

 Lettomsettelige varer – Investeringsobjektene anses som lett omsettelige  

 

Melding om vedtak ble sendt til søker 03.03.2021. 

 

Kommunen har mottatt to klager fra søker: 

 

 

 

Klage 22.03.2021 

 

Viser til søknaden min i d kommunale næringsfondet den 08.10.20, der jeg søker om 

investeringer til mitt selskap STS Vaktmestertjenester, viser til at jeg fikk innvilget denne 

søknaden, men fikk den 30.11.20 baeskjed om å trekke tilbake min søknad da investering har 
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skjedd før søknaden var innvilget. Dette fikk jeg beskjed om fra Nils Jørgen Karlsen, med 

anmodning om å sende en ny søknad, jeg ga beskjed om at jeg ønsket ikke å trekke tilbake 

min søknad, da denne var innvilget, men han mente at jeg kunne sende en ny søknad om ting 

jeg ikke har investert i enda. Dette gjorde jeg den 12 november 2021, på nyåret altså Januar 

2021 tok jeg kontakt med å høre med Nils Jørgen har sett på den, å da fikk jeg beskjed om at 

søknader blir tatt slik de kommer inn til kommunen. Snakket med noen i februar som hadde 

fått innvilget søknaden sin, men at den de sendte ble innvilget på under en uke, altså i 

februar. At folk har annet arbeid enn ett enkeltmannsforetak det er ganske normalt , men at 

folk i kommunen melder seg inhabil for at jeg jobber til Frøy, den skjønner jeg ikke. Det er 

flere som har søkt det kommunale næringsfondet som har fått innvilget sin søknad uten at de 

personene har meldt inhabilitet pga de jobber i Frøy. Flere har også søkt næringsfondet på 

nyåret å fått innvilget søknaden sin for de om de har 100% stilling å leve av. Føler at 

kommunen bør ta alle sammen under samme kam, å ikke kappe hode av meg som prøver å få 

til noe. Alle mailer jeg har fått fra de i d kommunale næringsfondet kan ettersendes om 

ønskelig. Om folk må foreta investeringene sine kjapt så kan ikke kommunen gi avslag fordi 

om disse må foreta investeringen kjapt, når de søker i fondet. Og at folk i det kommunale 

næringsfondet hjelper folk til å skrive sin søknad, d er ikke bra. En søknad må de firmaene 

sende selv er min mening. Viss ikke bør alle få hjelp. Må ikke tro noe annet om at jeg snakker 

med de som får innvilget søknaden sin. 

 

Klage 25.03.2021 

 

Å i avslaget står d også at jeg driver konkurrerende virksomhet. Da lurer jeg virkelig på hvor 

mange som driver med Vaktmestertjenester her på Frøya. Ingen faktisk......Pr i dag er det kun 

meg som gir slike tjenester. Hvem leier ut minigravere, stubbfresere, Beltebåre, flishuggere, 

små verktøy, kjerneborringsutstyr pluss mye mye mere til privatkunder? Ingen faktisk....Og 

for å si det slik så sier jeg ikke opp min faste jobb før jeg har opparbeidet meg tillit til 

næringsliv, bedriftskunder og privatkunder slik at jeg kan leve på dette på heltid. D jeg vil 

med dette er faktisk likebehandling og ikke trynefaktor, som d blir gitt akkurat nå. Ett 

kommunalt Næringsfond er ett fond som de som foretar seg og har foretatt seg investeringer 

kan søke med fremlegging av kvitteringer. Dette er min mening. Å denne saken er jeg ikke 

ferdig med for å si det slik. Nei behandle alle på lik linje. Kjør samme regler. Og viss ikke øya 

har hatt behov for vaktmestertjenester så har jeg heller ikke begitt meg ut på dette... jeg har 

mang en kontrakt med store firmaer som kjøper mine tjenester, både firmaer og 

privatpersoner..... 

 

Kommentarer til klagene 

 

Formannskapet behandlet søknad fra STS Vaktrmestertjenester 10.11.2020 - sak 272/20. Det 

ble innvilget et tilskudd på 200.000 kr for innkjøp av minigraver, lift og skaphenger. Ved mottak 

av underlag for utbetaling av tilskuddet, ble det klart at investeringene allerede var gjort, dvs 

innen søknad ble innsendt. Det var også leasing/ avbetalingsordninger knyttet til 

investeringene, dvs driftskostnader og ikke investeringer. Innvilget tilskudd ble da trukket 

tilbake. Beslutningen ble tatt administrativt og formannskapet ble informert. 

Det ble da sendt inn en ny søknad på en større minigraver. Søknad mottatt 30.11.2020. Søker 

ble informert om at kommunen hadde startet en prosess for å se på næringsfondets vedtekter 

og tildelingskriterier og at det derfor ikke ble behandlet søknader før i 2021. 
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Søker har misforstått behandling av habilitet i formannskapet. Flere medlemmer har bedt om at 

habilitet skal vurderes pga arbeidsrelaterte spørsmål. 

 

Vurderingene som gjøres baseres på flere elementer. Dette ble klart ved endring av 

tildelingskriteriene. Heltid/ deltid er en av flere elementer som vurderes. At tilskuddet skal 

være utløsende, har alltid vært viktig. Når søknad blir sendt etter at investeringen er 

gjennomført, bekrefter det at søker ikke har behov for tilskuddet for å gjennomføre 

investeringen. 

 

Vi anbefaler alle som kontakter kommunen om å ta kontakt med Blått kompetansesenter 

(BKS) for å få hjelp med å skrive søknad. Vi opplever at søknader, der BKS har vært invovert, 

er bedre, mer omfattende og inneholder informasjon som er nødvendig for behandling av 

søknader. Kriteriene er også i større grad hensyntatt. 

 

Vurdering: 

 

I henhold til Forvaltningsloven § 28 kan enkeltvedtak påklages av en part eller annen med 

rettslig klageinteresse i saken til det forvaltningsorgan (klageinstansen) som er nærmest 

overordnet det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket (underinstansen). 

For enkeltvedtak som er truffet av forvaltningsorgan opprettet i medhold av lov om kommuner 

og fylkeskommuner, er klageinstansen kommunestyret eller fylkestinget, eller etter disses 

bestemmelse, formannskapet eller fylkesutvalget eller en eller flere særskilte klagenemnder 

oppnevnt av kommunestyret eller fylkestinget.  

Klagen behandles i formannskapet for ny vurdering og eventuell endring av vedtaket. Om 

formannskapet opprettholder tidligere vedtak, oversendes klagen til kommunestyret for endelig 

avgjørelse. 

 

Forvaltningsloven § 29 beskriver fristen for å klage, og at den er 3 uker fra det tidspunkt 

underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part. Klagefristen er ikke 

oversittet. 

 

Kommunedirektøren er av den oppfatning at ingen ny informasjon har tilkommet i saken. 

Kommunedirektøren tilrår derfor at vedtaket opprettholdes. 

 

1. Formannskapet opprettholder tidligere vedtak – søknad om tilskudd fra kommunalt 

næringsfond avslås 

2. Saken forelegges kommunestyret for endelig behandling 
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FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

29.04.2021 

Arkivsaksnr: 

20/2661 

Sak nr: 

69/21 

Saksbehandler: 

Nils Jørgen Karlsen 

Arkivkode: 

U01 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

45/21 Formannskapet 02.03.2021 

64/21 Formannskapet 13.04.2021 

81/21 Formannskapet 20.04.2021 

69/21 Kommunestyret 29.04.2021 

 

KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2020 - VR EXPRESS V/MATHIAS RAKBJØRG  

 

 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

1. Formannskapet opprettholder tidligere vedtak – søknad om tilskudd fra kommunalt 

næringsfond avslås 

 

2. Saken forelegges kommunestyret for endelig behandling 

 

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 20.04.2021 sak 81/21 

 

Vedtak: 

1. Formannskapet opprettholder tidligere vedtak – søknad om tilskudd fra kommunalt 

næringsfond avslås 

 

2. Saken forelegges kommunestyret for endelig behandling 
 

Enstemmig. 

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 13.04.2021 sak 64/21 

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes. 

Det bes om dokumentasjon på om grunnlaget for vedtak er riktig. 

Det bes om dokumentasjon på om det finnes andre som driver med samme type næring, og om 

dette dermed blir konkurransevridende. 

 

Enstemmig. 
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Formannskapets behandling i møte 13.04.21: 
 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av rep. Knut Arne Strømøy: 
 

Saken utsettes. 

Det bes om dokumentasjon på om grunnlaget for vedtak er riktig. 

Det bes om dokumentasjon på om det finnes andre som driver med samme type næring, og om 

dette dermed blir konkurransevridende. 

 

Enstemmig. 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 02.03.2021 sak 45/21 

 

Vedtak: 

 Søknaden avslås 

Begrunnelse: 

 Det er flere som driver med transport og det er flere som driver med utleie av hengere og biler. 

Tilskuddet kan oppleves som konkurransevridende 

 Det er en deltidsvirksomhet pt, men eier har til avsikt å utvikle den til heltidsvirksomhet. For tiden er 

det en binæring 

 Lettomsettelige varer – Investeringsobjektene anses som lett omsettelige 

 

Enstemmig. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Formannskapet opprettholder tidligere vedtak – søknad om tilskudd fra kommunalt 

næringsfond avslås 

 

2. Saken forelegges kommunestyret for endelig behandling 

 

Vedlegg: 
 

 Samlet saksframstilling – 20/2661-4 

 Klage fra søker – 20/2661-6 

 

Nye saksopplysninger:   

 
I Sak Formannskept sak 64/21 – Kommunalt næringsfond 2020 – VR Expressv/ Mathias Rakbjørg 

ble følgende vedtak fattet: 

«Saken utsettes. Det bes om dokumentasjon på om grunnlaget for vedtak er riktig. Det bes om 

dokumentasjon på om det finnes andre som driver med samme type næring, og om dette dermed blir 

konkurransevridende» 

Nye vurderinger jfr protokolltifførsel: 
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Det ble søkt om tilskudd på 200.000 kr til innkjøp av: 

 Båthenger 

 Bilhenger 

 Varebil 

 

Total investering på 663.086 kr. 

Ved revisjon av næringsfondets vedtekter og retningslinjer, ble det innført flere og tydeligere 

vurderingskriterier. 

1. Konkurransevridning – Det er flere som driver med transport og det er flere som driver med 

utleie av hengere og biler, bl a Frøya Auto og Titran Bil og Dekkservice 

2. Fondet bør ha fokus på distriktsutvikling, spesielt med tanke på Øyrekka og grender – Søker 

hevder at det er en tjeneste som ikke dekkes av dagens tilbud - fra eksisterende tilbydere 

3. Tilskudd skal primært gå til hovednæring og ikke binæring – Det er en deltidsvirksomhet pt, 

men eier har til hensikt å utvikle den til fulltidsvirksomhet 

4. Lettomsettelige varer – Investeringsobjektene anses som lett omsettelige. Samtlige objekt 

det søks tilskudd for, varebil, bilhenger og båthenger anses som lett omsettelige produkter 

på bruktmarkedet. PÅ finn.no; bilhenger – 16.000 treff, båthenger – 868 treff 

 

Kommunedirektøren har gjort en samlet vurdering i henhold til nye vurderingskriteringer og derfor 

foreslått at søknaden avslås. 

_________ 

 

Saksopplysninger: 

 

Søknaden ble behandlet i Formannskapet den 02.03.2021 - sak 45/21. Søknaden ble avslått 

med følgende begrunnelse: 

 

 Det er flere som driver med transport og det er flere som driver med utleie av hengere 

og biler. Tilskuddet kan oppleves som konkurransevridende  

 Det er en deltidsvirksomhet pt, men eier har til avsikt å utvikle den til 

heltidsvirksomhet. For tiden er det en binæring  

 Lettomsettelige varer – Investeringsobjektene anses som lett omsettelige  

 

Melding om vedtak ble sendt til søker 03.03.2021. 

 

Kommunen har mottatt klage fra søker: 

 

 

 

 

Klage 23.03.2021 

 

Viser til deres vedtak om å avvise min søknad på å gå til investeringer i mitt firma VR 

Ekspress, mener at dette vedtaket er avslått på feil grunnlag. For det første så har dere 

avslått dette med å argumentere for at det er flere som driver småfrakt av varer og tjenester i 



Saknr: 69/21 

Frøya Kommune. Pr dags dato er det ingen flere som driver med slik småfrakt av varer og 

tjenester så derfor er det ikke noe konkurranse påvirkende over de større frakttjenester som 

drives på denne øya . Samtidig avviser dere søknaden min på grunnlag av at dette drives som 

en biinntekt utover den vanlige jobben min. Vet av flere som har stått fram og mottatt 

kommunalt næringsfond for det om de har en biinntekt og en 100% stilling som man lever av. 

Her kan dere se blant annet i media den senere tid. Vennligst behandle søknaden min på nytt 

på lik linje/ grunnlag som dere gir de andre med biinntekt kommunalt støtte. 

 

Kommentarer til klagen 

 

Vurderingene som gjøres baseres på flere elementer. Dette ble klart ved endring av 

tildelingskriteriene. Heltid/ deltid er en av flere elementer som vurderes. At tilskuddet skal 

være utløsende, har alltid vært viktig. Det ble søkt om tilskudd til investering i bilhenger, 

båthenger og varebil. Disse anses som lett omsettelige. 

 

Vurdering: 

 

I henhold til Forvaltningsloven § 28 kan enkeltvedtak påklages av en part eller annen med 

rettslig klageinteresse i saken til det forvaltningsorgan (klageinstansen) som er nærmest 

overordnet det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket (underinstansen). 

For enkeltvedtak som er truffet av forvaltningsorgan opprettet i medhold av lov om kommuner 

og fylkeskommuner, er klageinstansen kommunestyret eller fylkestinget, eller etter disses 

bestemmelse, formannskapet eller fylkesutvalget eller en eller flere særskilte klagenemnder 

oppnevnt av kommunestyret eller fylkestinget.  

Klagen behandles i formannskapet for ny vurdering og eventuell endring av vedtaket. Om 

formannskapet opprettholder tidligere vedtak, oversendes klagen til kommunestyret for endelig 

avgjørelse. 

 

Forvaltningsloven § 29 beskriver fristen for å klage, og at den er 3 uker fra det tidspunkt 

underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part. Klagefristen er ikke 

oversittet. 

 

Kommunedirektøren er av den oppfatning at ingen ny informasjon har tilkommet i saken. 

Kommunedirektøren tilrår derfor at vedtaket opprettholdes. 

 

1. Formannskapet opprettholder tidligere vedtak – søknad om tilskudd fra kommunalt 

næringsfond avslås 

2. Saken forelegges kommunestyret for endelig behandling 
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FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

29.04.2021 

Arkivsaksnr: 

21/716 

Sak nr: 

70/21 
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Maria Strøm 

Arkivkode: 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

32/21 Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 14.04.2021 

70/21 Kommunestyret 29.04.2021 

 

OPPSTART - BEITEBRUKSPLAN  

 

 
Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenesters innstilling til kommunestyret: 

 

 
1. Frøya kommune vedtar oppstart av arbeid med beitebruksplan som fremmet i saksfremlegget.  

  

2. Det avsettes kr 200 000 til prosjektet fra disposisjonsfondet, for gjennomføring av de forespeilte 

prosessene i saksfremlegget. Saldo på disponibelt disposisjonsfond er kr 90.918.337 per 

08.04.2021. 

 

 

 
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester den 14.04.2021 sak 32/21 

 

Vedtak: 
1. Frøya kommune vedtar oppstart av arbeid med beitebruksplan som fremmet i saksfremlegget.  

  

2. Det avsettes kr 200 000 til prosjektet fra disposisjonsfondet, for gjennomføring av de forespeilte 

prosessene i saksfremlegget. Saldo på disponibelt disposisjonsfond er kr 90.918.337 per 08.04.2021. 

 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommune vedtar oppstart av arbeid med beitebruksplan som fremmet i 

saksfremlegget.  

  

2. Det avsettes kr 200 000 til prosjektet fra disposisjonsfondet, for gjennomføring av de 

forespeilte prosessene i saksfremlegget. Saldo på disponibelt disposisjonsfond er kr 

90.918.337 per 08.04.2021. 
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Saksopplysninger:  

 

Landbruket i Frøya kommune er, og har vært kombinasjonsbruk. I 2020 ble det registrert 46 

jordbruksbedrifter i kommunen, en nedgang fra 47 i 2018. Majoriteten av jordbrukerne har 

sauehold, og det ble registrert 4.167 sauer som var ett år eller eldre på Frøya i 2020. 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 284 

kyr totalt i 2020.  

 

I 2020 var det grove 7.200 dekar jordbruksareal i drift, hvorav 3.700 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.  

 

Det kom dermed et ønske fra kommunen om å få på plass en beitebruksplan med oversikt over 

spesielt viktige beitearealer. Dette for å gjøre det enklere å få en oversikt over hvilke arealer 

som må tas ekstra hensyn til og hvilke arealer en kan videreutvikle i arbeidet med utbygging av 

Frøya.   

 

Viktige prioriteringer i planen finnes listet under:  

 

 Beiteareal   

 Bevaring av viktige arter: Kystlynghei  

 Avdekke konfliktområder og redusere disse  

 

Denne listen er ikke uttømmende, og vil bli redigert i takt med informasjon innhentet fra 

drivere og andre i løpet av arbeidet med planen.  

 

Organisering av arbeidet: 

 

Arbeidet med beitebruksplanen er tenkt gjennomført av en kjernearbeidsgruppe som vil følge 

planarbeidet fra start til slutt. Denne gruppen foreslås sammensatt av følgende ansatte:  

 

Leder: 

Virksomhetsleder Plan, Miljø og Forvaltning  

 

Saksbehandler: 

Landbruksrådgiver  

 

Medlemmer: 

Fagleder landbruk, natur og miljø  
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Kommuneplanlegger   

 

I tillegg tenkes følgende representanter involvert i prosessen ved behov:  

Utvalg av drivere  

Næringsrådgiver  

Norges bondelag  

Villsau laget  

Norsk sau og geit   

NJFF  

TT  

 

Eventuelle andre interne- og eksterne bidragsytere involveres også ved behov.  

 

Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester foreslås som styringsgruppe, og det vil holdes 

tematiske møter med aktuelle aktører underveis i prosessen. Prosjektet rapporteres til 

styringsgruppen ved behov eller ønske.  

 

Fremdriftsplan:  

 

For å sikre at prosessene i et slikt arbeide blir ivaretatt, så har administrasjonen i første omgang 

forespeilet et tidsperspektiv på ca. ett år for å få gjennomført arbeidet med beitebruksplanen. 

Administrasjonen har derfor laget en kort oversikt over den planlagte tidslinjen. 

 

 
 

Grunnet dagens situasjon med COVID-19 så må en anta at arbeidet kan bli forsinket.  

 

Forhold til overordna planverk:  

 

I planstrategi for Frøya kommune 2020 – 2024, så legges det opp til et økt fokus på 

kommunens landbruk, og en bedre forvaltning av landbruksarealene. En beitebruksplan er 

derfor ansett å være i tråd med planstrategien.  

 

Økonomi: 

 

Per dags dato er det økonomiske behovet for planen noe ukjent. Flere variabler finnes som 

avgjør behovet for kontrahering av ekstern kompetanse i arbeidet med planene. Videre vil det 

bli kostnader rundt annonsering, kunngjøring og møteaktivitet rundt arbeidet, foruten interne 

kostnader for bruk av kommunens ressurser.  
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Det foreslås derfor å sette av 200 000 kroner, fra Disposisjonsfondet, for å kunne gjennomføre 

de ovenfornevnte tiltakene.  

 

Styringsgruppa (HOAT) godkjenner alle økonomiske bestillinger, og holdes oppdatert på 

økonomien i prosjektet. Formannskapet vil bli orientert om eventuelle økonomiske bestillinger 

fra planarbeidet og styringsgruppa, og vil tildele midler etter en egen vurdering.  

 

Vurdering: 

 

For å lage en god og grundig beitebruksplan som de fleste vil være fornøyd med, samt være til 

hjelp i utviklingen av Frøya som en utviklingskommune, må arbeidet ikke forhastes. Det er 

viktig å være nøye og få med alle interesseorganer slik at alle får talt sin sak og utmarka blir 

bevart på best mulig måte. Derfor ansees det at planarbeidet trenger i hvert fall ett år for 

ferdigstillelse.  

 

Frøya kommune har store mengder areal satt av til Landbruk-, Natur- og Friluftsformål, men 

per dags dato liten oversikt over hva som faktisk benyttes aktivt i landbruket. Beitebruksplanen 

skal være med på å belyse hva utmarka blir brukt til og hva som er viktigst å ta vare på for flest 

mulig.   

 

Beitebruksplanen vil være med på å minske konflikten mellom utbyggere og de som bruker 

utmarka. I denne sammenheng er det også viktig å inkludere FNs bærekraftsmål i prosessen, 

spesielt mål nr. 2 (Utrydde sult), 9 (Industri, innovasjon og infrastruktur), 11 (bærekraftige 

byer og lokalsamfunn), 12 (ansvarlig forbruk og produksjon) og 15 (livet på land). Et solid 

landbruk på Frøya er et godt substitutt til havbruksnæringen, samtidig som at det bidrar til å ta 

vare på kulturlandskapet og kystlyngheien på Frøya.  

 

Med en beitebruksplan vil det bli enklere å forvalte landområdene på Frøya. Dette vil gjøre det 

mer klart hvor det er muligheter for å utvikle Frøya, og samtidig som at gårdbrukerne får en 

mer stabil og forutsigbar hverdag slik at det er tryggere for de å utvikle sin næring.  

 

Konklusjon: 

 

Kommunedirektøren anbefaler å vedta oppstart av arbeidet med beitebruksplanen, som vist i 

saksfremlegget.   
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FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

29.04.2021 

Arkivsaksnr: 

18/529 

Sak nr: 

71/21 

Saksbehandler: 

Danussia  Baracho Teixeira 

Arkivkode: 

PLAN 5014201804 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

2/19 Hovedutvalg for forvaltning 17.01.2019 

9/19 Kommunestyret 31.01.2019  

69/20 Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 20.08.2020 

22/21 Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 14.04.2021 

71/21 Kommunestyret 29.04.2021 

 

SLUTTBEHANDLING REGULERINGSPLAN HAUGRANDA BOLIGFELT - GNR 10 

BNR 307 M.FLERE 5014201804 

 
Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenesters innstilling til kommunestyret: 

 
I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-12, vedtar Frøya kommunestyre å egengodkjenne 

detaljreguleringsplanen for Haugranda (planid: 5014201804), som vist på plankart datert 20.03.2020, 

planbeskrivelse datert 14.04.2020 og planbestemmelser datert 26.02.2021. 

 

Kommunedirektøren skal etter at saken er egengodkjent forsikre seg om at planen blir digitalisert og 

gjøre evt. mindre rettinger. 

 

 

 
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester den 14.04.2021 sak 22/21 

 

Vedtak: 
I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-12, vedtar Frøya kommunestyre å egengodkjenne 

detaljreguleringsplanen for Haugranda (planid: 5014201804), som vist på plankart datert 20.03.2020, 

planbeskrivelse datert 14.04.2020 og planbestemmelser datert 26.02.2021. 

 

Kommunedirektøren skal etter at saken er egengodkjent forsikre seg om at planen blir digitalisert og gjøre evt. 

mindre rettinger. 

 

Enstemmig. 

 

 
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester den 20.08.2020 sak 69/20 

 

Vedtak: 

1. Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester fremmer saken og legger den ut til høring og offentlig 

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

2. Kommunedirektøren skal før sluttbehandling i planutvalget 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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Behandling/vedtak i Kommunestyret den 31.01.2019 sak 9/19 

 

Vedtak: 
Vedlagte forslag til planprogram for Haugranda boligfelt fastsettes i medhold av plan- og bygningsloven § 12-

9. 

 

Enstemmig. 

 

 
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for forvaltning den 17.01.2019 sak 2/19 

 

Vedtak: 
Vedlagte forslag til planprogram for Haugranda boligfelt fastsettes i medhold av plan- og bygningsloven § 12-

9. 

 

Enstemmig. 

 

 
Hovedutvalg for forvaltnings behandling i møte 17.01.19: 

 

Rep. Halgeir Hammer ba om vurdering av sin habilitet da han har gitt innspill til planen. 

Rep. Halgeir Hammer ble enstemmig erklært inhabil. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-12, vedtar Frøya kommunestyre å egengodkjenne 

detaljreguleringsplanen for Haugranda (planid: 5014201804), som vist på plankart datert 

20.03.2020, planbeskrivelse datert 14.04.2020 og planbestemmelser datert 26.02.2021. 

 

Kommunedirektøren skal etter at saken er egengodkjent forsikre seg om at planen blir 

digitalisert og gjøre evt. mindre rettinger. 

 

Vedlegg: 

 

1. Planbeskrivelse, datert 14.04.2020  

2. Planbestemmelser, datert 26.02.2021 

3. Plankart, målestokk: 1:2500, datert 20.03.2020  

4. Vedlegg 1: Planprogram  

5. Vedlegg 2: Adresseliste Haugranda  

6. Vedlegg 3: Naturmangfold vurdering 

7. Vedlegg 4: Landbruksfaglig vurdering  

8. Vedlegg 5: Arkeologiske registreringer  

9. Vedlegg 6: Trafikknotat  

10. Vedlegg 7: ROS-analyse 

11. Vedlegg 8: Sol- og skyggeanalyse  

12. Vedlegg 9: Geologisk vurdering  
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13. Vedlegg 10: VA-skisse  

14. Vedlegg 11: Perspektivtegninger  

15. Vedlegg 12: Snitt-tegninger  

16. Temakart: AR5  

17. Temakart: Situasjonsplan  

18. Tilbakemeldingsskjema  

 

Saksopplysninger 

Planforslaget 

Planforslaget er utarbeidet av Kystplan AS på vegne av Frøy Eiendom. Planforslaget ble mottatt hos 

kommunen 28.10.2019. Revidert planforslag ble mottatt 15.04.2020. Planens totalareal er på 37,02 

daa. Planen inneholder arealer for boligbebyggelse, lekeplass, veg, fortau, turveg, friområde og LNF 

m.fl.  

Revidert planbestemmelser etter høring og offentlig ettersyn ble mottatt 12.01.2021 og endret videre 

26.02.2021 

Hensikt med regulering 

Det er ønskelig å tilrettelegge for boligbebyggelse i form av leiligheter, rekkehus (3/4-mannsboliger 

mm). Planforslaget legger opp til totalt 39 boenheter. Det skal gjennom regulering tas sikte på å avklare 

alle forhold som blir berørt av planforslaget for å få en god arealplanlegging i et langsiktig løp. 

Beliggenhet, eksisterende forhold 
Området ligger på Hammarvika på østsiden ikke langt unna kommunesenteret på Sistranda. Området 

ligger ganske sentralt, og det har vært en god del utbygging i dette området i de senere årene. Området 

blir sett på som en utvidelse av boligområdet Djupmyra. 

Det er i området gode turmuligheter og vil ligge tett opp til naturlige omgivelser. Det er kort vei til 

butikk, kollektivtrafikk, skole og barnehage. 

Forhold til overordnede planer 

Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF-formål. Tiltaket er ikke i tråd med overordnede 

planverk. 

Førstegangsbehandling 
Planen ble vedtatt og sendt ut til høring og offentlig ettersyn i Hovedutvalg for allmenne- og tekniske 

tjenester, sak 69/20, 20.08.2020. Brev til naboer og regionale- og statlige sektormyndigheter ble sendt 

28.09.2020, frist for merknader ble satt til 13.11.2020. 

Planprosess 

Dato Milepæl  Kommentar 

21.02.18 Anmodning om oppstartsmøte mottatt 
fra Kystplan 

Det medfølger en kort planbeskrivelse samt 
foreslått planavgrensning 

16.03.18 Oppstartsmøte avholdt på Rådhuset Fra kommunen møter: Stian Aspaas Haugen 
(Arealplanlegger), Sondre Brynjulvsrud Bakke 
(Arealplanlegger), Bjørnar Grytvik 
(Avdelingsleder VA). Forslagstiller: May 
Andreassen (Kystplan). Tiltakshaver: Helge 
Gåsø (Frøy Eiendom AS) 

15.06.18 Varsel om oppstart mottatt   

19.06.18 Kunngjøring i Hitra-Frøya avisen Frist for merknader satt til 13.08.2018 
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31.01.19 Planprogram godkjent Kommunen godkjenner planprogrammet 

28.10.19 Planforslag mottatt Kommunen gjennomgår plandokumentene og 
kommer med merknader 

04.11.19 Planforslag sendes på internhøring På høring internt i kommunen 

19.02.19 Merknadsbehandling Merknader til planforslag oversendes Kystplan 

15.04.20 Komplett planforslag godkjent Kommunen mottar revidert planforslag iht. 
merknadene som er gitt 

20.08.20 1.gangsbehandling Behandling av planforslag i HOAT 

28.09.20 Høring og offentlig ettersyn Planen sendes på høring og offentlig ettersyn 
til naboer og sektormyndigheter 

13.11.20 Høringsfrist utløpt Det er kommet innsigelser fra Mattilsynet og 
Statsforvalter i løpet av høringstiden 

12.01.21 Revidert planforslag mottatt 
 

Plankonsulenten leverer nytt planforslag iht. 
merknader fra sektormyndighetene 

18.02.21 Forespørsel om tilbaketrekking av 
innsigelser 

Kommunen sender forespørsel om trekking av 
innsigelser 

11.03.21 Trekking av innsigelser av myndighetene Mattilsynet og Statsforvalter trekker sine 
innsigelser 

15.04.21 Planen behandles i planutvalget   

29.04.21 Planen egengodkjennes i Kommunestyret   

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden fra 28.09.2020 til 13.11.2020. I samme periode 

ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 8 

uttalelser. Disse følger saken som utrykte vedlegg. Hovedtrekkene i merknadene er referert nedenfor. 

Innspill fra Dato Hovedmomenter Innspill Vurdering i plan 

Statens 
Vegvesen 

06.10.20 SV ber om at det vurderes ekstra 
belysning ved gangfeltet over fv. 716, 
ettersom gangfeltet er plassert i en 
kompleks trafikksituasjon. Videre vises 
det til Trøndelag Fylkeskommunes 
uttalelse. 

Tatt til etterretning. Ekstra 
belysning ved overgangen over 
716 legges inn som 
rekkefølgekrav.  

Mattilsynet 04.11.20 Fremmer innsigelse grunnet manglende 
vurdering av drikkevannssituasjonen. 
Hamarvik vannverk har ikke tilstrekkelig 
kapasitet per dags dato, og det 
kommunale vannverket har ingen sikker 
backup i form av høydebasseng for 
Hamarvik området. For at Mattilsynet 
skal vurdere å trekke innsigelsen, så må 
det dokumenteres at det etableres 
tilfredsstillende leveringssikkerhet for 
drikkevann, herunder tilfredsstillende 
høydebassengkapasitet for de planlagte 
boligene. Dette kan potensielt gjøres 
gjennom rekkefølgebestemmelser hvor 
det kreves at tilfredsstillende 
leveringssikkerhet skal være etablert, 
eller ha en fremdriftsplan. 

Tatt til etterretning. Det legges 
inn rekkefølgebestemmelser 
som sikrer at 
leveringskapasiteten vil være 
tilstrekkelig når feltet blir 
utbygget. 

Statsforvaltning 
i Trøndelag 

12.11.20 Fylkesmannen har inkludert innsigelse 
fra Mattilsynet, i tillegg til å fremme en 

Tatt til etterretning. 
Spesifisering at § 3.1 e) også 
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egen innsigelse mot planen. Innsigelsen 
gjelder at det må spesifiseres at § 3.1 e) 
også gjelder for støy i anleggsfasen. 
 
Gir også råd om at det tas en vurdering 
av hvorvidt BLK2 kan flyttes inn i 
bebyggelsen, slik at lekeplassen ikke 
plasseres på jordbruksareal. 
 
 
 
Gir råd om å legge inn en bredere 
buffersone mot tilgrensende dyrka mark 
ved BKS8 og BKS9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gir råd om at traktorveien bør vurderes 
lagt utenom bebyggelse, for å sikre 
mulig bruk til landbruksformål. 
 
 
Videre miner at det bør tas inn en 
rekkefølgebestemmelse om at området 
skal undersøkes for fremmede, 
skadelige arter før tiltak settes i gang, 
samt det bør tas med en bestemmelse 
om at det ikke skal settes ut 
(såes/plantes) fremmede, skadelige 
arter i planområdet. 

gjelder for anleggsfasen 
implementeres. 
 
 
BLK2 kan ikke flyttes, da må 
hele planen endres. En av 
grunnene for at det er lekeplass 
her er at det er reversibelt 
tiltak. Jordbruksarealet er lett 
tilegnelig hvis det skulle bli 
behov. 
 
Buffersone landbruk og BKS8 og 
9. Det er ikke mulig å legge en 
bredere buffersone. Det er ikke 
stilt krav om dette fra 
sektormyndighetene tidlig i 
prosessen som en premissgiver 
for planen. Byggene kommer 
lengre unna, da nærmeste 
arealet til landbruk blir 
parkeringsareal. 
 
Traktorvegen er en eksisterende 
vei. Det er lagt opp til at den 
kan brukes etter at planen er 
utbygd også. 
 
Det inkluderes i 
rekkefølgebestemmelser at det 
skal gjøres undersøkelser for 
skadelig arter. Tiltaket at det 
ikke tillates såing og planting av 
skadelige arter inkluderes som 
generell bestemmelse i §3.1 h. 

Trøndelag 
Fylkeskommune 

12.11.20 Trøndelag Fylkeskommune viser til 
innspill fra Statens vegvesen, og har ut 
over dette ingen avgjørende merknader 
til planen. 

Innspill fra SV er hensyntatt. 

Norges 
vassdrags- og 
energidirektorat 

13.11.20 Viser til den gjennomførte geologiske 
vurderingen, og vurderer at denne er 
tilfredsstillende for planen. NVE har 
ingen videre merknader til planen. 

Ingen nødvendig vurdering. 

Vanja Husby 02.10.20 Spør om reguleringsplanen som allerede 
eksisterer for Djupmyra siden 2011 - 
hvor det er tegnet inn og planlagt 
universelt utformede lekeplasser. 
Kommenterer at det siden 2011 fortsatt 
ikke eksisterer noen lekeområder i 
boligfeltet. 

Ikke relevant for den aktuelle 
planen, men kommunen vil ta 
opp en dialog med utbygger av 
Djupmyra Boligfelt angående de 
manglende lekeplassene. 
Kommunen kan ikke tvinge 
forslagstiller til å rette opp i 
dette for at ny plan skal kunne 
realiseres.  

Hege Bårdseng 10.11.20 Bekymret over at boligene som skal bli 
bygd kommer til å frata privatliv siden 
de skal være nær til og høyere enn 
eiendommen sin. I tillegg, mener at 

Innspillet er tatt til etterretning. 
Forslagsstiller vil utrede denne 
problemstillingen ved 
byggesaksfasen. 
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lysene fra biltrafikken til å fra disse 
boligene vil treffe rett inn i stuen sin. 
Hun krever at det settes opp levegg som 
hindrer at lys fra biltrafikken skal treffe 
boligen sin, samt at vinduer mot 
eiendom sin blir tatt bort. 

John Haftor 
Haftorsen 

10.11.20 1. Spørsmål vedrørende eksisterende 
boliger: 
a. Innsyn til andre og private boliger. 
b. Tap av sollys/skygge. 
c. Støy. 
d. Lysforstyrrelse. 
e. Tap av nærhet til natur. 
f. Tap av utsikt. 
 
2. Spørsmål vedrørende utredning av 
boligfeltet: 
a. Funn av kulturminner. 
b. Påvirkning av dyr, fugler og planteliv. 
c. Det faktiske boligbehovet. 
d. Manglende utredninger av truede 
dyr. 
e. Manglende utredning av truede 
planter. 
 
Mener at det mangler vurderinger for 
forhold med de eksisterende feltene. 
Kommenterer også at det er krav til 
lekeplass med et visst antall barn, men 
at det fortsatt mangler lekeplasser i de 
to allerede etablerte 
reguleringsplanene. 

1a og d: Vil bli utredet av 
forslagsstiller ved 
byggesaksfasen. 
 
1b: Sol/skyggeanalyse 
konkluderer at eksisterende 
boliger ikke forstyrres. 
 
1c: Støyutredning skal 
utarbeides etter vedtak av 
planen. 
 
1e og f: Natur som blir berørt i 
området har blitt vurdert til å 
ikke ha stor verdi. 
 
2a: Funn av kulturminner er tatt 
høyde for i planbestemmelser. 
Arbeidet må stanses ved funn 
under utbygging av området, jf. 
Kulturminneloven. 
 
2b, d og e: Vurdering av 
naturmangfoldet, vedlegg nr. 3, 
viser at planen ikke vil påvirke 
naturmangfoldet i for stor grad. 
Videre ansees det også positivt 
for naturmangfoldet at man 
utvider et eksisterende boligfelt 
fremfor å åpne et helt nytt 
område. 
 
2c: Frøya kommune har høy 
befolkningsvekst, og det ser ikke 
ut som denne veksten vil stoppe 
med det første. Det antas at 
forslagstiller har gjort 
vurderinger om at det er et 
behov for disse boligene før 
planarbeidet startet. 
 
Kommunen skal ta en dialog om 
mangel på lekeplasser med 
utbygger av Djupmyra 1 og 2 
uavhengig av Djupmyra 3. 
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Innsigelser 
Det er varslet innsigelser til planen fra Mattilsynet og Fylkesmannen i Trøndelag. Mattilsynet fremmer 

innsigelse grunnet manglende vurdering av drikkevannssituasjonen. De påpeker at Hamarvik vannverk 

ikke har tilstrekkelig kapasitet per dags dato, og det kommunale vannverket har ingen sikker backup i 

form av høydebasseng for Hamarvikområdet. Fylkesmannen i Trøndelag har fremmet egen innsigelse 

mot planen. Innsigelsen gjelder at det må spesifiseres at § 3.1 e) også gjelder for støy i anleggsfasen. 

Trekning av innsigelser: Begge innsigelsene er hensyntatt i revidert planforslag. Kommunen har fått 

bekreftelse på at varslet innsigelse fra myndighetene er trukket. 

Endringer etter førstegangsbehandling 
Det er foretatt justeringer i planforslaget etter førstegangs høring og offentlig ettersyn: 

1. Det legges inn rekkefølgebestemmelser som sikrer at leveringskapasiteten for vann vil være 

tilstrekkelig når feltet blir utbygget og at ingen tillatelse blir gitt før det. 

2. Spesifisering at § 3.1 e) også gjelder for anleggsfasen implementeres. 

3. Ekstra belysning ved overgangen over 716 legges inn som rekkefølgekrav. 

4. Det inkluderes i rekkefølgebestemmelser at det skal gjøres undersøkelser for skadelig arter. 

Tiltaket at det ikke tillates såing og planting av skadelige arter inkluderes som generell 

bestemmelse i §3.1 h. 

5. Nye bestemmelse: § 3.1 i: Innsyn og lysforstyrrelse 

6. Kommunen har gjort endringer med tanke på rekkefølgebestemmelsene som gjelder for 

oppføring av lekeplass. 

 

Samlet vurdering 

Planforslaget er godt bearbeidet og ivaretar nødvendige hensyn. Det er vurdert som lite sannsynlig at 

planforslaget vil medføre konflikter innenfor planområdet og omkringliggende områder. Innsigelsene til 

planforslaget er ivaretatt og imøtekommet gjennom bestemmelsene. 

Kommunendirektøren vurderer derfor planarbeidet som godt gjennomarbeidet, og at planbeskrivelsen, 

ROS og andre analyser holder en tilfredsstillende kvalitet. I tillegg er det gjort omfattende 

skisseprosjektering slik at man kan danne seg et godt bilde av hvordan prosjektet kan bli seende ut. 

Det er kommet 3 merknader fra naboer. Disse er sammen med merknader fra sektormyndigheter svart ut 

i tabellen ovenfor. Kommunedirektøren mener planforslaget vil imøtekomme behov for fremtidig areal 

for boligutbygging, samtidig som man tar hensyn til statlige planretningslinjer som er relevant i 

planarbeidet. Kommunedirektøren anbefaler derfor at planen godkjennes. 

Konklusjon 

Kommunedirektøren anbefaler at kommunestyret egengodkjenner planforslaget for Haugranda boligfelt. 

 



Saknr: 72/21 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

29.04.2021 

Arkivsaksnr: 

21/824 

Sak nr: 

72/21 

Saksbehandler: 

Frode Larsen 

Arkivkode: 

011 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

72/21 Kommunestyret 29.04.2021 

 

DELEGERING AV MYNDIGHET FOR OPPNEVNING AV MEDLEMMER OG 

VARAMEDLEMMER TIL STEMMESTYRENE  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret delegerer til valgstyret å oppnevne medlemmer og varamedlemmer til 

stemmestyrene for Stortings- og sametingsvalget 2021. 

 

Vedlegg: 
 

Saksopplysninger:   

 

I valgloven § 4-2 Stemmestyrer står følgende: 

 

Foregår stemmegivningen på flere steder i kommunen, skal et stemmestyre med minst tre 

medlemmer administrere stemmegivningen på hvert sted. Kommunestyret kan delegere 

oppnevningen av stemmestyret til valgstyret. 

 

For perioden 2019 – 2023 har kommunestyret oppnevnt formannskapet som valgstyret i Frøya 

kommune. 

 

Alle grunnlagsdata med tanke på valggjennomføringen skal være innrapportert innen 31.mai 

2021. Stemmestyrene i hovedsak bør da også oppnevnes innen 31.mai 2021, men det er 

vanligvis nødvendig med supplering underveis frem mot valgperioden. 

For å raskt kunne oppnevne nye medlemmer og vara til stemmestyrene vil en delegering av 

myndigheten rundt dette være til stor nytte for valgstyret og valgansvarlige. 

 

Arbeidsveien fremover etter delegering av myndighet fra kommunestyret til valgstyret vil bli 

som følger: 

 

Valgstyret får sak i løpet av mai måned 2021 hvor de oppnevner alle medlemmer og 

varamedlemmer til alle seks stemmestyrene i Frøya kommune.  

Det vil bli foreslått i samme sak at kommunedirektøren v/valgansvarlige får delegert myndighet 

til å supplere listen med medlemmer og varamedlemmer frem mot selve valgdagen. 

 

Vurdering: 
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Kommunedirektøren vurderer det slik at det er mest hensiktsmessig at oppnevning av 

medlemmer og varamedlemmer blir delegert fra kommunestyret til valgstyret. Dette fordi at det 

er valgstyret som er ansvarlige for gjennomføringen av selve valget og at en eventuell ny 

delegering til kommunedirektøren v/valgansvarlige kan skje allerede senest i midten av mai. 

Kommunedirektøren v/valgansvarlig vil da også enklere rapportere tilbake til valgstyret ved 

eventuelle endringer og utfordringer rundt oppnevning av medlemmer og varamedlemmer til 

stemmestyrene. 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

73/21 Kommunestyret 29.04.2021 

 

VALG AV MEDLEM TIL INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD TRØNDELAG 

SØRVEST-LAKSEREGIONEN  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret velger ordfører som kommunens medlem i Interkommunalt politisk råd 

Trøndelag sørvest -Lakseregionen.  

Som varamedlem velges vararordfører 

 

 

Saksopplysninger:   

 
I ny kommunelov som trådte i kraft fra 1. januar 2020, er det fastsatt regler for hvordan kommunale 

samarbeid kan organiseres. Som følge av regelendringene måtte kommunene endre på navn og 

organisering knyttet til Regionrådene. Det vises til vedtak om Interkommunalt politisk råd behandlet i 

kommunestyret den 25.03.21 K-sak 41/21, hvor samarbeidsavtale for rådet ble vedtatt.  

Formålet med interkommunalt politisk råd fremgår av samarbeidsavtalen:  

«Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest - lakseregionen skal være medlemskommunenes felles 

utviklings og samordningsorgan og har som formål å ivareta felles interesser, utarbeide felles strategier 

og styrke regionens utvikling i en nasjonal og internasjonal konkurransesituasjon.» 

Samarbeidsavtalens § 4 Representantskapets/regionrådets sammensetning og valg av medlemmer i 

Interkommunalt politisk råd: 

 

«Av kommuneloven § 18-3 fremgår at Representantskapet er det øverste organet i et 

interkommunalt politisk råd. Samtlige deltakere i rådet skal være representert med minst ett 

medlem i representantskapet. Representantskapet omtales til daglig som Regionrådet. Begrepet 

Regionrådet benyttes også i denne avtalen om samarbeidets øverste organ, jf. 

organisasjonskartet. 17.02.2021 Regionrådet består av kommunenes valgte representant og 

deltakerkommunenes kommunedirektører. Andre kan delta med talerett. Regionrådet består av en 

folkevalgt, fortrinnsvis ordfører, fra hver av deltakerkommunene. Den enkelte deltakerkommunes 

kommunestyre velger selv et medlem og et varamedlem til regionrådet. Regionrådet velges for fire år av 

gangen»  

På bakgrunn av vedtak av samarbeidsavtalen for Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest - 

Lakseregionen velges ordfører som medlem til rådet og varaordfører velges som varamedlem. 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

67/21 Formannskapet 13.04.2021 

74/21 Kommunestyret 29.04.2021 

 

SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - FRØYA ELDRE- OG 

BRUKERRÅD RITA-ELIN HOVDE 

 

 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 
Rita Elin Hovde innvilges fritak fra sitt verv i Frøya eldre- og brukerråd (FEB) fra kommunestyrets 

vedtak og ut perioden. 

 

Rigmor Mathisen velges som nytt fast medlem i FEB fra samme dato. 

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 13.04.2021 sak 67/21 

 

Vedtak: 
Rita Elin Hovde innvilges fritak fra sitt verv i Frøya eldre- og brukerråd (FEB) fra kommunestyrets vedtak og 

ut perioden. 

 

Rigmor Mathisen velges som nytt fast medlem i FEB fra samme dato. 

 

Enstemmig. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rita Elin Hovde innvilges fritak fra sitt verv i Frøya eldre- og brukerråd (FEB) fra 

kommunestyrets vedtak og ut perioden. 

 

Rigmor Mathisen velges som nytt fast medlem i FEB fra samme dato. 

 

Vedlegg: 
 

Søknad 

Brev datert 22.09.20 
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Saksopplysninger:   

 

Kommuneloven § 7-10.Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg 

 

Hvis et medlem eller varamedlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre, fylkesting, 

kommunestyrekomité eller fylkestingskomité trer endelig ut, skal det velges et nytt medlem 

eller varamedlem. Det nye medlemmet skal velges fra den samme gruppen som det uttredende 

medlemmet tilhørte. Hvis dette vil føre til at ett kjønn vil bli representert med mindre enn 40 

prosent av medlemmene i organet, skal det, hvis det er mulig, velges et nytt medlem fra det 

underrepresenterte kjønnet. 

 

 

Hovde har hatt permisjon fra sitt verv fra FEB fra 29.10.20 for utprøving av 

hørselshjelpemidler. Hørselen svekkes gradvis og hun søker derfor om fritak da hjelpemidler 

ikke fungerer optimalt. 

 

 

 

Vurdering: 

 

Rita Elin Hovde innvilges fritak fra sitt verv i Frøya eldre- og brukerråd (FEB) fra 

kommunestyrets vedtak og ut perioden. 
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127/20 Kommunestyret 26.11.2020 
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300/20 Formannskapet 08.12.2020 

15/21 Kommunestyret 28.01.2021 

78/21 Formannskapet 20.04.2021 

75/21 Kommunestyret 29.04.2021 

 

VALG AV VARAMEDLEMMER I KOMMUNENS FORHANDLINGSUTVALG  

 

 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Som vara til forhandlingsutvalg næring i Frøya kommune gjøres følgende valg: 

 

Som vara til ordfører velges: Varaordfører 

 
Som vara for mindretallet velges: Billy Fredagsvik 

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 20.04.2021 sak 78/21 

 

Vedtak: 

Som vara til forhandlingsutvalg næring i Frøya kommune gjøres følgende valg: 

 

Som vara til ordfører velges: Varaordfører 

 

Enstemmig. 

 

 

Som vara for mindretallet velges: Billy Fredagsvik 

 

Vedtatt med 2 og 5 blanke stemmer. 

 

 

Formannskapets behandling i møte 20.04.21: 
 

 

Følgende forslag til endring i vedtak ble fremmet av Kommunedirektøren: 
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Som vara til leder i mindretall velges: 

 

Enstemmig. 

 

Følgende forslag til endring i vedtak ble fremmet av Sp: 

 

Som vara til ordfører velges: Varaordfører 

 

Enstemmig. 

 

Følgende forslag til endring i vedtak ble fremmet av Ap: 

 

Som vara for mindretallet velges: Billy Fredagsvik 

 

Vedtatt med 2 stemmer, 5 blanke avgitt av H, Sp og V. 

 

Følgende forslag til endring i vedtak ble fremmet av R/Sv: 

 

Som vara for mindretallet velges: Eskil Sandvik 

 

Falt med 1 mot 6 blanke avgitt av Ap, H, Sp og Venstre. 

 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 28.01.2021 sak 15/21 

 

Vedtak: 

Saken trekkes fra sakslisten. 

 

Enstemmig. 

 

 

Kommunestyrets behandling i møte 28.01.21: 

 

Saken trekkes fra sakslisten. 

 

Enstemmig. 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 08.12.2020 sak 300/20 

 

Vedtak: 

Kommunestyret godkjenner forslag til retningslinjer for forhandlingsutvalget som vist i punkt 

1-8 i saksframlegget med følgende endringer:  

 

Nytt pkt. 4, Politisk godkjenning 

 

Fremforhandlet avtale signeres alltid med forbehold om politisk godkjenning. Avtalene 

godkjennes av kommunestyret.  

Leder i utvalget er ordfører.  
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Enstemmig. 

 

 

Formannskapets behandling i møte 08.12.20: 

 

Følgende omforente forslag til endring i retningslinjene ble fremmet: 

 

Nytt pkt. 4, Politisk godkjenning 

 

Fremforhandlet avtale signeres alltid med forbehold om politisk godkjenning. Avtalene 

godkjennes av kommunestyret.  

Leder i utvalget er ordfører.  

 

Enstemmig. 

 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 10.12.2020 sak 146/20 

 

Vedtak: 

Kommunestyret godkjenner forslag til retningslinjer for forhandlingsutvalget som vist i punkt 

1-8 i saksframlegget med følgende endringer:  

 

Nytt pkt. 4, Politisk godkjenning 

 

Fremforhandlet avtale signeres alltid med forbehold om politisk godkjenning. Avtalene 

godkjennes av kommunestyret.  

Leder i utvalget er ordfører.  

 

Enstemmig. 

 

 

Kommunestyrets behandling i møte 10.12.20: 

 

Rep. Nils Jørgen Karlsen erklærte seg inhabil som tjenestemann. 

 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 26.11.2020 sak 127/20 

 

Vedtak: 

Saken tas ut av saksbehandlingen. 

Kommunestyrets behandling i møte 26.11.20: 

 

Saken tas ut av saksbehandlingen. 
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 24.11.2020 sak 284/20 

 

Vedtak: 

Saken sendes tilbake til kommunedirektøren for innarbeiding av innspill kommet i møtet.  

Enstemmig. 

 

 

Formannskapets behandling i møte 24.11.20: 

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av  

 

Saken sendes tilbake til kommunedirektøren for innarbeiding av innspill kommet i møtet.  

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 
 

Som vara til forhandlingsutvalg næring i Frøya kommune gjøres følgende valg: 

 

Som vara til ordfører velges: 

 

Som vara til opposisjonsleder velges: 

 

 

Vedlegg: 
 

Ingen 

 

Saksopplysninger:   

 
I kommunens reglement for forhandlingsutvalg næring, vedtatt 28.01.21 står det følgende om 

sammensetningen av utvalget: 

 

«OPPRETTELSE/VALG OG SAMMENSETNING  

Forhandlingsutvalget består av ordfører og opposisjonsleder. Kommunedirektøren utpeker to 

medlemmer som fungerer som sekretariat» 

  

I protokollen fra møtet i kommunestyret, K- sak 146/20, ble følgende vedtatt: 

 

«Leder i utvalget er ordfører» 

 

Vurdering: 

 
Det formålstjenelig at det i tillegg til faste politiske representanter velges vara. Disse kan da tre inn i 

utvalget ved inhabilitet, sykdom etc. Dette for å sikre kontinuiet i utvalgets arbeid, samt å unngå 

evtuelle problemstillinger knyttet til habilitet. Posisjonen og opposisjonen fremmer hhv hvert sitt forslag 

suppleant til forhandlingsutvalg næring. 

 
 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 21/870    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTENE 25.03.21 OG 15.04.21  

 

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra møtene 25.03.21 og 15.04.21 godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møtene 25.03.21 og 15.04.21 

 

 

 

 































































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 21/874    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

UTVALGSLEDERNES ORIENTERING  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 21/873    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

ORDFØRERS ORIENTERING  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 21/872    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING  

 

 

Status Covid-19 

Andre orenteringer i møtet 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Line Bårdsen Arkiv: G00  

Arkivsaksnr.: 21/694    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

HELSEPLATTFORMEN - UTLØSING AV OPSJON  

 

 

Forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar at Frøya kommune løser ut sin opsjon på kjøp av Helseplattformen 
innenfor en estimert investeringramme på 15,3 MNOK over en periode på 15 år. 

2. Kommunestyret beslutter at Frøya kommune trer inn i Samarbeidsavtalen for 

Helseplattformen (vedlegg 1). 

3. Kommunestyret vedtar at Frøya kommune kjøpe en andel av aksjene i Helseplattformen AS 

og tiltrer Aksjonæravtalen for selskapet (vedlegg 2). For Frøya kommune sin del utgjør dette 

56 000 kr. Dette dekkes innenfor driftsrammen for 2021. 

4. Kommunestyret i Frøya kommune ber kommunedirektøren innarbeide Helseplattformen i 

de neste års budsjett og handlingsplaner. (Drift, investeringer og ansatteressurser til 

innføring mv.) 

5. Frøya kommune har ensidig rett til å fratre sin beslutning om tiltredelse, uten begrunnelse, 

frem til 13 måneder før produksjonssetting. 

 

 

Vedlegg: 

 

 Samarbeidsavtale 

 Aksjonæravtale 

 Diverse vedlegg til avtalene 

 

Saksopplysninger:   

Bakgrunn 

Norge har en av verdens beste helsetjenester, og de fleste av oss er innom fastlegen av og til, får en 

e-resept som hentes på apoteket, og må en sjelden gang innom legevakt eller sykehus. Dette 

oppleves for de aller fleste som positivt og velfungerende. Men for de som er kronikere, multisyke 

eller har en mer kompleks sykdomshistorie kan det være mer krevende å være syk. Man må gjerne 

innom både fastlege, legevakt og flere sykehus, og kan da oppleve å måtte gjenta historien sin flere 



ganger. Informasjon følger ikke alltid med fra et sted til det neste, og informasjon om hvilke 

medisiner man står på er ikke alltid riktig. I verste fall kan man bli feilbehandlet på grunn av at 

informasjonen ikke stemmer. En av årsakene til dette er at dagens datasystemer ikke snakker godt 

nok sammen. Fastlegene har ett journalsystem, kommunen har normalt 3-4 journalsystemer, og på 

sykehusene er det enda flere systemer som må snakke sammen. Dette gjør de bare delvis. Dagens 

IKT-systemer er i hovedsak begrenset til én enkelt virksomhet/tjeneste og understøtter i begrenset 

grad pasientforløp på tvers av virksomheter og omsorgsnivå. I Kreftforeningens omverdensanalyse 

fra 2017 svarer 40 prosent av hele utvalget at de har opplevd at helsepersonell ikke har hatt 

relevant informasjon om dem. 33 prosent oppgir at de har opplevd at helsepersonell har feil 

helseopplysninger, eller at helseopplysningene de har ikke er oppdaterte. Videre sier 50 prosent at 

de selv har måttet ta ansvar for at informasjon om egen behandling bringes fra en behandler til en 

annen (referanse 6, side 25).  

Med en økende aldring av befolkningen og generell økning i tjenestebehov også for yngre vil en 

bærekraftig økonomi både for kommuner og helseforetak være avhengig av at helsepersonell får 

mulighet til å jobbe smartere og mer effektivt. Med dagens systemer bruker de ansatte tid på å lete 

etter og oppsummere informasjon, og har ikke gode nok verktøy for å samhandle med forrige og 

neste behandlingsledd. Hvis kommunene skal kunne håndtere det økende behovet for helsehjelp 

må i tillegg innbyggere, pårørende og pasienter gis mulighet til å ta et større ansvar selv rundt egen 

helse, og mer av behandlingen må kunne utføres på avstand, for eksempel oppfølgingssamtaler som 

videokonsultasjon. 

Fremtidens pasient ønsker tilgang til egne helseopplysninger, bedre informasjon om diagnose, mer 

involvering i egen behandling, tettere dialog med helsetjenesten og en helsetjeneste som oppleves 

som sammenhengende mellom alle aktørene i tjenesten. De ansatte både i primær- og 

spesialisthelsetjenesten ønsker delt informasjon om pasientene, sammenhengende og 

standardiserte pasientforløp, oppdaterte medisinlister, beslutningsstøtte og bedre verktøy for 

samhandling. Kommunene ønsker bedre verktøy for å arbeide forebyggende og bedre tilgang på 

rapporter og styringsinformasjon. Disse målene realiseres ved innføring av Helseplattformen, og vil 

ha størst effekt dersom den innføres hos alle; både på sykehus, i kommunehelsetjenesten, hos 

fastlegene og inkludert aktive innbyggere. 

Stortingsmelding 9 «Én innbygger – én journal» (Meld. St. 9 (2012-2013)) setter tydelige mål for IKT-

utviklingen i helse-Norge: 

● Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger 

● Innbyggerne skal ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester 



● Data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning 

Forslag til statsbudsjett Prop. 1 S (2020–2021), beskriver gjennomføring av dette:   

Regjeringen viderefører arbeidet med å modernisere journalløsningene gjennom tre 

strategiske tiltak: felles journalløsning i helseregion Midt-Norge, samordnet utvikling av de 

øvrige regionale helseforetakenes journalløsninger, og felles journalløsning for kommuner 

utenfor helseregion Midt-Norge. Disse journaltiltakene skal understøttes av etablerte og 

nye nasjonale e-helseløsninger og felleskomponenter. 

Helseplattformen er ett av det tre strategiske tiltakene som skal bidra til realiseringen av det 

nasjonale målbildet «Én innbygger - én journal» (referanse 1). Det er første gang det etableres en 

felles journalløsning for kommuner, spesialisthelsetjeneste, fastleger og private spesialister i Norge. 

Helseplattformen er utpekt som et regionalt utprøvingsprogram for det anbefalte nasjonale 

målbildet. Et av de andre strategiske tiltakene er å etablere en felles kommunal journalløsning for 

kommunal helse- og omsorgstjenesten, utenfor Midt-Norge (Akson). Kommunene i Midt-Norge kan 

enten velge Helseplattformen eller å fortsette med dagens systemer. Se referanse 2 for mer 

informasjon om Akson og det nasjonale målbildet. 

 

Helseplattformen som del av det nasjonale bildet, fra Direktoratet for e-helse. 

Helseplattformen er anskaffelsen og innføringen av nytt felles pasientjournalsystem ved sykehus, 

kommuner, fastleger og private spesialister i hele Midt-Norge. Helseplattformen skal gi økt kvalitet i 



pasientbehandling, bedre pasientsikkerhet, mer brukervennlige systemer og dermed sette 

helsepersonell i stand til å utføre sine oppgaver på en bedre og mer effektiv måte. I Frøya kommune 

vil Helseplattformen erstatte de journalsystemene som i dag er i bruk av disse tjenestene; Profil for 

helse og omsorg, ExorLive for fysioterapitjenesten, CGM-Winmed3 for skolehelse, vaksinasjon o.l., 

og SystemX for legetjenesten. 

Helseplattformen AS ble opprettet 1. mars 2019 for å signere anskaffelsen og stå for innføringen. 

Frøya kommune signerte den 20.06.2019 en opsjonsavtale med Helseplattformen, i likhet med alle 

andre kommuner i Midt-Norge. Kommunene har mulighet for å tre inn på eiersiden i 

Helseplattformen AS etter hvert som de utløser sin opsjon. Dette ble vurdert juridisk og praktisk til å 

være den anbefalte modellen for et offentlig-offentlig samarbeid rundt Helseplattformen. Bystyret i 

Trondheim kommune vedtok å utløse sin opsjon 29. august 2019. Avtale mellom Helseplattformen 

AS og det amerikanske firmaet Epic, som vant anbudskonkurransen, ble signert 20. mars 2019.  

Kommunene i Midt-Norge er representert i utviklingen av Helseplattformen, sammen med 

deltakere fra helseforetak og fastleger. Fagpersoner fra kommunene i hele Midt-Norge er involvert 

for å sikre at Helseplattformen fungerer for alle. Prosesser har vært gjennomgått for å passe både 

store og små kommuner, og forbedringsforslag og tidstyver har blitt identifisert. Alle faggrupper ser 

på muligheter for å jobbe likt i Midt-Norge der det er hensiktsmessig, og fagekspertene jobber 

sammen i Midt-Norge for å tilpasse det nye journalsystemet sammen med Helseplattformen AS og 

leverandøren Epic. Frøya kommune har en fagekspert i 40%, som er frikjøpt av Helseplattformen AS. 

Innføringsplan  

Det er utformet en felles plan for koordinering og påkobling av aktører i Helseplattformen, som 

deles i fem produksjonssettinger. St. Olavs hospital og Trondheim kommune tar i bruk 

Helseplattformen først. Deretter følger de to andre helseforetakene sammen med kommuner, 

fastleger og andre aktører. Det er imidlertid ikke kapasitet til å ta med alle kommuner sammen med 

helseforetakene, så de to siste produksjonssettingene er for kommuner i Trøndelag og Møre og 

Romsdal som ikke gikk på sammen med helseforetakene. Disse to kalles “andre bølge” eller “second 

wave” (SW) i figuren nedenfor. 



 

For å koble seg på Helseplattformen må kommunene forplikte seg til et standardisert 

innføringsprosjekt i samarbeid med Helseplattformen AS.  Innføringsprosjektet er inndelt i 

forprosjekt og hovedprosjekt. Forprosjektet varer i 7 måneder og hovedprosjektet i 12 måneder, til 

sammen 19 måneder. Før oppstart av forprosjekt må kommunene signere en intensjonsavtale om 

deltakelse i prosjektet, som ikke forplikter med tanke på å løse ut opsjon. Kommunen må løse ut sin 

opsjon før oppstart av hovedprosjektet, senest 13 måneder før produksjonssetting.  

Frøya kommune har ensidig rett til å fratre sin beslutning om tiltredelse, uten begrunnelse, frem til 

dette tidspunktet. Det er også mulig for kommuner å starte opp med deler av forprosjektet på et 

tidligere tidspunkt. En foreløpig oversikt over innføringsplan med tilhørende aktivitetsliste finnes i 

referanse 4, og mer utfyllende informasjon kan finnes i referanse 5, “Informasjonspakke til 

opsjonskommuner”, fra Helseplattformen AS. 

Den pågående pandemien er en av faktorene som påvirker fremdriften negativt. Hovedprosjektet i 

Trondheim kommune er forskjøvet med 6 måneder fram i tid. Dette betyr at Frøya kommunes 

prosjekt ikke bli på 12 måneder + 7 måneder, men vil komprimeres noe. Prinsippet om at opsjonen 

må utløses 13 måneder før produksjonssetting vil fortsatt gjelde. Begge alternativer er skissert i 

figuren nedenfor. Som figuren viser vil Frøya kommune i begge tilfeller enten gå sammen med Helse 

Nord-Trøndelag HF (HNT), kalt “PD2” på figuren, eller ett år etter helseforetaket, kalt “SW” på 

figuren.  



Tiltredelsestidspunkt har vært hyppig debbatert i kommunedirektørforum for kommunene i 

«lakseregionen» den siste måneden, og det er der en omforent enighet her om at kommunene bør 

velge samme inntredelsestidspukt i Helseplattformen. Slik det nå ser ut ser en for seg tiltredelse i 

SW.  

Det er også mulig for Frøya kommune å knytte seg til Helseplattformen på et senere tidspunkt enn 

disse to alternativene, men det er antatt at kostnaden for dette vil være høyere, siden det da må 

settes opp et prosjekt særskilt for kommunen.  

Gevinster  

Den viktigste gevinsten ved innføringen av Helseplattformen er at innbyggerne vil oppleve en 

sømløs, helhetlig helsetjeneste med økt kvalitet og pasientsikkerhet. I tillegg får helsepersonell 

mulighet til å jobbe smartere og mer effektivt med mer brukervennlige systemer, og kommunen får 

nye muligheter for styringsinformasjon og kvalitetsforbedring. Når informasjon er oppdatert for alle 

og deles mellom primær- og spesialisthelsetjenesten vil samhandlingen bli enklere og mer effektiv. 

Dobbeltarbeid reduseres, og arbeidsflyten for de ansatte forbedres. 

Kommunene i Midt-Norge samarbeider om å hente ut gevinster ved innføring av Helseplattformen, 

i tillegg til arbeid med risikobildet. Arbeidet med å hente ut gevinster og redusere risiko er en 

kontinuerlig prosess som også vil fortsette etter innføringen av Helseplattformen.  

Helseplattformen vil gi kvalitetsmessige og økonomiske gevinster.  Trondheim kommune har i sin 

bystyresak vist til foreløpige analyser som viser at det bare innenfor hjemmebaserte tjenester vil 

kunne være mulig å realisere opp mot 38 MNOK i årlige økonomiske gevinster frem mot 2040. Dette 

indikerer at det vil være lettere å møte behovet for kommunale tjenester når økningen i antallet av 

de eldste eldre kommer for fullt i de kommende årene. Legges denne analysen til grunn vil det for 

Frøya kommune være mulig å realisere 2 MNOK i årlige økonomiske gevinster frem mot 2040. 

Trondheim kommune vil i 2021 ytterligere oppdatere sine gevinstrealiseringsplaner, og Frøya 

kommune vil samarbeide med Trondheim kommune om disse. Sammen med Trondheim kommune 

og helseforetaket er det identifisert 8 hovedområder, som raskest vil kunne gi både kvalitative og 

økonomiske gevinster:  

 

Prioriterte områder Beskrivelse av områdene 



Brukervennlighet Medarbeidere i kommunal helsetjeneste skal oppleve bedre kvalitet, 

beslutningsstøtte og enklere tilgang til helseopplysninger. 

Legemiddelhåndtering Medarbeidere og pasienter skal oppleve økt pasientsikkerheten og bedre 

kvaliteten på legemiddelhåndtering gjennom samstemt liste i sanntid og 

beslutningstøtte i foreskrivning.  

Innbyggerinvolvering Innbyggerportalen skal gi pasienten lettere tilgang til egne helseopplysninger, 

økt mulighet til å registrere egne opplysninger og kommunisere med 

helsetjenestene.  

Logistikk Standardisering, informasjonsdeling og enklere tilgang til helseopplysninger 

skal gi medarbeidere i kommunehelsetjenesten mer tid til pasientbehandling. 

Digital hjemmeoppfølging Flere pasienter skal gjennom innbyggerportalen få oppfølging hjemme 

gjennom økt bruk av videokonsultasjon, informasjon og distribuert opplæring, 

egenregistrering og fjernmonitorering. 

Samhandling Økt kvalitet på samhandling i, og mellom primær- og spesialisthelsetjenestene. 

Styringsinformasjon 

(Avansert bruk av data) 

Bedre tilpasset styringsinformasjon til tjenesteutvikling og prioritering av 

ressurser.  

Forskning  

(Avansert bruk av data) 

Økt forskningsaktivitet i primærhelsetjenesten og enklere tilgang til 

informasjon om tjenester på tvers av kommuner som grunnlag til forskning. 

Risiko 

Det er knyttet betydelig risiko til innføring av Helseplattformen. Trondheim kommunes bystyresak 

(referanse 3) tydeliggjør risiko i form av kostnadsoverskridelser, interessemotsetninger med 

spesialisthelsetjenesten, økt press på faglige ressurser i innføringsperioden, og at utviklingsarbeidet 

prioriteres høyt nok og i tråd med omfanget. Videre vil selve innføringen i organisasjonen være 

krevende og bety endringer for mange ansatte.  

Trondheim kommune har valgt å fungere som “pilotkommune” for innføringen av Helseplattformen, 

noe som utgjør en reduksjon av prosjektets risiko for andre kommuner. Det blir mulig å benytte seg av 



allerede utarbeidede modenhetsanalyser, opplæringsplaner, kommunikasjonsstrategi og andre 

elementer fra Trondheim kommune. I tillegg har Trondheim kommune allerede involvert andre midt-

norske kommuner i kartlegging av sentrale pasientforløp i primærhelsetjenesten. Helseforetakene har 

allerede besluttet å ta i bruk Helseplattformen, som ytterligere sprer og reduserer risikoen.  

Når det gjelder innføringen av Helseplattformen vil Frøya kommune delta i det utstrakte samarbeidet i 

Midt-Norge ledet av Trondheim kommune, Helseforetakene og Helseplattformen AS. Frøya kommune 

er tilknyttet Orkdalsregionen/lakseregionen hvor en regional innføringsleder samordner og koordinerer 

arbeidet innen områder som IKT, informasjon, opplæring, realisering av gevinster og deltakelse i 

Helseplattformens faggrupper. Disse faggruppene er igjen bredt sammensatt med deltakere fra 

kommuner i hele Midt-Norge, samt tverrgående grupper der også helseforetaket er med. Denne felles 

innsatsen vil være risikoreduserende for den enkelte kommune.  

Alternativet til Helseplattformen er å fortsette å bruke dagens systemer. Det vil gi fungerende 

fagsystemer, men det er også risiko og kostnader forbundet med dette alternativet. Det er mer 

krevende å forholde seg til de systemene som finnes i dag sammenlignet med ett system, og flere av 

dagens systemer vurderes som moden for utskifting i nær fremtid uansett, som vil medføre kostnader. 

Dersom man blir værende på dagens systemer går man også glipp av gevinstene ved å ha felles tilgang 

til informasjon, forbedret samhandling og de andre fordelene med et felles system.  

Økonomi 

Investeringskostnaden knyttet til å anskaffe og innføre Helseplattformen for Frøya kommune er 

anslått til kr 15,3 MNOK. Det er noe usikkerhet knyttet til regnskapsmessig behandling av kostnadene 

da endelig kategorisering først vil foreligge etter en detaljert gjennomgang og vurdering av revisor. 

Majoriteten av investeringskostnadene vil forfalle ved idriftsetting i 2022. I tillegg vil Frøya kommune 

måtte gjennomføre noen aktiviteter lokalt i forkant av produksjonssetting. Dette knytter seg blant 

annet til opplæring, gjennomføring av forberedende aktiviteter, samt eventuelle oppgraderinger av 

sluttbrukerutstyr og/eller infrastruktur.  

Totalkostnaden fordeler seg på følgende elementer: 

● Tekniske kostnadselementer som datamigrering, integrasjon, tekniske forberedelser/ testing 

og oppgradering av sluttbrukerutstyr og/eller infrastruktur. 



● Organisatoriske kostnadselementer som opplæring, support fra superbrukere, 

organisasjonsutvikling og prosjektledelse. 

● Kommunens andel av felleskostnadene ved Helseplattformen AS. Lisenskostnad til 

leverandør er inkludert i tjenestekostnad fra Helseplattformen og utgjør en relativt liten del 

av totalkostnaden. 

Frøya kommune vil overdra aksjer fra Trondheim kommune, (ref. aksjonæravtalens kapittel 9 En liten 

del av kostnaden (kr. 56 000) vil således gå med på å betale Frøya kommunes del av aksjene i 

Helseplattformen AS, og Frøya kommune blir således en formell eier inn i det offentlige-offentlige 

samarbeidet som Helseplattformen AS representerer.  

Kostnadsestimatet på 15,3 MNOK anses å være beheftet med usikkerhet da man er i en tidlig fase av 

Frøya kommune sitt innføringsløp og det er fremdeles en del informasjon som er ukjent. Eksempler på 

uavklarte områder knytter seg til mulig forsinket produksjonssetting, datamigrering ut over 

pasientjournaler, samt kostnad til årlig forvaltning. Merk at kostnadsestimatet er kun et estimat og 

ikke en pris. Helseplattformen AS er et selskap som ikke har som mål å gå med overskudd, og Frøya 

kommune vil kun betale sin andel av faktisk påløpte kostnader. Et grunnleggende prinsipp i det 

offentlig-offentlige samarbeidet er effektiv bruk av offentlige midler og det vil hele tiden søkes de 

mest kostnadseffektive løsningene, kvalitet tatt i betraktning.  

Det pågår en prosess for å få bekreftet at kommuner i Midt-Norge kan legge til grunn 15 års 

avskrivningstid, og ikke 5 år som er vanlig for mindre IKT-innkjøp. Det anses som overveiende 

sannsynlig at dette lar seg gjøre, men det er en noe tidkrevende prosess da det krever lov- og/eller 

forskriftsendringer. Trondheim kommune har lagt til grunn 15 års avskrivningstid i sin bystyresak.  

De årlige driftskostnadene er estimert til 2,2 MNOK. Samtidig vil ca. 1,1 MNOK av dagens kostnader 

falle bort slik at netto årlig kostnadsvekst er ca. 1,1, MNOK (ekskludert avskrivninger). Dagens 

systemer anses som moden for utskifting, og således vil kostnader til dagens systemer uansett 

forventes å øke betraktelig i fremtiden.  

Kommunedirektøren vil innarbeide kostnader knyttet til kjøp, innføring og drift av Helseplattformen i 

budsjetter og økonomi- og handlingsplan. 

 

 

Vurdering: 



Det nasjonale målbildet “En innbygger -en journal” konkluderer med at en felles nasjonal løsning for 

klinisk dokumentasjon, prosessøtte, og pasient og brukeradministrasjon er målbildet for den samlede 

nasjonale utviklingen for helse- og omsorgssektoren. For kommunene i Midt-Norge skal dette 

målbildet realiseres gjennom anskaffelsen av en regional felles løsning, Helseplattformen.  

Gevinstene ved å ta i bruk Helseplattformen vurderes som store. Løsningen har potensiale til å 

realisere forventningene til det nasjonale målbildet “En innbygger -en journal”.  Det er forventet at 

løsningen vil underbygge økt pasientsikkerhet, legge til rette for et mer koordinert tjenestetilbud, gi 

helsepersonell enklere tilgang til samtidig informasjon, gi helsepersonell nødvendig prosess- og 

beslutningsstøtte, og gi bedre verktøy for involvering og samhandling med pasienter og innbyggere.  

Helseplattformen vil kunne medføre både kvalitetsmessige og økonomiske gevinster. Trondheim 

kommune fremhever i sin bystyresak at det innenfor hjemmebaserte tjenester frem mot 2040 vil 

kunne være mulig å realisere gevinster som i Frøya kommune kan komme opp mot 2 MNOK i årlige 

økonomiske gevinster. Trondheim kommune vil i 2021 ytterligere oppdatere sine 

gevinstrealiseringsplaner, og Frøya kommune vil samarbeide med Trondheim kommune om disse. 

Risikoen i et slik prosjekt vurderes som betydelig. Et utstrakt midt-norsk samarbeid, og Trondheim 

kommunes rolle som “pilotkommune”, fører til at risikoen er redusert og øker sannsynligheten for at 

Helseplattformen vil være en funksjonell løsning også for Frøya kommune. Det er også grunn til å 

understreke at det er knyttet risiko til ikke å utløse opsjon på Helseplattformen. Dersom man blir 

værende på dagens systemer går man glipp av gevinstene ved å ha felles tilgang til informasjon, 

forbedret samhandling og de andre fordelene med et felles system. Det er også vurderingen til Frøya 

kommunes systemansvarlige, at dagens systemer om ikke lang tid er moden for utskifting, noe som vil 

medføre kostnader dersom man velger å ikke gå på Helseplattformen. 

Kommunedirektøren vurderer at selv om kostnadene knyttet til driften av Helseplattformen vil utgjøre 

en økning i løpende driftsutgifter, vil den forventede kvalitetshevningen innen hjemmetjenester, 

helsehus og omsorgsboliger, BAM, helsestasjon, legetjeneste m.m. gjøre økningen forsvarlig. 

Kostnadsøkningen oppveies av de betydelige gevinstene som plattformen potensielt fører med seg, 

både for innbyggerne selv og for kommuneøkonomien. Detaljer rundt selve innføringsplanen vil 

utarbeides av administrasjonen i tiden fremover. Det er kommunedirektørens utgangspunkt at Frøya 

kommune ønsker å gå sammen med øvrige kommuner i regionen, og tiltrer produksjonssetting av 

Helseplattformen sammen med disse.  Kommunestyret holdes løpene orientert om status.  



Basert på dagens tilgjengelige informasjon er det kommunedirektørens vurdering at Helseplattformen 

vil være en fremtidsrettet løsning for Frøya kommune og at økonomien i prosjektet er tilfredsstillende. 

Kommunedirektøren anbefaler derfor å utløse opsjonen og inngå en samarbeidsavtale for 

Helseplattformen.  

Referanser med lenke til dokumenter 

1. Stortingsmelding om én innbygger én journal: Meld. St. 9 (2012-2013) 

2. Informasjon om Akson fra KS 

3. Sak i Trondheim Bystyre, PS 0025/19: Ny løsning for pasientadministrasjon, pasientjournal 

og samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten. 

4. Innføringsplan inkludert aktivitetsliste 

5. Informasjonspakke til opsjonskommuner 

6. Én innbygger én journal. Konseptvalgutredning - Nasjonal løsning for kommunal helse- og 

omsorgstjeneste 
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Saksbehandler:  Line Bårdsen Arkiv: G00  
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

VÆRNES RESPONS - RESPONSSENTER TRYGGHETSALARMER  

 

 

Forslag til vedtak: 

 
Frøya kommune inngår vertskommuneavtale om responssenter i Værnesregionen med Stjørdal kommune 

som vertskommune. 

Årlige driftsutgifter og etableringskostnader finansieres innen eksisterende rammer. 

 

 

Vedlegg: 

 

 

Vertskommuneavtale Værnes respons 

 

 

Saksopplysninger:   

 
Bakgrunn 
Samfunnsutviklingen innebærer demografiske utfordringer og konkurranse om kvalifisert 

helsepersonell i tiden fremover, uten at de økonomiske rammene øker tilsvarende. For å ha 

bærekraftige helse- og omsorgstjenester vil det i fremtiden kreves økt bruk av velferdsteknologi. 

Velferdsteknologi kan tildeles som del av/erstatning for et samlet tjenestetilbud, med tilpasning til 

den enkeltes behov. For at velferdsteknologi skal være en sterk og sikker tjeneste er behovet for 

kunnskap, produkt, teknologi og organisering viktige faktorer. Organisering handler blant annet om 

hvordan man skal håndtere kommunikasjon, varsling, alarmhåndtering og infrastruktur. 

Kommunene er etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester pålagt ansvar for å sørge for at 

personer som bor eller oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse og omsorgstjenester. 

Værnesregionen Responssenter er opprettet for å utføre de oppgaver som er delegert 

kommunedirektøren i vertskommunen med hjemmel i kommunelovens kapittel 20, administrativt 

vertskommunesamarbeid, §§ 20-1, 20-2, 20-4, 20-5, 20-7, 20-8, 20-9 og 20-10 28-1 b, Administrativt 

vertskommunesamarbeid, under Stjørdal kommune. Avtale om vertskommunesamarbeid er en 

bilateral avtale mellom én vertskommune og én samarbeidskommune. 



 Formålet med vertskommuneavtalen er å:  

 Legge forholdene til rette for et kostnadseffektivt og nyskapende Værnesregionen Responssenter 

  Legge forholdene til rette for et likeverdig samarbeid mellom deltakerkommunene  

Værnesregionen Responssenter skal være en del av helsetjenesten i deltakerkommunene. For at 

responstjenesten skal yte forutsigbare og forsvarlige trygghetstjenester, stilles det krav til at 

utførende tjeneste i kommunene reiser ut til tjenestemottaker ved behov.  

Værnesregionen Responssenter vil: 

  Respondere på varsler fra trygghetsalarmer og andre velferdsteknologiske løsninger som blir 

benyttet i helse og omsorgstjenestene 

  Benytte helsekompetanse for å gjøre en faglig vurdering av innkommende varsler, for å kunne 

avlaste utøvende helsetjeneste i kommunene  

 Bidra til å bygge opp fremtidsrettede pleie og omsorgstjenester og sikrer ivaretakelse av de 

innbyggere som ønsker/ har behov for digitale pleie og omsorgstjenester 

  Tilby faglig forsvarlig hjelp i alle situasjoner 

  Ha et effektivt og godt samarbeid med eksterne virksomheter som aktuelle sykehus, 

ambulansetjeneste, politi, brann og redningstjeneste med mer  

 Ha et godt kjennskap til og nødvendig samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere i 

deltakerkommunene Responssenteret skal være en god og trygg arbeidsplass for de ansatte 

 

Trygghetsalarmer og responssenter 

 

Trygghetsalarm er en helse- og omsorgstjeneste som tildeles etter enkeltvedtak i vår kommune. 

Trygghetsalarm er en alarmanordning som installeres i tjenestemottakers hjem og som er koblet til 

kommunens trygghetsalarmsystem. Ved behov for hjelp trykker tjenestemottaker på en 

alarmknapp. Alarmen går via kommunens trygghetsalarmsystem til hjemmetjenesten i aktuelt 

distrikt. Hjemmetjenesten oppretter kontakt, avklarer situasjonen og tar et hjemmebesøk om det 

trengs. 

I Frøya kommune er det i dag 102 trygghetsalarmer i drift og alarmene går først til mottakssentralen 

for trygghetsalarmer for å avklare bistandsbehov. Dersom brukeren trenger assistanse, blir 

hjemmetjenesten kontakt via vakttelefon, og kjører ut til bruker.   

Helsepersonellet avklarer situasjonen med bruker som har utløst alarm og vurderer hvilken 

handling som er aktuell. Oppnås det ikke kontakt med brukeren vil helsepersonell rykke ut for å 

avklare situasjonen. Det kan i noen tilfeller medføre lang reisetid på grunn av store avstander. 

Journalpliktig informasjon bli registrert i fagsystemet av helsepersonellet når han/hun kommer inn 

på kontoret, eller på medbrakt nettbrett.  

Et responssenter mottar og vurderer varsler fra teknologi i helse- og omsorgssektoren. 



Værnes Respons er et interkommunalt samarbeid for mottak og behandling av varsler fra 
trygghetsalarmer og annen helseteknologi (for eksempel digitalt nattilsyn som kamera og sensorer, 
lokaliseringsteknologi, elektronisk medisndispensere og avstandsoppfølging). 

Varsler fra teknologier blir sendt til mottaksløsningen som er betjent av helsepersonell. Værnes 
Respons er i dag samlokalisert med Værnesregionen Legevakt. Værnes respons er betjent 24/7/365 
og det loves en svartid innen 60 sekunder.  

Når en innbygger trykker på trygghetsalarmen, blir varslet mottatt og vurdert av Værnes Respons. 
Ved behov for utrykning blir varslet videresendt til aktuell hjemmetjeneste via APP på 
tjenestetelefon. Ansatte utfører tiltak og behandler/ dokumenterer i APP-en. Opplysningene om 
innbyggeren i appen skrives fra/til fagsystemet Visma Profil. 

 

 

 
 

Vurdering: 

 
Kommunedirektøren ser at responssenter er et viktig og nødvendig virkemiddel i strategien for at 

innbyggere skal ha muligheten til å bo i egen bolig og samtidig oppleve trygghet og mestring. En 

fremtidig løsning må ha muligheter for å kunne koble til fremtidig teknologi, og det må kunne settes 

opp fleksible og individuelle varslinger.   

Det er også vurdert andre responssenterløsninger, bl.a. fra Kristiansund kommune, og Trondheim 

kommune. Ut fra en helhetsvurdering fremstår Værnes respons som den mest egnede løsningen for 

Frøya Kommune.  



Det er flere kommuner i tillegg til Frøya som skal eller har inngått vertskommuneavtale 

med Værnesregionen, bla Melhus, Midtre Gauldal, Skaun, Vikna, Orkland, mfl. 

Styrker og svakheter med dagens løsning er listet opp under: 

 

 

Økonomiske konsekvenser 

Dagens løsning med Doro’s plattform utgjør en samlet årlig kostnad på kr 200 000,- for Frøya 

kommune. I tillegg kommer utgifter til personell som håndterer varsler, og rykker ut på alarmer. 

Tilbudet fra Værnesregionen er todelt hvor man betaler en engangssum for å dekke 

etableringskostnader til Net Nordic, som er på kr 250 000,- 

Årlige driftsutgifter for å inngå vertskommuneavtale med Værnes respons, vil være kr 389 431,- 

I tillegg kommer kjøp av trygghetsalarmer, men siden Frøya kommune i dag tar en egenandel for 

leie av alarmer, vil ikke dette medføre økte utgifter for kommunen.  

Se for øvrig vedlegget, tilleggsinformasjon til vertskommuneavtale Frøya, om økonomiske 

konsekvenser. 

 

Ressursbruk i handlingsforløpet 

Et handlingsforløp knyttet til en utløst trygghetsalarm medfører flere steg og berører ofte flere 

ansatte. Omfanget varierer fra hvor alarmen utløses (bofellesskap/hjemmeboende), samt årsak og 

handling. 

Vi kan ikke påregne økonomisk gevinst når det gjelder helsepersonell, de må vi ha til å håndtere økt 

behov i åra framover. Gevinsten vil bli en mye bedre bruk av helsepersonellressursen når de ikke 

blir forstyrret av alle alarmene, og vi kan påregne å redusere antall utrykninger. Responssenteret vil 

også gjøre det lettere å bruke ny og mer pasientnær teknologi framover, hvor ulike alarmer og 

varslinger kan rutes via dem.  



Konsekvenser for eksisterende teknologi 

I overgangen til Værnes respons er det mulig å bruke dagens digitale trygghetsalarmer på 2G-nettet, 

men for å kunne benytte seg den beste teknologien vil å anskaffe nye trygghetsalarmer på 4G 

og Wifi være å foretrekke da det gir flere muligheter til å tilkoble flere velferdsteknologiske 

løsninger.  

I fornyelsen av mobilnettet for å møte fremtidens behov av robuste og pålitelige tjenester, stenger 

teleleverandørene 3G nettet i løpet av 2020. 2G (GSM) nettet fases ut innen 2025. For å oppnå 

bedre dekning, hastighet og kapasitet er det anbefalt å allerede starte med å 

flytte alarmkommunikasjonen over på annen teknologi enn den som kun støtter 2G og 3G 
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Introduksjon:  
Denne informasjon er et tillegg til vertskommuneavtalen i forbindelse med tilbud om å tiltre det 

interkommunale samarbeidet Værnes Respons for Frøya kommune.  

Værnes Respons er et interkommunalt samarbeid etter hjemmel i kommunelovens kapittel 20, 

administrativt vertskommunesamarbeid, §§ 20-1, 20-2, 20-4, 20-5, 20-7, 20-8, 20-9 og 20-10, der 

Stjørdal kommune er vertskommune. Værnes Respons responderer på varsler fra trygghetsalarmer 

og andre helseteknologier. Det gjøres en faglig vurdering av innkommende varsler for å kunne 

avlaste helsetjenestene i kommunene. 

 

Organisering:  
Værnes Respons er organisert under Værnesregionen IT, og svartjenesten er samlokalisert med 

Værnesregionen Legevakt for å redusere sårbarheten. Værnes Respons er til enhver tid forsvarlig 

bemannet for å sikre håndtering av varsler. I tillegg er det tilsatt en sykepleier med 

koordinatorfunksjon, som er systemansvarlig på teknisk løsning og ivaretar den daglige driften. 

Værnesregionen IT (Helse IKT) har ansvar for drift, vedlikehold og utvikling av den tekniske 

løsningen.  

De kommunene som tiltrer i det interkommunale samarbeidet vil være likeverdig part i 

samarbeidet, der Stjørdal kommune er vertskommune. Fra 1.1.2020 opprettes det følgende forum 

for å ivareta kommunene i henhold til utvikling og drift:  

 Faglig forum: helsepersonell/ teknisk personell/ superbrukere for løsning. Innkalles til møte 

minimum 4 ganger pr år i tillegg til samhandling på Teams.  

 Helseleder forum: leder for helse og omsorgstjenestene. Innkalles til møte minimum 2 

ganger pr år. Status, strategi, økonomi og videreutvikling av Værnes Respons.  

 Rådmannsforum: rådmennene i deltakende kommuner. Innkalles til møte minimum 1 gang 

pr. år. Status, strategi og økonomi for Værnes Respons.  

 

Implementering og opplæring:  
Når vertskommuneavtalen er vedtatt i kommunestyret og signert, vil Værnes Respons sammen med 

Frøya kommune legge en fremdriftsplan for oppstart.  

Fremdriftsplan vil inneholde:  

 Kartlegge brukernært utstyr (trygghetsalarmer og andre teknologier) for implementering 

 Organisatorisk oppbygging av struktur i Værnes Respons 

 Integrasjon mot journalsystemet (systemansvarlig for journal deltar)  

 Integrasjon mot AD (IT-avd. deltar) 

 Test 

 Opplæring av teknikere og helsepersonell ved tilstedeværelse av representanter fra Værnes 

Respons ved oppstart.  

 Oppstart og i drift.  

 

 



Support, oppgradering/vedlikehold og rutiner:  
Værnes Respons har supportavtale med NetNordic som innebærer mulighet for døgnkontinuerlig 

bistand. Frøya kommune melder feil/ forbedringsønsker til Værnes Respons via 

varnes.respons@varnsregionen.no, ved akutte feil ring 920 88 920. Oppgradering/vedlikehold er 

avtalt med leverandør, og foregår sømløst uten nedetid. Frøya kommune vil bli orientert fra Værnes 

Respons om ny funksjonalitet i løsning.  

Det opprettes en samhandlingsplattform i Teams for alle deltakende kommuner hvor rutiner og 

dokumentasjon legges. Denne plattformen benyttes også til samhandling mellom de ulike 

kommunene. 

I NetNordic omsorg er det et godt rapporteringsverktøy. Kommunen vil få tilgang til rapporter for 

sin kommune.  

 

Kostnadsfordeling:  
Tjenestens kostnader vedrørende lønn, opplæring, veiledning, kurs, hospitering og utdanning og 

andre kompetansehevende tiltak, kontorutgifter, reiseutgifter mv. fordeles mellom kommunene 

etter følgende fordelingsnøkkel: 

 Fast andel som deles likt mellom kommunene:   15 % 

 Variabel andel som fordeles etter innbyggertall pr. 1. januar: 85 % 

 

Kostnadsfordeling vedrørende teknisk drift, service og vedlikehold, utvikling av løsning mv. fordeles 

mellom kommunene etter følgende fordelingsnøkkel:  

 

 Fast andel som deles likt mellom kommunene:   41 % 

 Variabel andel som fordeles etter innbyggertall pr. 1. januar: 59 % 

 

Kostnadene fordeles likt etter nøkkel på alle deltakende kommuner. Tiltrer flere kommuner, går 

kostnaden tilsvarende ned for alle kommuner. Ved tilsetting av flere ansatte i svartjenesten pga. 

økende volum i svartjenesten, vil kostnaden fordeles på alle kommuner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pr. 1.1.2021 er fordeling slik, ut fra budsjett 2021. Forutsatt at alle kommuner deltar i samarbeidet:  

Kommune Antall innbyggere Kostnad pr år 

Stjørdal 24.283 1.365.989,- 

Selbu 4.069 331.336,- 

Tydal 759 161.914,- 

Meråker 2.413 246.574,- 

Frosta 2.609 256.606,- 

Nærøysund* 9.581 92.524,- 

Melhus 16.949 990.599,- 

Skaun 8.367 551.329,- 

Midtre Gauldal 6.243 442.613,- 

Levanger 20.170 1.155.465,- 

Verdal  14.986 890.123,- 

Orkland 18.300 1.059.750,- 

Frøya 5.204 389.431 

*Deltar kun på teknisk løsning, alarmer direkterutes ut i tjenesten.  

For hver kommune som tilslutter seg vår tekniske løsning, er det en etableringskostnad som 

NetNordic tar for å knytte til en ny kommune i løsningen. Kostnaden er på kr. 250.000,-  

For hver APP som blir benyttet av hjemmetjenesten/ pårørende, er det en driftskostnad pr år kr. 

99,- pr APP.  

Hver kommune må foreta et suppleringskjøp fra journalsystemleverandør for bruk av API som sikrer 

kommunikasjon mellom journalsystemet og NetNordic.  
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1. Formål 

Værnesregionen Responssenter er opprettet for å utføre de oppgaver som er delegert 

rådmannen i vertskommunen med hjemmel i kommunelovens §28-1 b, 

Administrativt vertskommunesamarbeid, under Stjørdal kommune, Org.nr. 

939958851. 

Avtale om vertskommunesamarbeid er en bilateral avtale mellom én vertskommune 

og én samarbeidskommune. Avtalene i Værnesregionen er av praktiske årsaker 

skrevet som én avtale mellom flere parter, men er i realiteten flere bilaterale avtaler. 

Avtale om Værnesregionen Responssenter er basert på kommunenes behov for god 

og systematisk ledelse og drift av felles tjenester. Samarbeidet vil være førende for 

den langsiktige forpliktelsen for de deltagende kommunene, og vil være førende for 

planlegging av bemanning og budsjetter. 

Kommunene er etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester pålagt ansvar 

for å sørge for at personer som bor eller oppholder seg i kommunen, tilbys 

nødvendige helse og omsorgstjenester. 

For på best mulig måte å ivareta de oppgaver og den myndighet som kommunene er 

gitt, inngås avtale om vertskommunesamarbeid etter kommunelovens § 28-1 b for 

drift av Værnesregionen Responssenter. 

Formålet med avtalen er å: 

- Legge forholdene til rette for et kostnadseffektivt og nyskapende 

Værnesregionen Responssenter. 

 

- Legge forholdene til rette for et likeverdig samarbeid mellom 

deltakerkommunene. 

Formålet med å etablere et interkommunalt samarbeid om Værnesregionen 

Responssenter gjennom inngåelse av denne avtalen er: 

 Etablere et godt responssenter for alle som bor og oppholder seg i de aktuelle 

kommunene. Dette skal oppnås gjennom å: 

 

o Respondere på varsler fra trygghetsalarmer og andre 

velferdsteknologiske løsninger som blir benyttet i helse og 

omsorgstjenestene.  

o Benytte helsekompetanse for å gjøre en faglig vurdering av 

innkommende varsler, for å kunne avlaste utøvende helsetjeneste i 

kommunene.  

o For at responstjenesten skal yte forutsigbare og forsvarlige 

trygghetstjenester, stilles det krav til at utførende tjeneste i 

kommunene reiser ut til tjenestemottaker ved behov.  

o Bidra til å bygge opp fremtidsrettede pleie og omsorgstjenester og 

sikrer ivaretakelse av de innbyggere som ønsker/ har behov for 

digitale pleie og omsorgstjenester. 
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o Tilby faglig forsvarlig hjelp i alle situasjoner. 

 

o Ha et effektivt og godt samarbeid med eksterne virksomheter som 

aktuelle sykehus, ambulansetjeneste, politi, brann og redningstjeneste 

med mer. 

 

o Ha et godt kjennskap til og nødvendig samarbeid med aktuelle 

samarbeidspartnere i deltakerkommunene. 

 

 Værnesregionen Responssenter skal være en del av helsetjenesten i 

deltakerkommunene. 

 

 Responssenteret skal være en god og trygg arbeidsplass for de ansatte. 

 

2. Definisjoner 

Kommunene i samarbeidet defineres slik: 

Vertskommune: Den kommune som har fått delegert myndighet til å utføre 

oppgaver på vegne av samarbeidskommunen. 

Samarbeidskommune: Den kommune som har videredelegert sin myndighet til 

rådmannen i en vertskommune. 

Deltakerkommuner: Kommunene i samarbeidet. 

Vertskommune+Samarbeidskommune=Deltakerkommuner 

 

3. Overordnet styring 

Delegert myndighet 

Kommunestyrene i samarbeidskommunene gir i henhold til denne avtalen egen 

rådmann instruks om å delegere sin kompetanse til å treffe vedtak i enkeltsaker til 

rådmannen i vertskommunen på de områder det skal samarbeides om. 

Rådmannsutvalget 

Rådmannen i vertskommunen oppretter et rådmannsutvalg sammensatt av rådmenn i 

alle samarbeidskommunene og to tillitsvalgte. Rådmannsutvalget ledes av 

vertskommunerådmannen og har en rådgivende/koordinerende rolle i samarbeidet. 

Politisk samarbeid 

Det etableres faste møteplasser mellom politisk nivå og rådmannsutvalget som 

skaper en arena for dialog mellom de enkelte kommunene. Det politiske samarbeidet 

har en rådgivende/hørende rolle i tjenestesamarbeidene. 
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4. Myndighet og oppgaver 

Kommunene ber rådmannen delegere følgende myndighet og oppgaver til 

vertskommunerådmannen: 

1. Myndighet til å yte tjenester hjemlet i lov om kommunale helse- og 

omsorgstjenester § 3-1 1.1edd gjennom å sørge for at personer som 

oppholder seg i regionen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. 

 

2. Myndighet til å treffe beslutninger om utlevering av opplysninger til statens 

helsetilsyn og fylkesmannen hjemlet i lov om kommunale helse- og 

omsorgstjenester § 5- 9. 

 

3. Ha søksmåls- og ankekompetansen samt være partsrepresentanter i rettssaker 

og tvister som knytter seg til oppgaver som tilligger samarbeidet og hvor 

deltakerkommunen er rett saksøker/saksøkt. 

 

Kommunene delegerer ikke myndighet til å behandle saker av prinsipiell 

karakter med utøvelse av politisk skjønn for lovpålagte oppgaver. Dette vil for 

eksempel gjelde virksomhetsplan, budsjett, tertialrapporter og årsrapport i tillegg 

til saker av mer prinsipiell karakter som kommunestyrene selv initierer eller som 

legges frem av rådmannen i vertskommunen. Saker av slik art skal alltid 

behandles av deltakerkommunenes egne organer. For den daglige drift legges de 

føringer som er gitt av vertskommunerådmannen eller politiske organer i 

vertskommunen til grunn. 

 

 

5. Vertskommunens ansvar 

Vertskommunen ved rådmannen skal: 

- Være arbeidsgiver for ansatte, administrasjon og leder ved Værnesregionen 

Responssenter. 

- Drifte alle tjenester i samarbeidet basert på nødvendige delegasjoner. 

- Stille til disposisjon nødvendige bygg og utstyr for det interkommunale 

samarbeidet. 

- Stille til disposisjon nødvendige støttefunksjoner for drift av det 

interkommunale samarbeidet. 

- Utarbeide en virksomhetsplan med mål og resultatkrav. Planen skal beskrive 

de tiltak som planlegges for å få en god måloppnåelse, herunder forventet 

ressursinnsats. 
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- Inngå nødvendige kontrakter /avtaler for drift av Værnesregionen 

Responssenter på vegne av deltakerkommunene. 

- Organisere kunde- og publikumskontakt for alle kommuner i forbindelse 

med de oppgaver som er lagt til vertskommunen, herunder veiledning, 

utarbeide relevant informasjonsmateriale m.m. 

- Ha arkivansvar for Værnesregionen Responssenter og påse at arkivering 

utføres i henhold til arkivloven. 

- Annet arbeid som står i naturlig sammenheng med avtalens virkeområde, 

herunder innkjøp av utstyr, konsulenttjenester m.m. 

- Utarbeide regnskap for drift av Værnesregionen Responssenter. Regnskapet 

føres som eget regnskap i vertskommunens driftsregnskap.  

- Utarbeide budsjett for tjenesten etter politiske føringer gitt i 

strategisamlinger med alle kommuner. 

-  

6. Oppgaver som faller utenfor vertskommunens ansvar. 

Deltakerkommunene ivaretar selv følgende oppgaver: 

a. Vedta forskrifter, herunder kommunale avgiftssatser 

b. Vedta planer for den enkelte kommune. 

c. Bestemme nivået på tjenesteinnholdet i den enkelte deltakerkommunen 

eller tjenester direkte rettet mot innbyggere i den enkelte 

deltakerkommunen. 

 

7. Organisering av Værnesregionen Responssenter 

Værnesregionen Responssenter organiseres som en tjeneste ledet av en enhetsleder 

som delegeres ansvar for drift, personal og økonomi. Vertskommunen har ansvar for 

tilsettinger i tråd med vanlige prosedyrer.  

Tjenesten har hovedkontor i Stjørdal kommune. Samarbeidskommunene stiller 

lokaliteter som avdelingskontor hvis enhetsleder finner dette formålstjenlig. Hver 

kommune er ansvarlig for å stille nødvendige utstyr til rådighet for tjenesten i den 

enkelte kommune. Kostnader ved dette belastes den enkelte kommune. 

Oppmøtested for den enkelte ansatte er ved kontoret til vertskommunen. Alle ansatte 

må påregne og utføre oppgaver i hele tjenesteområdet. De må derfor kunne møte i 

andre kommuner etter behov. 
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8. Rapportering. 

Værnesregionen Responssenter rapporterer til rådmannen i vertskommunen. 

Vertskommunerådmannen rapporterer over virksomheten inkludert regnskap til 

kommunestyrene i samarbeidet pr. tertial og avlegger årsrapport.  

 

9. Plan og økonomi 

Virksomhetsplan 

Værnesregionen Responssenter skal styres etter en virksomhetsplan med mål og 

resultatkrav. Planen skal videre beskrive de tiltak som planlegges for å få en god 

måloppnåelse, herunder forventet ressursinnsats.  

Leder for Værnesregionen Responssenter har ansvaret for utarbeidelse av 

virksomhetsplan og årsrapporter for tjenesten. 

Værnesregionen Responssenter skal følge kommunenes e-kommunestrategi og 

tilrettelegge for digital kontakt med brukerne etter vedtatte strategier. 

Utgifter til drift 

Vertskommunens utgifter til tjenesten vedr. lønn, opplæring, veiledning, kurs, 

kontorutgifter og annet, finansieres gjennom innbetaling fra deltakerkommunene.  

Vertskommunen utfakturerer hver tertial et akonto-beløp til den enkelte 

samarbeidskommune. Tertial akonto utgjør 1/3 av kommunenes budsjetterte andel i 

samarbeidet og det gjøres en fullstendig avregning. Ved avvik mellom avregning 

etterfaktureres den enkelte kommune når det er nødvendig. Beløpet kan da bli enten 

positivt eller negativt. 

Den enkelte kommune forplikter seg til å utføre tjenesten i tråd med vedtak som 

fattes av vertskommunen og selv bære kostnadene ved dette. 

I de tilfeller hvor en deltakerkommune fatter vedtak om avvikende fagsystemer eller 

avvikende forvaltningspraksis, vil vertskommunen kunne be om tilleggsdekning for 

merkostnader knyttet til dette. For vurderingen av hva som er avvikende i denne 

sammenheng legges til grunn de føringer som er gitt av vertskommunerådmannen 

eller de politiske organer i vertskommunen. 

 

Kostnadsfordeling Værnesregionen Responssenter 

Tjenestens kostnader vedrørende lønn, opplæring, veiledning, kurs, hospitering og 

utdanning og andre kompetansehevende tiltak, kontorutgifter, reiseutgifter, 

saksbehandlingssystem mv. fordeles mellom kommunene etter følgende 

fordelingsnøkkel: 

Fast andel som deles likt mellom kommunene:   15 % 
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Variabel andel som fordeles etter innbyggertall pr. 1. januar: 85 % 

 

Kostnadsfordeling vedrørende teknisk drift, service og vedlikehold, utvikling av 

løsning mv. fordeles mellom kommunene etter følgende fordelingsnøkkel:  

 

Fast andel som deles likt mellom kommunene:   41 % 

Variabel andel som fordeles etter innbyggertall pr. 1. januar: 59 % 

 

 

Vertskommunen tilkjennes dekning av overheadkostnader tilsvarende 2,5 % av 

deltakerkommunenes andel av tjenestesamarbeidet. 

 

Kostnadsnøkkelen er gjeldende fra avtalens inngåelse.  

Endring av kostnadsnøkkel skal drøftes i Rådmannsutvalget før oversendelse til den 

enkelte deltakerkommune for vedtak. Kostnadsnøkler vedtas samlet for alle 

interkommunale tjenester i Værnesregionen. 

Innskudd, lån og investeringer 

Værnesregionen Responssenter har ikke anledning til å ta opp lån eller gjøre 

kapitalinvesteringer. Ved behov for dette skal de enkelte kommunene selv gjøre 

vedtak. 

Budsjett 

Det er vertskommunen som har det daglige ansvaret for tjenesteproduksjonen og 

partene i avtalen er enig om at budsjettvedtaket i vertskommunen vil være førende 

for samarbeidskommunenes vedtatte budsjett. Evt. avvikende endelig budsjettvedtak 

i samarbeidskommunen, vil anses som en uenighet mellom partene om inngått 

avtale og vil kunne medføre oppsigelse av avtalen for denne kommunen.  

 

10. Klageinstans 

Klage på enkeltvedtak skal mottas og behandles av Værnesregionen Responssenter 

som underinstans.  

Hvis klagen ikke etterkommes til gunst for brukeren sendes klagen videre til 

Fylkesmannen i Trøndelag for behandling. 

 

11. Evaluering 

Med bakgrunn i målsettingen i denne avtalen skal det legges opp til en overordnet 

gjennomgang og drøfting av fellestjenesten minst hvert fjerde år. 
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12. Oppsigelse 

Dersom deltagerne er enige om det kan samarbeidet oppløses med øyeblikkelig 

virkning, jf. KL’s § 28-1 i. 

Den enkelte kommune kan med 1 års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i 

vertskommunesamarbeidet.  

Ved uttreden eller oppløsning vil den enkelte kommune selv overta ansvaret for de 

oppgaver som omfattes av samarbeidsordningen.  De ansattes rettigheter skal 

ivaretas etter Arbeidsmiljølovens bestemmelser. 

Ved uttreden av avtalen bortfaller kommunens forpliktelse til å betale utgiftsdekning 

regnet fra 31. desember påfølgende budsjettår etter at uttreden har skjedd. 

De eiendeler og verdier som er opparbeidet i fellesskap under avtalen, skal 

tilbakeføres til kommunene etter samme fordelingsnøkkel som er etablert for deling 

av kostnader 

 

13. Endring av avtalen 

Denne avtalen kan endres dersom en av kommunene i samarbeidet fremsetter krav 

om det. Endringer krever enighet mellom vertskommunen og 

samarbeidskommunen. 

 

14. Mislighold 

Dersom samarbeidskommunen vesentlig misligholder sin forpliktelse etter denne 

avtalen, åpner dette for at vertskommunen kan kreve opphør av samarbeidet med 

øyeblikkelig virkning. 

Dersom vertskommunen vesentlig misligholder sine forpliktelser, åpner dette for at 

samarbeidskommunen kan kreve opphør av samarbeidet med øyeblikkelig virkning. 

Kommunen kan da kreve sitt økonomiske tap dekket av den kommunen som 

misligholder avtalen. 

 

15. Tvister 

Eventuell uenigheter mellom partene for den del av avtalen som er rettslig 

forpliktende skal søkes løst i minnelighet. Dersom partene ikke kommer til enighet, 

kan tvisten bringes inn for de ordinære domstolene. Verneting i slike saker skal være 

vertskommunens verneting. 
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16. Ikrafttredelse og varighet 

Avtalen, og vertskommunens myndighet til å treffe vedtak, trer i kraft fra 

01.01.2019 

 

17. Kommunestyrets godkjenning 

Avtalens gyldighet forutsetter godkjennelse av kommunestyret selv i den enkelte 

kommune, jfr. KL’s § 28-1 e. 

Denne avtalen er utstedt og undertegnet i 5 – fem – eksemplarer, hvorav partene 

beholder 1 – ett – eksemplar hver. 

 

Frøya kommune Stjørdal kommune 

Dato: dd.mm.åååå Dato: dd.mm.åååå 

 ______________________  ______________________ 

Ordfører Ordfører 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Mats Hammer Østang Arkiv: 202  

Arkivsaksnr.: 20/1001    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

OMBYGGING AV DET GAMLE HELSESENTERET - FULLFINANSIERING  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret setter investeringsrammen for «prosjekt 550005 Gamle legekontor», 

til en totalkostnad på kr 30´000´000,- inkl. mva., for rehabilitering og ombygging av 

bygningen. 

 

2. Dette inkluderer full rehabilitering av tak, innvendig ombygging, utskifting av heis, 

opparbeidelse av uteområde, solcellepaneler, garderober, toaletter og møterom i 

kjeller på gamle helsehuset samt toaletter i kjeller v/ kommunestyresalen. 

 

3. Nødvendig tilleggsfinansiering på kr. 4´587´000,- inkl. mva. tas inn i investeringene 

for budsjett 2022. 

 

4. Kommunestyret vedtar følgende finansiering: 

 

Tidligere bevilgede midler kr. 12´871´298,- inkl. mva. 

Tidligere vedtatt midler i budsjett og 

økonomiplan 2021  

kr. 3´500´000,- inkl. mva. 

Tilleggsfinansiering 2021 – K-sak 78/20 kr. 5´628´702,- inkl. mva. 

Tilsagn Husbanken 15.12.2020 kr. 3´413´000,-  

Tilleggsfinansiering 2022 kr. 4´587´000,- inkl. mva.. 

Total finansiering kr. 30´000´000,- inkl. mva. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

2 oppriss – sør/øst og nord/vest 

2 planteginger 

1 utomhusplan 

 

 

Saksopplysninger:   

 



Prosjektet Ombygging av det gamle helsesentret med ESA-nr. 20-186 skal som navnet tilsier, 

omgjøre den gamle helsefløyen ved kommunehuset om til å ramme to nye program: det ene er 

en kantine for de ansatte ved rådhuset, det andre er å fungere som nye lokaler for BAM-

virksomheten: Bo-, aktivitets- og miljøtjenesten, som nå skal flytte til nye lokaler opp i 

kommunehuset. Her skal det etableres nytt dagaktivitetssenter, og med det samlokaliserte 

kontor for ansatte ved virksomheten. Kantinekjøkkenet inngår som en del av dette, hvor 

brukere ved dagaktivitetssenteret vil hjelpe til med å tilberede mat og drikke som serveres de 

ansatte ved rådhuset. Dette er i tråd med eksisterende virksomhet ved BAM. Foruten de 

umiddelbare fordelene ved samlokalisering av kommunale tilbud og etablering av en 

velfungerende – og etterlengtet – kantine for ansatte, har dette også et tydelig bærekraft-

aspekt i det at man tar gjenbruk-prinsippet på alvor. Ved opprusting og renovering av gamle, 

slitte bygg, bidrar man til å minske utslipp i en bransje som allerede står for over 50% av de 

nasjonale CO2-utslippene – særlig ved nybygg og alt det det innebærer av produksjon i første 

til tertiære ledd, samt utslipp ved frakt av materiell og personell, etablering av bygg og 

avfallene som følger av dette. 

 

Prosjektet har gjennomgått en mer omfattende forprosjekteringsfase enn vanlig av flere 

grunner. Ett av dem er det faktum at for å imøtekomme de kravene TEK17 og andre 

offentlige instanser setter, fordrer et gammelt bygg fra 1980 tilpassede dimensjoneringer og 

planlegging på et annet nivå enn nyere bygg som er mer i tråd med nyere byggeforskrifter.  

 

Videre var det også ønske om å undersøke muligheten ved å lokalisere kantinen i C-blokken, 

noe som også krevde sine ressurser og merutgifter til prosjektering. Dette alternativet ble for 

øvrig skrotet av økonomiske årsaker. Det ble også ønsket å etablere solcellepanel på de sør- 

og vestvendte takflatene, som ble innlemmet i konkurransegrunnlaget på bakgrunn av en 

rapport som anbefalte tiltaket. 

 

For å øke kapitalen, ble det søkt Husbanken om midler til dagaktivitetssenteret. Tilsagn om 

3´413´000,- ble gitt den 15.12.2020 med flere forbehold; blant annet at byggearbeidene skulle 

starte opp innen 4mnd etter tilsagnsdatoen. Denne summen, sammen med tidligere bevilgede 

midler, gir en total bevilgning på 25´413´000,-. Prosjektet ble lagt ut på anbudsportalen 

Mercell den 08.02.21. som en åpen tilbudskonkurranse etter del II i Forskriften om offentlige 

anskaffelser (FOA). Ved tilbudsfristen kom det inn to tilbud, hvorav begge tilfredsstiller 

konkurransegrunnlagets oppsatte kvalifikasjonskrav. Begge tilbudene er gjennomgått og 

kontrollert, mens nødvendig tilleggsinformasjon ble på oppfordring gitt av tilbyderne for å 

bedre kunne foreta en matnyttig sammenligning som er i henhold til FOA. Basert på dette ser 

begge ut til å være i stand til å gi oss et produkt som samsvarer med det 

konkurransegrunnlaget etterspør. 

 

Begge tilbudene som ble levert gikk derimot over den anslåtte rammen på 20´000´000,-, som 

baserer seg på et kostnadssammendrag produsert av konsulent gjennom Holte-

kalkulasjonsnøkkelen. Den ene tilbyderen gikk betydelig over: kr 30´749´415,- inkl.mva. Den 

andre var den rimeligste, på rundt 5 millioner rimeligere: kr 25´384´488,- inkl.mva.  

Tildelingskriteriene i grunnlaget lister pris opp på 80% og fremdrift 20%. Den billigste 

tilbyderen er i tilfelle den som ligger best an til å vinne kontrakten, da denne har laveste tilbud 

og satt 7 mnd fremdrift fra byggestart for arbeidet, mens den dyreste satte 10 mnd fremdrift 

fra byggestart. 

 



Det ble foretatt en intern vurdering av tilbudene mot tidsaspektet: tilbudene er begge over 

rammen, men dersom vi skal sikre byggets strukturelle integritet under byggefasen, må 

byggestart initieres før sommeren. Dette har med utnyttelse av sommerværet å gjøre; særlig 

med tanke på at taket skal – og må – skiftes. Samtidig må tilsagnet fra Husbanken tas til 

etterretning, da det foreligger en frist for påbegynt byggestart innen 4 mnd etter at tilsagnet 

ble gitt. Denne fristen har Husbanken vært rause med å utsette til nå. Tatt i betraktning 

tilsagnet, vær- og klimatiske forhold og ikke minst virksomheten BAMs behov for snarlig 

relokalisering, er det vurdert dithen at kontraktsinngåelse må prioriteres.  

 

Det erfares at ved rehabilitering og ombygging av bygningsmasse av såpass gammel årgang 

alltid vil være noen utfordringer og ekstraoppgaver som vil være umulig å forutse i 

prosjektfase, men som vil dukke opp underveis ved pågående arbeider. For å sikre å unngå 

flere runder med tilleggsbevilgninger finner Kommunedirektøren det formålstjenlig å omsøke 

tilleggsbevilgning for å ha reserver tilgjengelig i byggeperioden. Tilgjengelige reserver vil også 

lette og rasjonalisere avklaringer ved aksept og tiltredelse av endringsmeldinger underveis i 

prosjektet. 

 

Dette fordrer en tilleggsbevilgning på kr 4´587.000,- inkl. mva. for å kunne dekke 

tilbudssummen. Med bakgrunn i tidsaspektet som medgår før kontrahering av kontrakt og 

oppstart av arbeider, vil nok ferdigstillelse ikke være på plass før etter årsskiftet 2022.  Med 

bakgrunn i forannevnte tilrår derfor Kommunedirektøren at omsøkte tilleggsbevilgning søkes 

løst gjennom innspill for kaptitalbehov på investeringssiden for budsjettåret 2022. 

 

 

Vurdering: 

 

Primært; 

Det anses som nødvendig å prioritere kontraktsinngåelse så snart som mulig mht. vær og 

klima, tilsagnet samt BAMs behov for snarlig relokalisering. Hvis ikke kan prosjektet risikere 

å miste verdifull byggetid i sommermånedene, samt tilsagnet fra Husbanken. 

 

Sekundært; 

I og med at prosjektet nå er mye over bevilging er det et alternativ å gå i forhandling med 

tilbyderne for så å ta bort deler fra prosjektet, (f.eks rehab. av kjeller) for å få ned kostnaden. 

Dette vil nok forringe prosjektet både i tid og kvalitet.   

 

Forhold til overordna planverk: 

 

Kommuneplanens samfunnsdel:  

Frøya kommune er en profesjonell og moderne tjenesteleverandør. 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Kommunedirektøren anser det som nødvendig med tilleggsbevilgning på på kr. 4´587´000,- 

inkl. mva. ut fra saksbehandlers vurdering, som følger: 

 

 

   



Kontobeskrivelse 

 

Budsjett per 01.01.21  

kr. inkl.mva. 

 

Kostnader pr 12.03.21 

kr. inkl.mva. 

 

Forprosjektsfase: 

Konsulenttjenester 

 

 

428.750,- 

 

428.750,- 

 

Totalentreprenørarbeider 

 

 

20.000.000,- 

(anslag fra prosjekterende) 

 

25.384.488,-  

(Laveste tilbyder) 

 

Andre kostnader 

(dok.avg.-søknader etc) 

 

 

40.000,- 

 

40.000,- 

 

Interne lønnskostnader 

 

 

330.000,- 

 

330.000,- 

 

Reserve (14%) 

 

 

2.911.825,- 

 

3.618.825,- 

 

Sum 

 

 

23.710.0575,- 

 

29.865.063,- 

 

 

 

Under følger en mer detaljert beskrivelse over lavest innkomne anbud: 

 

 

Kontobeskrivelse 

 

 

Beste anbud kr. 

inkl.mva. 

 

Forprosjektsfase: 

Konsulenttjenester 

 

 

428.750,- 

Byggefase: 

Prosjektering og generelle ytelser 

 

 

675.000,- 

Byggefase: 

Rigg og drift 

 

 

1.762.500,- 

Byggefase: 

Bygning 

 

 

13.025.000,- 

Byggefase: 

VVS-installasjoner 

 

 

5.267.190,- 

Byggefase:  



Elkraft 

 

2.250.673,- 

Byggefase: 

Tele- og automasjon 

 

 

1.007.875,- 

Byggefase: 

Solcelleanlegg 

 

 

495.000,- 

Byggefase: 

Utomhus 

 

 

901.250,- 

 

Andre kostnader 

 

 

40.000,- 

 

Interne lønns- 

kostnader 

 

 

330.000,- 

 

Reserve (14%) + 134.937,- 

 

 

3.816.762,- 

 

Sum 

 

 

30.000.000,- 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Håvard Holte Os Arkiv: C83  

Arkivsaksnr.: 21/208    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur 

Kommunestyret 

 

POLITISKE MÅL FOR OPPVEKSTOMRÅDET 2021 - 2024  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Frøya kommunestyre vedtar politiske mål for oppvekstområdet 2021-24 slik de er 

foreslått fra kommunedirektøren. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Forslag til Frøya kommunes mål for oppvekstområdet 2021-2024. 

 

 

Saksopplysninger:   

Bakgrunn: 

Frøya kommune har hatt politisk vedtatte mål for oppvekstområdet i kommunen for perioden 

2016-2020. Dette har dannet grunnlaget for rammeområdet og de underliggende 

virksomhetenes utviklingsplaner og utviklingsarbeid gjennom perioden. Perioden er nå over, 

og det er behov for å vedta nye mål for rammeområdet, for de 4 neste årene, 2021-2024. 

 

Kommunens fagfora i rammeområdet har de siste månedene jobbet med å utarbeide forslag til 

nye mål for rammeområde oppvekst. Disse fora er: 

- Forum oppvekst (FO): Kommunalsjef oppvekst, virksomhetslederne og avd. ledere fra 

skolene og barnehagene, representanter fra PPT, barnevern og helsestasjon, samt 

HTV fra Fagforbundet og Utdanningsforbundet. 

- Forum barnehage: Kommunalsjef oppvekst, og virksomhetslederne og avd. ledere fra 

barnehagene og HTV Fagforbundet. 

- Forum barnehage: Kommunalsjef oppvekst, virksomhetslederne og avd. ledere fra 

barnehagene og HTV Utdanningsforbundet 

 

Bakgrunnsdokumenter og momenter som har dannet bakteppe for utarbeidelse av forslaget til 

mål er: 

- Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 

- Kommunens 4-årsplan for oppvekstsektoren 2016-2020 

- Oppsummering og momenter fra kommunens oppvekstdebatt 24.09.20 



- Frøya kommunes Tilstandsrapport for oppvekst 2019/2020 

- Analysearbeid i kommunens fagfora knyttet til læringsresultater og 

brukerundersøkelser. 

 

Om målene og bakgrunnen for dem: 

Oppvekstområdet i kommunen har et bredt og komplekst tjenestebilde, fra barna starter i 

barnehagen til de går ut av grunnskolen. Barns læring og utvikling skal foregå ut fra det 

enkelte barns forutsetninger og behov. Samtidig er dette en kollektiv prosess i 

barnehageavdelingen eller klassen, og i skolen og barnehagen som helhet, som skal bygge på 

skolen og barnehagens samfunnsoppdrag. Samfunnet er i stadig forandring og utvikling, som 

også barnehagene og skolene er en del av. Å lage felles mål for området er derfor 

utfordrende. Samtidig er det viktig å ha felles mål. Målene og tiltakene som er utarbeidet 

forsøker derfor å balanse mellom to ting: 

1. Å være tydelige og målbare, slik at de gir en tydelig retning for barnehagene og skolenes 

fokus i det videre utviklingsarbeidet. 

2. Ha en relativt åpen og veiledende tilnærming, som tar høyde for endringer i områdets 

utfordringsbilder og endringer i statlige styringsdokumenter og -signaler. 

 

De overordnede områdene og målene er hentet fra kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027. 

Disse er uendret fra de målene som ble vedtatt i forrige periode. Eneste endring er at det er 

tatt inn et mål fra området «Natur, miljø og klima». Videre vil man se at det ikke er alle 

momenter og utfordringer som har stått og står på dagsorden for rammeområdet som er 

eksplisitt nevnt gjennom mål og tiltak. Dette er fordi det dette vil gjøre måldokumentet for 

stort og uhåndterbart. Samtidig er det gjort et forsøk på å la mål og tiltak favne såpass bredt 

at de tar inn over seg de fleste ting som tilstandsrapport, oppvekstdebatten i kommunestyret 

og liknende peker på.  

 

De politiske delmålene er forsøkt utformet med et tydelig utviklings- og prestasjonsfokus. 

Dette skiller seg noe fra målene i forrige periode, som var mer resultatfokusert. Dette er gjort 

med en tanke om at man gjennom gode prestasjoner og fokus på positiv utvikling vil oppnå 

gode resultater, mens man gjennom et for ensidig fokus på resultat kan risikere å miste fokus 

på de stegene og prosessene man må gjennom for å nå dit. 

 

De politisk vedtatte målene vil danne utgangspunkt for både rammeområdet som helhet og 

den enkelte barnehage og skoles arbeid med å utarbeide planer for det videre 

utviklingsarbeidet. Dette arbeidet vil både foregå i rammeområdets fagfora, og i personalet og 

samarbeidsforumene ved den enkelte virksomhet. Selv om de politiske målene vedtas med et 

4-årsperspektiv, vil dette arbeidet ha en årlig rullering. Dette for å ha prosesser som tar høyde 

for endringer i utfordringsbildet og styringssignaler, og fordi det ikke vil være mulig å ha et 

like stort fokus på alle områdene de politisk vedtatte målene peker på gjennom hele 4-

årsperioden. 

 

Høringsinnspill: 

Etter at saken ble behandlet i HOOK 09.02.21, ble målene sendt på høring til Frøya 

ungdomsråd, Frøya eldre- og brukerråd og Overordnet FAU. Disse har kommet med følgende 

høringsinnspill: 

 

Frøya ungdomsråd: 

Fikk presentert forslaget i sitt møte 12.03.21. Har ikke levert noen innspill. 



 

Frøya eldre og brukerråd: 

Behandlet forslaget i sitt møte 17.02.21, med følgende vedtak. 

«Frøya eldre og brukerråd har ingen merknader til kommunedirektørens forslag til politiske 

mål for oppvekstområdet 2021-24» 

 

Overordnet FAU: 

Fikk presentert forslaget i sitt møte 16.03.21. Har i etterkant levert følgende innspill: 

«Øke foreldrekompetansen: 

Vi ser at det er et stort behov for foreldreveiledning i skolen. Samtidig har vi bare en ansatt i 

den rollen i kommunen. Dette er alt for lite.  

 

Og til punktet Psykisk helse: 

Vi ser et økende antall barn og unge med psykiske helseplager av en sånn art at det trengs 

støtte fra 2. linjetjenesten. Denne tjenesten bør styrkes. Vi opplever i skolen i dag at 

helsetjenesten ikke har stor nok kapasitet til å gi den hjelpen barn og unge trenger i forhold 

til psykisk helse.» 

 

 

Vurdering: 

Forslagene til mål for oppvekstområdet er utarbeidet av kommunens fagforum. Forslaget har 

vært på høring til Frøya ungdomsråd, Frøya eldre- og brukerråd og Overordnet FAU. 

Innspillet fra overordnet FAU viser at et økt tverrfaglig samarbeid rettet mot barn og unge 

bør prioriteres i perioden. Kommunedirektøren innstiller på at forslaget på politiske mål for  

oppvekstområdet vedtas slik det er forelagt. 

 

Forhold til overordna planverk: 

Målene bygger på kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027.  

 

 

 

 

 



Forslag til Frøya kommunes mål for oppvekstsektoren, 2021-24
LEVEKÅR OG FOLKEHELSE
Overordnet mål: Alle innbyggere på Frøya har like muligheter til en meningsfull hverdag med høy livskvalitet, uavhengig av sosial og kulturell
bakgrunn
Sånn vil vi ha det: Barn og unge på Frøya opplever mestring, tilhørighet og trivsel som gjør dem rustet til hverdagen og voksenlivet. Barn og
unge på Frøya møter kompetente voksne på alle arenaer, både hjemme, i barnehagen, på skolen og i fritida

Samfunnsplan
Sånn vil vi gjøre det:

Politiske føringer

Politiske delmål Tiltak

Skape helsefremmende
barnehager og skoler –
med fokus på både psykisk-
og fysisk helse

• Videreutvikle dettverrfaglige samarbeid mellom
rammeområdene, til beste for barn og unge.

• Videreutvikle SFO som arena for læring og utvikling.
• Uteområder som legger til rette for aktivitetog

læring.

• Utvikle et godttverrfagligkommunalt forum for samarbeid
mellom oppvekst og helse.

• ØYA: 0-24 samarbeidetog ABSOLUTT.
• Rutiner for samarbeid ved bekymring for barns/unge i Frøya

kommune skal videreutvikles, innarbeides og implementeres ved
alle enheter.

• Sosiallærerfunksjon ved alle skoler og barnehager.
• Økt fokus på utvikling av SFO, og implementering av nasjonal

rammeplan for SFO.
• Forbedre barnehagene og skolenes uteområder.
• Kulturskolens kompetanse og virkemidler innen inkludering tas i

bruk.
Øke barnas læringsutbytte
gjennom systematisk
satsning på å utvikle
grunnleggende ferdigheter

• Alle barn har god progresjon i læringog mestring
gjennom hele barnehage-og skoleløpet.

• Barn som opplever læringsutfordringer som bekymrer,
får tidlig og rett hjelp. Spesielt fokus på flerspråklige.

• Delta i regional kompetanseutvikling gjennom REKOM/DEKOM.
• Økt faglig samarbeid på tvers av rammeområdets

virksomheter.
• Bruke lærerspesialistene i kompetanseutviklingsarbeidet.
• Utarbeide kompetansestrategi.
• Implementere fagfornyelsen.

Øke foreldrekompetansen Alle foreldre skal ha arenaer der de kan oppleve støtte og
mulighet til å bygge nettverk.

• ØYA:
o ICDP-grupper
o felles foreldremøteplan med aktuelle tema

• Tilbud om norskkurs til flerspråklige foreldre.
• Styrke virksomhetenes-og overordnet FAUs rolle.



NATUR, MILJØ OG KLIMA
Overordnet mål: Frøya har et rent naturmiljø som grunnlag for god folkehelse, et stort naturmangfold og en trygg matproduksjon.
Sånn vil vi ha det: Frøya forvalter og tar vare på mangfold av arter og landskap, og har en bærekraftig bruk av naturressursene. Frøya er
fremtidsrettet og planlegger for de utfordringene som kommer med klimaendringene og bidrar til å redusere klimagassutslipp.

Samfunnsplan
Sånn vil vi gjøre det:

Felles fokusområder

Politiske delmål Tiltak

Formidle kunnskap om natur
og miljø, spesielt til barn og
unge.

Barnehager og skoler i kommunen driver etter
prinsippene for bærekraftigutvikling gjennom fokus på
god miljøundervisning.

Styrke virksomhetenes arbeid med Grønt flagg sertifisering.
Barnehagene og skolene bidrar og deltar i kommunens miljøuke.

SAMFUNN, NÆRING OG KULTUR
Overordnet mål: Frøya er et godt sted å leve
Sånn vil vi ha det: Frøya er et inkluderende samfunn. Frøya har et kompetansesamfunn preget av samhandling mellom næringsliv, det
offentlige og frivilligheten. Frøya er et trygt sted å leve.

Samfunnsplan
Sånn vil vi gjøre det:

Felles fokusområder

Politiske delmål Tiltak

Stimulere til at ungdom tar
høyere utdanning og at de
etablerer seg på Frøya

Alle barn og unge skal oppleve nærhet og stolthet til
egen kommune gjennom gode og lærerike opplevelser.
(“Glad i øya si”)

Partnerskapsavtaler med lokalt næringsliv.
Systematisk bruk av nærmiljøet.
ØYA: #rollemodell
Videreutvikle rådgivningsfunksjonen i tett samarbeid med
næringslivet.



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Bjørnar Grytvik Arkiv: M00  

Arkivsaksnr.: 21/501    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SANERING OG OPPGRADERING VA SISTRANDA MIDTRE-

TILLEGGSBEVILGNING  

 

Forslag til vedtak: 

1. Frøya kommunestyre vedtar å iverksette prosjektene Infrastruktur Rådhusgata» og 

Infrastruktur Mellomveien». 

2. Frøya kommunestyre vedtar at prosjektenes finansieres på følgende måter: 

a. VA-relaterte kostnader dekkes gjennom omdisponering av kr. 7,8 mill. ekskl. 

mva. fra prosjektet «551445-Avløpsanlegg Sistranda-Hamarvik».  
b. Trekkerør fiber: kr. 500.000,- inkl. mva (finansieres fra prosjekt 194005-

Brebåndsutbygging. Saldo på dette er pr 03.03.21 14,5 millioner kr.) 

c. Fjernvarme: kr. 3,25 mill. inkl. mva (finansieres med overføring fra prosjekt 551529-

Næringareal Uttian) 

d. Overvannsanlegg veg: kr. 3,25 mill. inkl. mva (finansieres med overføring fra prosjekt 

551529-Næringareal Uttian) 

e. Trekkerør for strømforsyning/styring av veglys samt fundamenter for lysstolper:       

kr. 250.000,- inkl. mva (finansieres med overføring fra  

prosjekt 551529 Næringareal Uttian) 

3. Omdisponeringene skjer til prosjektet «556003-Sanering og oppgradering VA 

Sistranda Midtre» hvor prosjektene nevnt under punkt 1 inngår som underprosjekter. 

Kommunedirektøren fordeler midlene mellom disse prosjektene etter behov.   
4. I budsjettforslaget for 2022 vil Kommunedirektøren fremme tilbakeføring av midler til de 

aktuelle prosjektene, med tilsvarende beløp som nevnt i punkt 2 a, b, c, d og e, minus 

eventuelle ubrukte midler som tilbakeføres til repektive prosjekter i sin helhet. 

 

 

Vedlegg: 

 

1. Situasjonsplan Infrastruktur Rådhusgata 

2. Ledningsplan Mellomveien/Rådhusgata 

 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 



Sistranda sentrum har de siste år gjennomgått en stor endring med blant annet etablering av 

Blått kompetansesenter, Kultur- og kompetansesenter, Frøya storhall, Kysthaven, påbygg 

Stjernesenteret og Hotell Frøya. I tillegg pågår nå byggingen av Frøya helsehus. Utenom dette 

har det vært flere mindre prosjekter innenfor sentrumskjernen. Utviklingen i dag tilsier at det 

med stor sannsynlighet vil bli flere store utbygginger i nær fremtid. Nevnes kan planer for 

utbygging av Hotell Frøya, bygging av boligblokker på Rådhustoppen, Blått 

kompetansesenter 2, et badeland samt boligblokker på Siholmen. I tillegg er det et mulig 

næringsbygg på gang på Myratangen (eiendommen mellom COOP Extra og Siholmen). Alle 

disse byggene forsynes med vann gjennom sentrumsområdet og er avhengige av et godt 

utbygget vannforsyningsnett for bl.a å sikre drikkevannsforsyningen og ikke minst bedre 

brannvannkapasiteten. I tillegg vil økt bebyggelse i sentrumsområder kreve et bedre 

spillvanns- og overvannsnett enn det vi har i dag samt stille mye høyere krav til veganlegg.  

 

Kort sagt har den store aktiviteten innenfor sentrumsområdet medført et stort behov for både 

omlegging, fornying og oppgradering av et aldrende ledningsnett for vann, spillvann og 

overvann samt samt annen infrastruktur som elkabler, trekkerør for fiber samt fjernvarmerør.  

Ettersom mye av arbeidene med etablering av forannevnte infrastruktur foregår i veger og 

fortau er det også viktig å ha fokus på at vegsystemet i sentrumsområdet oppgraderes i 

forhold til bortledning av overvann med tilhørende sandfangkummer samt veglys og 

vegstandard generelt.  

 

Kommunens verktøy for planmessig etablering, fornying og oppgradering av infrastruktur for 

vann og avløp er Hovedplanene for vann og avløp. Med den raske utbyggingstakten vi 

opplever her på Frøya vil det selvsagt være stor sannsynlighet for at det fra tid til annen 

fremlegges planer for nye utbygginger som ikke er forutsett i Hovedplanene for vann og 

avløp. Dette er utfordrende å forholde seg til for VA-sektoren spesielt da slike utbygginger 

kan medføre store konsekvenser for eksisterende VA-nett. Slike uforutsette utbygginger 

medfører også en mulighet til at andre aktører kommer på banen og ønsker å delta i 

prosjektet. Eksempelvis Tensio med elkabler, private aktører innenfor fiberutbygging, 

kommunen med etablering av fortau/veglys/overvann samt fjernvarme. Dette er selvsagt 

positivt men gjør at prosjektene kan bli mye mere omfattende og utfordrende enn først antatt.  

 

Prosjekt «Sanering og oppgradering VA Sistranda Midtre»  

Overnevnte problemstillinger erfarer Kommunedirektøren nå under planleggingen av 

prosjektet «Sanering og oppgradering VA Sistranda Midtre». Dette prosjektet ble opprettet i 

sammenheng med at Kommunedirektøren ønsket å igangsette arbeidene med en områdeplan 

for Sistranda sentrum, noe som også ville utløse kostnader for vann- og avløp. 

Kommunestyret bevilget derfor i budsjettet for 2019, kr. 2,5 mill. til opprydding av 

eksisterende infrastruktur for vann og avløp for Sistranda Midtre. Kommunedirektøren anser 

omlegging og oppgradering av vann, spillvann- og overvannsledningene i området 

Rådhustoppen/Stjernesenteret som er strategisk viktig for forsyning av vann og avløp i 

sentrumsområdet og Sistranda for øvrig, og ønsket derfor å bruke disse midlene til å komme 

raskt i gang med en opprydding av VA-ledninger i dette området.  

 

I utgangspunktet ble dette sett på som et relativt enkelt prosjekt hvor det i hovedsak skulle 

etableres en grøftetrasè langs Mellomveien for ny vannledning samt omlegging av 

eksisterende avløpsledning. Underveis i planleggingen og prosjekteringen ble det klart at dette 

ble mye mere utfordrende enn først antatt, noe som har resultert i økt kapitalbehov.   

 



Bakgrunnen til dette er at det underveis har meldt seg flere behov som bør ivaretas. Ettersom 

arbeidene skal foregå i to forskjellige veier (Rådhusgata og Mellomveien) og det faktum at 

Rådhusgata må være ferdig før arbeidene i Mellomveien kan fullføres (overvannsledningen i 

Rådhusgata må være ferdiglagt før overvann fra Mellomveien kan tilknyttes), anser 

Kommunedirektøren det som formålstjenlig å skille disse i to forskjellige underprosjekter 

(Infrastruktur Rådhusgata og Infrastruktur Mellomveien. Nedenfor beskrives de viktigste 

behov/utfordringer som etter hvert ble avdekket og som har vært med på å utvikle prosjektet:  

 

Infrastruktur Rådhusgata 

1. I det pågående kommunale vegprosjektet «Nytt fortau Rådhusgata» skal foruten 

etablering av nytt fortau i Rådhusgata fra Ørndalsveien ned til krysset Mellomveien/ 

Rådhusgata, også foregå oppgradering av veiens eksisterende overvannsledning. Den 

nye overvannsledningen møter ny overvannsledning fra Mellomveien i krysset 

Mellomveien/Rådhusgata. Derfra føres en ny felles overvannsledning nedover fortauet 

i Rådhusgata og videre i kulvert over Miljøgata før den tilknyttes eksisterende 

overvannskum sør for Frøya Kultur og kompetansensenter.  

Samtidig var det i utgagnspunktet planlagt å legge 2 stk fjernvarmerør frem til 

Kommunehuset. Disse legges i samme grøft som overvannsledningen fra et 

tilknytningspunkt i fortauet ved svømmehallen hvor rørene tilknyttes eksisterende rør 

fra fjernvarmesentralen ved Sistranda Barneskole. De to andre fjernvarmerørene, som 

legges som reserve for fremtidig fjernvarmebehov, er tenkt videreført nedover fortauet 

i Rådhusgata og videre ned til ny Varmesentral nedenfor Frøya Kultur- og 

kompetansesenter.  

Både ny overvannsledning og de to reserve fjernvarmerørene inngår i prosjektet 

«Infrastruktur Rådhusgata». 

 

2. Den private reguleringsplanen for nye boligblokker på Siholmen utløser et behov for å 

øke brannvannkapasiteten til området. Når det først skal anlegges en grøftetrasè for 

overvannsledning og fjernvarmerør nedover Rådhusgata ser Kommunedirektøren en 

mulighet til samtidig å legge en ny forsyningsledning fra en eksisterende vannkum i 

Mellomveien og nedover Rådhusgata og helt ned til eksisterende vannkum ved Frøya 

Kultur- og kompetansesenter. På denne måten vil det foruten å øke 

vannforsyningssikkerheten generelt også forbedre brannvannkapasiteten til både 

boligprosjektet på Siholmen, et eventuelt Blått kompetansesenter 2, «Badeland» samt 

eventuelle andre fremtidige næringsutbygginger på strekningen fra Blått 

Kompetansesenter til Siholmen.   

 

3. I tillegg til dette ønsker Tensio å delta i grøfta med flere trekkerør for fremtidig behov. 

De ønsker også å delta med et trekkerør gjennom kulverten i Miljøgata. 

 

4. Ettersom Rådhusgata ligger i en relativt bratt bakke vil grøftetrasèen nødvendigvis 

også legges med stort fall. For å unngå utvasking av grøftetrasèen må det også legges 

drensledning i bunnen av grøfta. 

 

Samlet vil det legges fra 4 til 9 forskjellige ledninger/rør i samme grøft i fortauet nedover hele 

Rådhusgata og ned til området Frøya Kultur og Kompetansesenter (se vedlagte 

situasjonsplan).  

 

Kryssing av Miljøgata 



Den største utfordringen med forannevnte løsning er at traèen må krysse Miljøgata. I dialog 

med Fylkeskommunen er det avklart at kryssingen enten må foregå via styrt boring eller 

etablering av kulvert. Begge deler er et omfattende og kostbart arbeide der styrt boring anses 
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Det ble etter en nøye evaluering i samråd med entreprenør anbefalt å etablere en kulvert (se 

Fig. 1) da denne foruten å gi minst inngrep i terrenget på hver side av Miljøgata heller ikke 

kommer i berøring med eksisterende ledningsnett som allerede går under Miljøgata. Kulvert 

gir også en langt større fleksibilitet i ettertid for å kunne legge nye ledninger/ infrastruktur 

som det måtte bli behov for i fremtida uten å måtte foreta fysiske inngrep i gata. Ulempen 

med dette alternativet er at trafikken gjennom krysset Miljøgata/Rådhusgata må omlegges noe 

under arbeidene.  Totale kostnader for kulvert er ca. kr. 2,6 mill. eksksl. mva.       

 

 
Fig. 1 

 

 

 

Infrastruktur Mellomveien 

Arbeidene i Mellomveien er hovedsakelig utløst gjennom et behov for opprydding 

(omlegging) og oppdimensjonering av eksisterende vann, overvann- og spillvannsledninger i 

dette området.  I utgangspunktet ble dette sett på som et relativt enkelt prosjekt hvor det i 

hovedsak skulle etableres en grøftetrasè med nye VA-ledninger i et nytt fortau i Mellomveien 

(fortau var et rekkefølgekrav i forbindelse med reguleringsplanen for «Rådhustoppen» 

(boligblokk)). Dette ville gi kommunen positive synergieffekter kostnadsmessig. 

Underveis i planleggingen og prosjekteringen ble det klart at dette ble mye mere utfordrende 

og komplisert enn først antatt. Det har etter hvert også utviklet seg en situasjon der rask 

fremdrift er viktig sett på bakgrunn av at vannforsyningen til Sistrandas nedre sone er 

midlertidig utkoblet som følge av tomte utgravingene av «Rådhustoppen». Av 



sikkerhetsmessige årsaker forsynes Sistranda normalt fra to soner – øvre og nedre – noe som 

gjør området mindre sårbart ved bortfall av èn av sonene. Det er derfor ønskelig at prosjektet 

gjennomføres så raskt som mulig. 

 

1. Under prosjekteringen av VA-anlegget kom melding fra utbygger av «Rådhustoppen» 

at prosjektet var lagt på is. Kommunen måtte derfor iverksette omprosjektering som 

følge av at ledningstrasèen ikke lengre kunne legges i det planlagte fortauet. Dette 

fordi ny trasè nå måtte legges så langt som mulig på Mellomveiens vestside for å 

unngå utrasing av skjæringen mot tomta til «Rådhustoppen».   

 

2. Mellomveien i seg selv har også bydd på utfordringer mht overvannsanlegg for veg 

samt hvilken vegstandard vegen skulle ha etter VA-anlegget var ferdig. I dag er vegen 

asfaltert men uten overvannsanlegg/sandfang og fremstår som smal (nærmest 

enveiskjørt) og lite trafikkvennlig og uten veglys. Med andre ord er den langt unna 

ønsket sentrumsstandard hverken mht bredde, overvannshåndtering eller belysning. 

Ettersom denne standarden er er benyttet i det pågående prosjektet «Nytt fortau 

Rådhusgata», bør også Mellomveien søkes å oppnå samme standard. Samtidig har vi 

utfordringen med at østre vegside ligger mot Rådhustopp-tomta uten mulighet for 

breddeutvidelse slik den ligger i dag. Ettersom en grøftetrasè for VA-anlegg i 

Mellomveien vil ta mye av vegbredden vil det være formålstjenlig at vegen samtidig 

utbreddes med ca. 1 m mot vest (på privat grunn). Fremkommeligheten og 

trafikksikkerheten vil da økes betraktelig. 

 

3. Mellomveien er heller ikke utrustet med veglys. Når det nå først skal utføres såpass 

omfattende arbeider i veien, vil det være fremtidsrettet å forberede for etablering av 

veglys samtidig slik at man slipper gravearbeider langs Mellomveien senere. 

Kommunedirektøren foreslår derfor at det legges trekkrør for strømforsyning og 

styring av veglys samt etableres fundamenter for lysstolpene, slik at eventuell fremtidig 

belysning av Mellomveien kan utføres med minimale kostnader. Dette er et eksempel 

på kostnadseffektivt samarbeide mellom selvkostområdet VA og kommunal drift av 

veier/trafikksikkerhet.  

 

4. Den nye vannledningen som er planlagt lagt i Mellomveien er tilknyttet Sistrandas 

nedre vannforsyningssone og er tenkt oppdimensjonert i forhold til den gamle som ble 

utkoblet i forbindelse med gravearbeidene i Rådhustopp-tomta. Oppdimensjoneringen 

sikrer høyere brannvannkapasitet i nedre sone, noe som også er viktig for Frøya Helse 

og Omsorgssenter.  

 

5. Mot slutten av prosjekteringsarbeidene meldte også Tensio sin interesse for å delta i 

grøfta med legging av en høyspentkabel for fremtidig bruk. Dette medfører at grøfta 

må utvides for å gjøre plass for kabelen. Kostnadene med dette forskutteres av Tensio. 

 

6. Langs Mellomveien vestre side ligger 4 eiendommer som i dag har privat 

avløpsledning som er tilknyttet eksiterende kommunal avløpsledning. Det viser seg at 

disse eiendommene har felles ledning for kloakk og overvann/drens fra eiendommen. 

Når det først skal legges overvannsledning i Mellomveien kan nå dette løses ved at 

eiendommene separerer kloakk og overvann hvor overvannet tilknyttes den nye 

overvannsledningen i Mellomveien.  

 



7. I dag krysses Mellomveien av en kommunal avløpsledning og må derfor omlegges i ny 

grøftetrasè. Deler av ledningen er også uheldig plassert over en privat eiendom i 

krysset Mellomveien/Sørveien. Når det først etableres en grøftetrasè i Mellomveien 

benyttes anledningen til å videreføre denne i ny grøftetrasè og fjerne den gamle 

ledningen fra privat eiendom.  

 

Samlet vil det legges 5 forskjellige ledninger/kabler i samme grøft i hele Mellomveien frem til 

krysset Mellomveien/Rådhusgata (se vedlagte ledningsplan).  

 

Prosjektet «Sanering og oppgradering VA Sistranda Midtre» har som overnevnte viser 

utviklet seg til å bli stort og omfattende. Dette viser imidlertid utfordringene kommunen står 

overfor for å kunne tilrettelegge infrastruktur for et samfunn i sterk vekst og endring.  

Dette er også et eksempel på at to prosjekter kan være avhengig av hverandre. Fullføringen av 

arbeidene i Mellomveien kan ikke skje før prosjektet i Rådhusgata er ferdigstilt med bakgrunn 

i overvannsproblematikk. Begge prosjekter må derfor kunne iverksettes noenlunde samtidig 

og så raskt som mulig. Det er derfor ønskelig at begge prosjektene kan fullfinansieres nå, slik 

at arbeidene kan iverksettes som ønsket.  

 

Kostnader 
Med bakgrunn i prosjektenes kompleksitet anser Kommunedirektøren at det vil være ryddigst å skille 

ut prosjektene i egne underprosjekter under prosjektet «556003-Sanering og oppgradering VA 

Sistranda Midtre». Prosjektet i Rådhusgata er budsjettert til kr. 9,5 mill. ekskl. mva. mens prosjektet i 

Mellomveien er budsjettert til ca. kr. 7,1 mill. ekskl. mva. Totalt utgjør dette kr. 16,6 mill. ekskl. mva. 

Prosjektene gjennomføres i regi av kommunens VA-avdeling og alle VA-relaterte kostnader belastes 

selvkostområdet vann og avløp. I prosjektene inngår foruten vann-, overvann- og drensledninger samt 

trekkrør for fremtidig bruk til fiber etc., også legging av fjernvarmrør samt høyspentkabel og trekkerør 

for Tensio. I tillegg inngår også utbredding av Mellomveien samt tilrettelegging av veglys i 

Mellomveien. Kostnadsfordelingen for arbeider som ikke er relatert til selvkostområdet VA er som 

følger: 

1. Trekkerør fiber: kr. 500.000,- inkl. mva (finansieres av FK) 

2. Fjernvarme: kr. 3,25 mill. inkl. mva (finansieres av FK) 

3. Overvannsanlegg veg: kr. 3,25 mill. inkl. mva (finansieres av FK som vegeier) 

4. Trekkerør for strømforsyning/styring av veglys samt fundamenter for lysstolper: kr. ca. kr. 

250.000,- inkl. mva (finansieres av FK som vegeier) 

5. Trekkerør + høyspentkabel: kr. 625.000,- inkl. mva (finansieres av Tensio) 

Samlet representerer disse kostnadene kr. 7,875 mill. inkl. mva av det samlede kapitalbehovet. Dette er 

kostnader som belastes inkl. mva (i motsetning til VA-kostnader som belastes ekskl. mva). Kostnadene 

med disse arbeidene må belastes relevante kontoer utenfor selvkostområdet VA. Kapitalbehovet for 

Tensios deltagelse i prosjektet forskutteres av Tensio.  

Kapitalbehovet for VA beregnes til ca. kr. 10,3 mill. ekskl. mva. Fra før er det bevilget kr. 2,5 mill. 

ekskl. mva slik at kapitalbehovet til tilleggsbevilgningen for VA-kostnader representerer et beløp på kr. 

7,8 mill. ekskl. mva. Dette beløpet skal belastes selvkostområdet for vann og avløp (fordeling 

40/60%). Dette representerer en økning i avgiftene for vann og avløp på hhv ca. 15,- og kr. 65,- inkl. 

mva. pr. år (grovt estimat basert på 80 års avskrivningstid og med dagens antall abonnenter). 



Det må presiseres at beregningene av de enkelte delkostnader er basert på en blanding av 

faktisk tilbud (Rådhusgata), samt estimerte kostnader (Mellomveien) basert på 

erfaringskostnader og dialog med entreprenør og konsulent. Noen grad av usikkerhet finnes 

derfor i kalkylene.  

Oppstart Rådhusgata: 

Forutsatt positivt vedtak om finansiering er prosjektoppstart planlagt så snart tillatelse til 

kryssing av Miljøgata og igangsettingstillatelse er gitt. Forutsatt oppstart medio april er 

ferdigstillelse foreløpig planlagt primo august 2021. Prosjektet oppstartes nedenfor Frøya 

Kultur og Kompetansesenter, slik at arbeidet med kryssingen av Miljøgata kan komme i gang 

på raskeste måte og bortledning av overvann kan skje fortløpende fra nederste punkt i 

grøftetrasèen.  

 

Oppstart Mellomveien: 

Forutsatt positivt vedtak om finansiering er prosjektoppstart planlagt så snart igangsettings-

tillatelse er gitt. Forutsatt oppstart medio april og ferdigstillelse Rådhusgata primo august kan 

ferdigstillelse sannsynligvis skje ultimo august 2021. Arbeidene påbegynnes i Sørveien ved 

Kysthaven og avsluttes i krysset Mellomveien/Rådhusgata. 

 

Vurdering: 

 

Prosjektet er av høy samfunnsmessig viktighet både mht drikkevannforsyning, 

brannvannkapasitet, spillvann- og overvann, veg inkl. overvann, trafikksikkerhet og 

fremkommelighet, fjernvarme og strømforsyning for Sistrandaområdet samt fremtidig 

utvikling av dette området.   

 

Fordeler: 

1. Fremtidsrettet tiltak for videre utbygging av Sistrandaomådet. 

2. Bidrar til å øke forsyningssikkerheten for drikkevann generelt.  

3. Bidrar spesielt til å sikre høyere brannvannkapasitet – NB! Nødvendig for pågående 

og planlagte bygg. 

4. Sikrer bortledning av overvann fra sentrumsområdet – dimensjonert for økt nedbør. 

5. Tilrettelegger for forsyning av fjernvarme for en større del av Sistranda enn i dag.  

6. Tilrettelegger for etablering av fibernett. 

7. Tilrettelegger for fremtidige behov for strømforsyning i samarbeide med Tensio. 

8. Tilrettelegger for fremtidig etablering av infrastruktur i grunnen uten oppgraving av 

sentrumsområdet og Miljøgata. 

9. Opprydding/omlegging av eksisterende vann- og avløpsledninger som er uheldig 

plassert i forhold til utviklingen av Sistranda. 

10. Bidrar til bedre og trygge trafikkavviklingen og fremkommeligheten samt 

overvannshåndtering i Mellomveien.  

 

Ulemper: 

1. Medfører mye gravearbeider i sentrumsområder - behov for trafikkavviklingstiltak i 

Miljøgata 

2. Høy kostnad - behov for tilleggsbevilgning 

 

 

Anbefaling:  



 

Med bakgrunn i overnevnte momenter vil Kommunedirektøren anbefale kommunestyret å 

vedta at prosjektet «556003-Sanering og oppgradering VA Sistranda Midtre» bevilges 

nødvendige tilleggsmidler for at prosjektet skal kunne gjennomføres som planlagt.  

Kapitalbehovet foreslås dels dekket gjennom belastning av fond og dels gjennom overføringer 

fra andre prosjekter hvor det finnes tilgjengelig kapital og hvor midler blir tilbakeført gjennom 

budsjettet for 2022. 

 

Kommunedirektøren foreslår å ta finansieringen for VA-prosjektene fra 551445-Avløpsanlegg 

Sistranda-Hamarvik. Dette prosjektet vil ha et budsjett i 2021 på ca. 47,5 millioner kroner. 

Kapitalbehovet i 2021 vil ikke være så stort, og foreslår derfor å ta fra dette prosjektet i 

stedet for å øke kommunens låneopptak. 

 

De øvrige prosjektene foreslås omdisponert fra prosjekt 551529- Næringareal Uttian da det er lite 

sannsynlig at det blir byggestart på dette i 2021. Saldo på dette prosjektet er pr 31.12.20 ca. 8,8 

millioner.  

 

 

 

 







 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Roger Antonsen Arkiv: 240  

Arkivsaksnr.: 21/768    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

ØKONOMISK RAPPORTERING - MARS 2021  

 

Forslag til vedtak: 
Kommunestyret tar økonomirapporteringen for januar til og med mars 2021 til orientering. 

 

 

Saksopplysninger:   
 

Den økonomiske oversikten for alle rammeområder, for perioden januar – mars 2021, har et 

merforbruk på 91 376 NOK. I denne summer er det korrigert for ekstrakostnader ifb med korona 

epidemien med 2 936 931 NOK, estimerte sykepengerefusjoner på 1 494 017 NOK, refusjoner som 

ikke er regnskapsført med 3 981 596 NOK og utgifter ved innleie av vikarbyrå med 270 000 NOK. 

Forannevnte inntekter og kostander er ikke med i regnskapet som følge av periodisering og 

etterskuddsbetaling av refusjoner.  

Regnskapet for alle rammeområder viser et merforbruk på kr 1 520 491 NOK når ovennevnte 

korrigeringer ikke tas med.  

Posten finans og frie inntekter er ikke med i rapporten på grunn av at disse postene avstemmes per 

tertial og vil derfor være med i 1. tertialrapportering i mai.  



Ansvar Regnskap Budsjett

Budsjett inkl. 

endring Avvik i NOK Kommentar

1000 Folkevalgte 1 001 954 899 834 899 834 -102 120 

1010 Kontrollutvalg 333 180 297 935 297 935 -35 254 

Politisk 1 335 134 1 197 769 1 197 769 -137 374 

1100 Rådmann 4 566 148 3 701 207 3 701 207 -864 940 

1101 Økonomi 770 654 998 090 998 090 227 436

1102 IKT avdeling 2 019 059 1 646 522 1 646 522 -372 537 

Streamin av KST. Dekkes av 

koronamidler. 

1103 Offentlig servicekontor 1 266 887 1 487 525 1 487 525 220 638

1105 Utleieboliger -147 477 -830 162 -830 162 -682 684 Rabbenprosjektet

1106 Brannvesen 1 073 771 1 413 529 1 413 529 339 759

1108 Lærlinger 904 734 957 515 957 515 52 780

1110 Tillitsvalgte 214 069 213 127 213 127 -941 

1120 Stab 52 086 1 362 373 1 362 373 1 310 287

Andre utgifter til fratrekk eller inntekter 

Fellestjenester 10 719 931 10 949 726 10 949 726 229 798

2000 Admin Oppvekst 5 141 026 5 930 561 5 930 561 789 535

2030 Bemanning tverrfaglig 353 438 0 0 -353 438 

2100 Dyrøy oppvekstssenter 1 731 628 1 620 536 1 620 536 -111 092 

2200 Mausund skole/SFO/barnehage 1 203 050 1 280 899 1 280 899 77 850

2300 Nabeita skole 5 021 035 4 708 118 4 708 118 -312 917 Mangler kr  i ref 60000

2400 Nordskag oppvekstssenter 2 994 477 2 847 862 2 847 862 -146 616 

2500 Sistranda skole-barneskole 6 278 981 5 810 372 5 810 372 -468 609 Mangler kr 315000 i ref

2520 Frøya ungdomsskole 4 433 569 4 842 598 4 842 598 409 030

2600 Sørburøy barne- og ungdomsskole 441 174 454 624 454 624 13 450

2800 Nesset barnehage 1 579 334 1 726 892 1 726 892 147 558

2900 Musikk- og kulturskole 1 170 965 1 082 887 1 082 887 -88 078 

Andre inntekter 505 000 Manglende refusjoner

Oppvekst 30 348 677 30 305 349 30 305 349 461 673  



 

Ansvar Regnskap Budsjett

Budsjett inkl. 

endring Avvik i NOK Kommentar

3000 Admin Helse og omsorg 65 814 25 154 25 154 -40 660 

2010 Flyktningetjenesten 0 -759 061 -759 061 -759 061 

2020 Voksenopplæringen 175 998 16 010 16 010 -159 987 

3010 Flyktningetjenesten -527 865 372 390 372 390 900 255 Økt inntekter

3101 Åpen barnehage 117 253 89 891 89 891 -27 362 

3103 Helsestasjon/jordmortjeneste 1 516 253 1 311 474 1 311 474 -204 778 

3105 Frøya legekontor 3 531 887 1 983 805 1 983 805 -1 548 082 

3106 Legevakt 133 625 661 751 661 751 528 125

3107 Friskliv og mestring 32 637 3 812 3 812 -28 825 

3108 Psykisk helse 859 040 847 778 847 778 -11 262 

3110 Frisklivskoordinator 0 0 0 0

3114 Fellesadm Fam, Helse og Rehab 854 982 493 866 493 866 -361 116 

3200 Barnevernstjenesten 1 428 756 731 045 731 045 -697 711 

3201 Barnevern - Frøya 1 084 529 2 579 939 2 579 939 1 495 409

Andre  inntekter 400 000 Refusjon IMDI

Admin helse, fellesadm. Fam, Helse og Rehab. 9 272 909 8 357 854 8 357 854 -515 055 

3300 NAV - Sosialtjenesten - Frøya 2 206 811 1 323 466 1 323 466 -883 345 

NAV 2 206 811 1 323 466 1 323 466 -883 345 

3400 Pleie og omsorg 2 110 227 341 879 341 879 -1 768 348 

3401 Somatisk avdeling 4 935 914 4 878 323 4 878 323 -57 590 

3402 Miljøavdeling 2 742 250 2 757 713 2 757 713 15 462

3403 Korttid/sykepleierpool 3 754 107 3 366 132 3 366 132 -387 975 

3404 Institusjonskjøkken 959 831 841 125 841 125 -118 705 

3405 Hjemmetjenester BPA 1 599 338 1 147 616 1 147 616 -451 722 

3406 Beinskardet 1 362 135 1 252 752 1 252 752 -109 383 

3407 Hjemmebaserte tjenester 4 399 454 4 852 571 4 852 571 453 117

3408 Dagsenter 425 316 440 252 440 252 14 936

3409 Forvaltningskontor 385 596 440 848 440 848 55 252

Andre utgifter til fratrekk eller inntekter 

Pleie og omsorg 22 674 168 20 319 211 20 319 211 -2 354 956 

3500 Bo- aktivitet og miljøtjenesten 0 -130 265 -130 265 -130 265 

3501 Cafe Kysthaven 137 974 145 103 145 103 7 128

3502 Moa 3 639 982 3 978 062 3 978 062 338 081

3503 Øvergården 2 876 085 3 060 764 3 060 764 184 678

3504 Brukerstyrt BPA 1 550 213 1 021 597 1 021 597 -528 615 

3505 Fellesadm funksjonshemmede 2 317 772 2 192 631 2 192 631 -125 141 

3507 Heia 761 084 727 214 727 214 -33 870 

3508 Avlastningsenheten 306 751 477 817 477 817 171 066

3509 Oppfølgingstjenesten 68 479 91 691 91 691 23 213

Andre utgifter til fratrekk -270 000 

Vikarbyrå, merkostand 

husleie

BAM 11 658 340 11 564 614 11 564 614 -363 725  



 

Ansvar Regnskap Budsjett

Budsjett inkl. 

endring Avvik i NOK Kommentar

4100 Kultur og næring 431 358 1 027 398 1 027 398 596 041

4101 Frøya hallen 158 298 401 247 401 247 242 949

4103 Biblioteket 420 174 339 382 339 382 -80 792 

4200 Frøya kultur- og kompetansesenter 500 519 305 022 305 022 -195 498 

Andre utgifter til fratrekk eller inntekter 

Kultur og næring 1 510 349 2 073 049 2 073 049 562 700

5110 Drift og kommunalteknikk 2 813 014 2 639 171 2 639 171 -173 843 

5121 Dyrøy oppvekssenter 54 136 56 091 56 091 1 956

5122 Mausund skole/SFO/barnehage 71 458 84 107 84 107 12 648

5123 Nabeita oppvekstsenter 100 904 205 677 205 677 104 773

5124 Nordskag oppvekstsenter 124 614 69 543 69 543 -55 072 

5125 Sistranda skole 750 670 970 871 970 871 220 201

5126 Sørburøy barne- og ungdomsskole 16 519 12 405 12 405 -4 114 

5128 Nesset barnehage 89 727 52 134 52 134 -37 593 

5129 Frøya ungdomsskole 91 829 105 460 105 460 13 631

5130 Renhold kommunale bygg 3 119 963 1 699 899 1 699 899 -1 420 064 

5131 Vaktmester kommunale bygg og eiendom 1 296 590 1 147 366 1 147 366 -149 224 

5132 Anleggsavdelingen veg og uteanlegg 1 111 217 320 048 320 048 -791 170 

Andre utgifter til fratrekk eller inntekter 

Drift og kommunalteknikk 9 640 641 4 195 459 4 195 459 -2 277 871 

5200 VAR-områder -4 130 485 -4 263 476 -4 263 476 -132 991 

VAR-områder -4 130 485 -4 263 476 -4 263 476 -132 991 

5500 Teknisk - investeringer 1 852 0 0 -1 852 

5600 Virksomhet for forvaltning fra 2021! 2 950 183 934 112 934 112 -2 016 071 

5601 Kommunale planer - ikke selvkost 65 441 0 0 -65 441 

5603 Kart og oppmåling - Ikke selvkost 0 0 0 0

5604 Byggesak - Selvkost -229 340 12 660 12 660 242 000

5605 Eierseksjonering - Selvkost 391 0 0 -391 

5606 Tilsyn etter forurl. - Selvkost 214 952 51 957 51 957 -162 995 

5607 Private planforslag - Selvkost 497 526 462 707 462 707 -34 819 

5608 Kart og oppmåling - Selvkost 75 668 262 262 262 262 186 593

Andre utgifter til fratrekk 2 971 596 Finansieres via fond

Plan, miljø og forvaltning -8 260 970 1 723 698 1 723 698 1 118 620

Regnskap alle rammeområder uten 

korronautgifter 77 702 596 76 182 105 -1 520 491 

Alle rammeområdene inkl andre 

utgifer/inntekter som ikke er ført -4 522 324 

I tillegg mangler refusjon av sykepenger 

for mars. Er beregnet til ca 1494017
1 494 017

Kostander Korona januar- mars 2 936 931

Regnskap alle rammeområder jan- mars -91 376  

     

Vurdering 

Avviket knyttet til folkevalgte skyldes økt refusjon av tapt arbeidsfortjeneste.    

Avviket på rammeområdet Helse & mestring med 3 233 736 NOK skyldes blant annet økte 

koronautgifter, ikke refunderte sykepenger for mars, ikke inntektsført betaling sykehjemsplasser i 

mars, ikke refusjon ifb med Dialyse – totalt utgjør dette om lag 2,4 mill kr.  

Når det gjelder NAV – sosialtjenesten skyldes dette økte utbetaling til sosialhjelp ut over budsjett. 



For virksomheten Drift og kommunalteknikk skyldes hoveddelen av merforbruket økte 

renholdsutgifter, samt utstyr ifb med koronaepidemien.  

Øvrige rammeområder/virksomheter har et mindreforbruk. 

 

Skatteutjevningen – det vil si skatteinngangen for mars, blir lagt ut 20. april. Per februar er 

skatteinngangen 13 % (3,645 mill NOK) høyer enn samme periode i 2020.    

 

Finansavkastningen per mars er: 

 

Markedsutvikling: 

Med nok en sterk måned i de globale aksjemarkedene kan investorer se tilbake på en sterk start på 

2021. I første kvartal steg globale aksjer ca. 6% i lokal valuta og omtrent 4.5% i norske kroner. Oslo 

Børs gjorde det enda bedre med en oppgang på hele 8.7%, godt hjulpet av kraftige oppganger i både 

lakse- og oljepriser. De færreste trodde nok ved starten på året at avkastningen skulle bli så 

formidabel i første kvartal. Den kraftige gjenopphentingen i fjor hadde allerede fått analytikere og 

markedskommentatorer til å snakke om strukket prising og til og med bobletendenser.  

I første kvartal 2021 har vi sett at når høyt prisede teknologiselskaper og grønne aksjer har hatt 

motvind, har andre sektorer og selskaper tatt over stafett-pinnen og ført børsene til nye høyder. 

Rotasjonen ut av vinneraksjer (stort sett vekstaksjer) og inn i fjorårets taperaksjer (stort sett 

verdiaksjer) som startet i midten av februar har vi allerede skrevet en del om, og denne fortsatte 



også i mars måned. Den brede verdensindeksen MSCI AC World la på seg 2% i norske kroner i løpet 

av måneden, verdiindeksen steg 4.4%, mens vekstindeksen var ned 0.4%. Sektormessig var bildet 

mer blandet, sykliske sektorer som finans og industri gjorde det bedre enn markedet, men det 

gjorde også sektorer som forsyning og ikke-syklisk konsum som tradisjonelt ansees som mer 

defensive sektorer. Lavvolatilitetsaksjer gjorde det også bedre enn markedet, etter å ha hengt etter 

i januar og februar.  

Oslo Børs steg 5.1% i mars, der beste sektor ble materialsektoren med en oppgang på over det 

dobbelte. Blant annet steg Elkem-aksjen 17% og Norsk Hydro 14%.  

I obligasjonsmarkedene fortsatte oppgangen i lange renter, fremfor alt i USA hvor den amerikanske 

10-åringen nå er 1.6% mot 0.9% på starten av året. Aggressiv finanspolitikk med både koronastøtte 

og ambisiøse infrastrukturplaner, en sentralbank som stadig kommuniserer at en periode med 

høyere inflasjon ikke er et problem, og en økonomi som trolig har et mindre produksjonsgap enn 

hva tilfelle er på andre siden av Atlanteren, er faktorer som legger press oppover på rentene. I 

tillegg, gir en raskere vaksinasjonstakt håp om snarligere gjenåpning av økonomien, og dermed 

virker det logisk at differansen i lange renter mellom USA og Europa øker.  

Oppgangen i statsrenter ble ikke motvirket av noen inngang i kredittspreader i mars, disse var 

innenfor globale investment grade-obligasjoner nær uendret i mars. Dermed falt Barcap Global 

Aggregate-indeksen med -0.4% i løpet av måneden. Det brede norske obligasjonsmarkedet målt ved 

NBP123D3 hadde flat utvikling, mens norsk high yield ga +1% avkastning. 

 

Koronautfiger 2020 og tom mars 2021 

Når det gjelder utgifter ifb med koronaepidemien har disse for 2020 til og med mars 2021 vært på 

11,6 mill NOK. I tilskudd har vi mottatt 6,6 mill NOK. Netto merkostnad for kommunen er på 5,1 mill 

NOK.   

 
 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Nils Jørgen Karlsen Arkiv: P24  

Arkivsaksnr.: 21/443    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 

Kommunestyret 

 

GJESTEHAVN - SISTRANDA BREV FRA HOTELL FRØYA 

 

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Intensjonen med båtplassene opprettholdes 

2. Båtplassene skal være tilgjengelig for besøkende til Sistranda, korte besøk for å utføre 

nødvendige ærend 

3. Gjesteplassene skal ikke avgiftsbelastes 

 

 

Vedlegg: 

 

 Henvendelse fra Hotell Frøya 

 

Saksopplysninger:   

 

Hotell Frøya har et ønske om å åpne gjestehavna ved Frøya kultur og kompetansesenter for 

vanlig bruk for tilreisende båtturister. De har ofte forespørsler om liggehavn ifm 

arrangementer o.l. på hotellet, så en løsning på dette hadde vært en stor fordel for dem og 

hele handelsstanden på Sistranda. 

I den senere tid har ikke havna ved Rabben Marina vært tilgjengelig og i havna ved Siholmen 

er det ingen gjesteplasser. Det er derfor et stort behov for å tilrettelegge for mer bruk av 

denne havna. Den ligger midt i smørøyet for båtturister som drar til eller fra øyrekka og har 

alle fasiliteter i nær omkrets. De tror økt bruk av havna vil gi store ringvirkninger for 

handelsstanden på Frøya.  

Hotell Frøya ser positivt på etableringen av Øyrib og det tilbud de hadde på båtturer i 

øyrekka. Hotell Frøya har i flere år ønsket et slikt tilbud, så dette var kjærkomment. For deres 

gjester var det veldig fint at de kunne gå fra hotellet og rett ned til båten som var stasjonert i 

havna.  De ser utfordringen til Øyrib med ikke å ha fast liggeplass i havna, da det krever mer 

for- og etter- arbeid å flytte båter fra andre havner for å hente folk her. Dette gjør selvfølgelig 

at prisen på turene blir høyere for passasjerene og dette vil ha en negativ effekt på hvor mange 

som velger å benytte seg av tilbudet, samt at det blir vanskeligere å selge inn til grupper som 

besøker Frøya. De håper derfor kommunen finner en fornuftig løsning for alle parter når det 

gjelder bruk av havna og tilrettelegger slik at Øyrib kan ha fast plass her.  

Hotell Frøya informerer om at det finnes mange gode løsninger på innkreving av betaling for 

tilreisende båtturister.  



 

Fylkeskommunen har merket samtlige båtplasser.  

 

 
 

Fylkeskommunen hengt opp skilt med informasjon om bruk av gjesteplassene. 

 

 
 

 

Politisk prosess 

 

I Kommunestyrets møte 01.06.2017 – Sak 60/17 – ble følgende vedtak fattet: 

 



SAKSPROTOKOLL - SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE, MOLOPROSJEKT MED 

GJESTEHAVN PÅ SISTRANDA OG KAI FOR «FRU INGER» 
 
Vedtak:  

1. Frøya kommunestyre vedtar å delfinansiere utbygging av gjestehavn for småbåter 

ved Frøya kultur og kompetansesenter i samarbeid med Sør - Trøndelag 

fylkeskommunes prosjekt for kai for «Fru Inger». Frøya kommunes andel begrenses 

til maksimalt 3,35 mill. kr. Dette finansieres gjennom låneopptak i 

investeringsbudsjettet for 2018  

2. Fremtidig eierskap og drift må avklares. Frøya kommune ser for seg en fordeling 

som baseres seg på samme prinsipp som for Frøya kultur- og kompetansesenter der 

fordelingen blir prosentvis andel ut fra den totale investeringen 

3. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å forhandle frem en endelig avtale på 

eierskap og drift med Sør-Trøndelag fylkeskommune. Endelig avtale legges frem til 

politisk godkjenning i formannskap 

 

I vurderingen fremkommer følgende: 

 

Tilgjengelige båtplasser forslås utnyttet som gjestehavn for turbåter som ønsker å gå i land 

på Sistranda eller som av annen årsak ønsker ett kort opphold på Sistranda. Båtplassene 

skal kun benyttes som gjestehavn og skal ikke fungere som fast havn med egen båtplass for 

kommunen eller andre. 

Frøya kommune ønsker ikke å ha ansvar for drift eller driftskostnader av gjestehavna. Frøya 

kommune er klar på at det ikke er behov for tilgjengelig strøm eller vannfylling ved 

gjestehavna da dette ivaretas av andre gjestehavner i nær tilknytning til Sistranda. 

 

Øyrådet diskuterte henvendelsen fra Hotell Frøya i sitt møte den 06.04.2021. 
 

Uttalelse fra Øyrådet: 

 

Øyrådet mener at båtplassene ved Kulturhuset er viktig for at de som bor i øyrekka skal ha mulighet 

til å besøke kommunesenteret på en praktisk måte. Øyrådet fraråder at man endrer formålet med 

plassene. Kommunen bør informere bredt om båtplassene.  

 

Vi har også mottatt en uttalese for eier og driver av Rabben Marina: 

 

Viser til artikkel i Hitra Frøya 22/3.21. 

Vi er avhengige av å kunne være så sentralt som mulig. Rabben er ikke tilgjengelig for 

øyeblikket, og verken på Siholmen eller Hammarvika er det ledige plasser, sier Bjørnar 

Johansen. 

Må si jeg er overasket av fremstillingen her, den er direkte usann, der det fremkommer at det 

ikke er ledig plasser /areal for denne driften. 

Bjørnar ringte meg for noen dager siden før artikkelen, der jeg bekreftet at vi har veldig god 

plass. Det har Hamarvika småbåt forening også jfr informasjon i media. 

 

Sist sesong lå de med båtene i kultur huset´s havn og brukte fasiliteter der slik jeg har 

forstått det. Og formål/regler sier noe annet enn det som ble utført. 

Så håper dette blir løst iht planer og regelverk som tenkt. Slik at andre næringsdrivende som 

har satset mye og forsøker å holde julene i gang kan få en fair sjanse fremover også. 



Forutsigbarhet og planverk må en følge så godt en kan, skal de gi mening for alle parter. 

På vegne av Rabben Marina AS 

Hallgeir Bremnes 

Arbeidende styreleder 

 

Vurdering: 

 

Frøya kommune har en avtale med Fylkeskommunen, der vi bidro i etableringen av ett antall 

gjesteplasser/ kommunale plasser i flyteanlegget. Det er Fylkeskommunen som har fordelt 

plassene, -definert hvilke som er plasser for Guri Kunna, for kommunen og de som skal være 

gjesteplasser (se kart over). 

I planleggingen av flyteanlegget, var det viktig for Frøya kommune at man ikke konkurrerte 

med private aktører som tilbyr båtplasser, som Rabben Marina. Det ble også bestemt at 

gjesteplassene ikke skulle avgiftsbelastes og at maksimal liggetid ikke skulle overstige ett 

døgn. Hensikten med gjesteplassene er at de som kommer sjøveien til Sistranda, som skal 

handle, besøke lege eller kulturarrangement, skal kunne bruke gjesteplassene. Da har de kort 

vei til sine gjøremål. Da det er snakk om bruk under kortere tid, skal det ikke gis tilgang til 

vann/ strøm/ avfallshåndtering. Dette ble bestemt for å unngå å konkurrere med private 

aktører.  

Det betyr at båtplassene i utgangspunktet ikke er beregnet for turister som har behov for 

tilgang på strøm, vann eller avfallshåndtering og som ønsker å ligge i flere døgn. 

Hotell Frøya peker på tilgang på båtplasser for tilreisende fra øyrekka. Det er akkurat det som 

er hensikten med båtplassene. De skal være tilgjengelige for de som skal delta på 

arrangementer på Sistranda, for legebesøk, besøk i butikker mm. I dialog med Rabben Marina 

blir det bekreftet at båtplassene der skal være tilgjengelige i god tid innen årets båtsesong. I 

tillegg er det etablert flere nye båtplasser på Hammarvika. Øyrib og andre aktører kan fritt 

bruke flyteanlegget for av- og påstigning, slik det er ønsket fra Hotell Frøya. 

 

Kommunedirektøren mener at gjesteplassene bør opprettholdes slik intensjonen med plassene 

er – for korte besøk for å dekke de behov sjøveis besøkende har på Sistranda. 

 

Frøya kommune har også orientert styret i FKKS. Styret i FKKS er enig i kommunens 

innstilling, da dette er i tråd med intensjonen bak flyteanlegget. 

Øyrådet støtter kommunedirektørens innstilling og vi har fått en uttalelse fra eier og driver av 

Rabben Marina som også støtter kommunedirektørens innstilling. 

 

Kommunedirektøren tilrår derfor at intensjonen med båtplassene opprettholdes. 

 

 

 

 



Frøya Kommune 

v/ kommunedirektør 

Beathe Sandvik Meland 

Sistranda 2.3.2021 

 

Angående bruk av gjestehavn i Sistranda Midtre. 

 

Hotell Frøya har et ønske om å åpne gjestehavna ved Frøya kultur og kompetansesenter for vanlig 

bruk for tilreisende båtturister. Vi har ofte forespørsler om liggehavn ifm arrangementer o.l. på 

hotellet, så en løsning på dette hadde vært en stor fordel for oss og hele handelsstanden på 

Sistranda. I den senere tid har ikke havna ved Rabben Marina vært tilgjengelig og i havna ved 

Siholmen er det ingen gjesteplasser. Det er derfor et stort behov for å tilrettelegge for mer bruk av 

denne havna. Den ligger midt i smørøyet for båtturister som drar til eller fra øyrekka og har alle 

fasiliteter i nær omkrets. Vi tror økt bruk av havna vil gi store ringvirkninger for handelsstanden på 

Frøya. 

I 2020 var vi så heldige at Øyrib satset og ga oss et tilbud om båtturer i øyrekka. Hotell Frøya har i 

flere år ønsket et slikt tilbud, så dette var kjærkomment. For våre gjester var det veldig fint at de 

kunne gå fra hotellet og rett ned til båten som var stasjonert i havna. 

Vi ser utfordringen til Øyrib med ikke å ha fast liggeplass i havna, da det krever mer for- og etter- 

arbeid å flytte båter fra andre havner for å hente folk her. Dette gjør selvfølgelig at prisen på turene 

blir høyere for passasjerene og dette vil ha en negativ effekt på hvor mange som velger å benytte seg 

av tilbudet de legger opp, samt at det blir vanskeligere å selge inn til grupper som besøker Frøya. 

Vi håper derfor kommunen finner en fornuftig løsning for alle parter når det gjelder bruk av havna og 

tilrettelegger slik at Øyrib kan ha fast plass her. 

Som et innspill er det mange gode løsninger på innkreving av betaling for tilreisende båtturister. Selv 

bruker vi «Gomarina» når vi er på båttur. Dette gjør at kommunen også kan tjene inn noe av 

investeringen som er gjort ifm. utbyggingen. 

 

Mvh 

Stig Bremnes 

Hotell Frøya AS 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Nils Jørgen Karlsen Arkiv: P52  

Arkivsaksnr.: 21/391    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 

Kommunestyret 

 

SØKNAD OM BÅTPLASSER - ØYRIB 2021  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Søknaden avslås 

 

 

Vedlegg: 

 

 Søknad fra ØYRIB 

 Saksprotokoll KST – 010617 – Sak 60/17 – ESA 14/1780-3 

 

Saksopplysninger:   

 

Frøya kommune har mottatt søknad fra ØYRIB om å kunne bruke Frøya kommunes 

båtplasser i havna ved Frøya kultur og kompetansesenter (FKKS) i sommerturistsesongene 

2021 til 2025. 

  

Trygghet og sikkerhet ved ombord og ilandstigning er viktig for dem, noe som dessverre ikke 

mulig ved bryggene på Rabben. Slik situasjon er nå, mener de at det er problematisk for deres 

tilbud å kunne få tilgang til relevante båtplasser i området Sistranda. 

 

For sommeren 2020, brukte ØYRIB havna ved FKKS som startpunkt for sine turer. Her har 

Frøya kommune gjesteplasser som er godt egnet til det tilbudet de har.  

 

I 2020 sesongen var disse plassene lite utnyttet. Fylkeskommunen har merket samtlige 

båtplasser.  



 
 

Fylkeskommunen hengt opp skilt med informasjon om bruk av gjesteplassene. 

 

 
 

 

Øyrib ble etablert 2020 og har som formål å kjøre opplevelsesturer i «Gullrekka, Titran, 

Halten» i vår-sommer- og høstsesongen. Søker informerer i sin søknad om at de i forrige 

sesong fikk tilgang til havneanlegget og Frøya kommune sine båtplasser som liggeplass, samt 

for på- og avstigning.  

 

Over flere år har etterspørselen av deres tilbud økt betraktelig. Kunder er turister som tar 

dagsturer til Frøya og turister som har sommerhus i regionen Hitra-Frøya. Hovedtyngden er 

gjester fra Hotell Frøya. Hotell Frøya sine gjester utgjør ca 50% for ØYRIB. 



 

Ved turer til Øyrekka «Gullrekka, Titran, Halten», spiser gjestene på enten Havna kafe, 

Supen Pøbb eller Terna restaurant. I 2020 hadde de et snitt på 24 gjester i uka i perioden juni-

august.  

 

For 2021 har de budsjettert med 40 gjester hver uke i perioden mai – september. Totalt vil 

mellom 600 – 700 turister/gjester bli transportert ut til «Gullrekka, Titran, Halten». 

 

Søker uttaler i søknaden at om de ikke får tilgang til båtplassene ved FKKS, vil det skape 

store vansker for dem som i neste omgang vil påvirke deres samarbeidspartnere i Øyrekka og 

Hotell Frøya. 

 

Politisk prosess 

 

I Kommunestyrets møte 01.06.2017 – Sak 60/17 – ble følgende vedtak fattet: 

 
SAKSPROTOKOLL - SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE, MOLOPROSJEKT MED GJESTEHAVN PÅ 

SISTRANDA OG KAI FOR «FRU INGER» 

 
Vedtak:  

1. Frøya kommunestyre vedtar å delfinansiere utbygging av gjestehavn for småbåter ved Frøya kultur 

og kompetansesenter i samarbeid med Sør - Trøndelag fylkeskommunes prosjekt for kai for «Fru 

Inger». Frøya kommunes andel begrenses til maksimalt 3,35 mill. kr. Dette finansieres gjennom 

låneopptak i investeringsbudsjettet for 2018  

2. Fremtidig eierskap og drift må avklares. Frøya kommunen ser for seg en fordeling som baseres seg 

på samme prinsipp som for Frøya kultur- og kompetansesenter der fordelingen blir prosentvis andel 

ut fra den totale investeringen 

3. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å forhandle frem en endelig avtale på eierskap og drift 

med Sør-Trøndelag fylkeskommune. Endelig avtale legges frem til politisk godkjenning i 

formannskap 

 

I vurderingen fremkommer følgende: 

 

Tilgjengelige båtplasser forslås utnyttet som gjestehavn for turbåter som ønsker å gå i land på Sistranda eller 

som av annen årsak ønsker ett kort opphold på Sistranda. Båtplassene skal kun benyttes som gjestehavn og 

skal ikke fungere som fast havn med egen båtplass for kommunen eller andre. 

Frøya kommune ønsker ikke å ha ansvar for drift eller driftskostnader av gjestehavna. Frøya kommune er 

klar på at det ikke er behov for tilgjengelig strøm eller vannfylling ved gjestehavna da dette ivaretas av andre 

gjestehavner i nær tilknytning til Sistranda. 

 

Vurdering: 

 

Frøya kommune har en avtale med Fylkeskommunen, der vi bidro i etableringen av ett antall 

gjesteplasser/ kommunale plasser i flyteanlegget. Det er Fylkeskommunen som har fordelt 

plassene, -definert hvilke som er plasser for Guri Kunna, for kommunen og de som skal være 

gjesteplasser (se kart over). 

I planleggingen av flyteanlegget, var det viktig for Frøya kommune at man ikke konkurrerte 

med private aktører som tilbyr båtplasser, som Rabben Marina. Det ble også bestemt at 

gjesteplassene ikke skulle avgiftsbelastes og at maksimal liggetid ikke skulle overstige ett 

døgn. Hensikten med gjesteplassene er at de som kommer sjøveien til Sistranda, som skal 

handle, besøke lege eller kulturarrangement, skal kunne bruke gjesteplassene. Da har de kort 

vei til sine gjøremål. Da det er snakk om bruk under kortere tid, skal det ikke gis tilgang til 



vann/ strøm/ avfallshåndtering. Dette ble bestemt for å unngå å konkurrere med private 

aktører.  

Det betyr at båtplassene i utgangspunktet ikke er beregnet for turister som har behov for 

tilgang på strøm, vann eller avfallshåndtering og som ønsker å ligge i flere døgn. 

 

Det hevdes av søker at de i 2020 har fått tillatelse til å legge sine ribber på kommunens 

plasser. Det er ikke riktig. Søker har fått tillatelse for av- og påstigning, ingenting annet. 

 

Kommunedirektøren mener at gjesteplassene bør opprettholdes slik intensjonen med plassene 

er – for korte besøk for å dekke de behov sjøveis besøkende har på Sistranda. 

 

Frøya kommune har også orientert styret i FKKS om søknaden fra Øyribb. Styret i FKKS er 

enig i kommunens innstilling, da dette er i tråd med intensjonen bak flyteanlegget, og 

anbefaler at søknaden avslås.  

 

Kommunedirektøren tilrår derfor at søknaden avslås. 

 

 

 

 



 

 

Frøya kommune                                                                             12.02. 
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V/ ordfører 

 

Tillatelse til bruk av båtplasser for våre 2 riber ved Frøya kultur og kompetansesenter. 

Søker herved om å kunne bruke Frøya kommunes båtplasser i havna ved Frøya kultur og 

kompetansesenter i sommerturistsesongene 2021 til 2025.  

Trygghet og sikkerhet ved ombord og ilandstigning er viktig for oss. Dette er dessverre ikke mulig ved 

bryggene på Rabben.  

Slik situasjon er nå, er det problematisk for vårt tilbud å kunne få tilgang til relevante båtplasser i 

område Sistranda. Utkjøring for våre turer var i sesong 2020 Frøya kultur og kompetansesenter. Her 

har Frøya kommune gjesteplasser som er godt egnet til det tilbudet vi har. I 2020 sesongen var disse 

plassene lite utnyttet. Jeg kunne nesten ikke registrere at de var brukt. 

Øyrib ble etablert 2020 og har som formål å kjøre opplevelsesturer i «Gullrekka, Titran, Halten» i vår-

sommer- og høstsesongen. Forrige sesong fikk vi tilgang til havneanlegget og Frøya kommune sine 

båtplasser som liggeplass, samt på og avstigning.  

Over flere år har etterspørselen av et slikt tilbud økt betraktelig. Våre kunder er turister som tar 

dagsturer til Frøya, turister som har sommerhus i regionen Hitra-Frøya, men hovedtyngden er gjester 

fra Hotell Frøya. Hotell Frøya sine gjester utgjør ca 50% for oss. 

Vi vil også opplyse om at på våre turer i Øyrekka «Gullrekka, Titran, Halten» spiser på enten Havna 

kaffe, Supen Pøbb eller Trena restaurant. I og med at 2020 var vårt første år hadde vi et snitt på 24 

gjester i uka i perioden juni-august. 2021 har vi budsjettert med 40 gjester hver uke i perioden mai – 

september. Totalt vil vi ta mellom 600 – 700 turister/gjester ut til våre spisesteder i «Gullrekka, 

Titran, Halten» 

Det er beklagelig at vi ikke har muligheten at til å sette av gjester ved Rabben restaurant, da dette 

også er ønsket, men ikke forsvarlig.   

Vi ønsker på det sterkeste å presisere at hvis vi ikke får tilgang til båtplassene ved Frøya kultur og 

kompetansesenter, vil det skape store vansker for oss som i neste omgang, og det vil i neste omgang 

påvirke våre samarbeidspartnere i Øyrekka og Hotell Frøya.  

 

Med Hilsen 

Bjørnar Johansen           

Øyrib AS 



 



Postadresse: Besøksadresse: 

 Rådhusgata 25 Telefon: 72463274 

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

Saksprotokoll 

 
Utvalg: Kommunestyret   

Møtedato: 01.06.2017 

Sak: 60/17  Arkivsak: 17/1480 

 

SAKSPROTOKOLL - SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE, MOLOPROSJEKT MED 

GJESTEHAVN PÅ SISTRANDA OG KAI FOR «FRU INGER»  

 

Vedtak: 

1.  Frøya kommunestyre vedtar å delfinansiere utbygging av gjestehavn for småbåter ved Frøya 

kultur og kompetansesenter i samarbeid med Sør - Trøndelag fylkeskommunes prosjekt for kai 

for «Fru Inger». Frøya kommunes andel begrenses til maksimalt 3,35 mill. kr. Dette finansieres 

gjennom låneopptak i investeringsbudsjettet for 2018 

 

2.  Fremtidig eierskap og drift må avklares. Frøya kommunen ser for seg en fordeling som baseres 

seg på samme prinsipp som for Frøya kultur- og kompetansesenter der fordelingen blir 

prosentvis andel ut fra den totale investeringen.  

 

3.  Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å forhandle frem en endelig avtale på eierskap og 

drift med Sør-Trøndelag fylkeskommune.  

Endelig avtale legges frem til politisk godkjenning i formannskap. 

 

Vedtatt med 17 mot 6 stemmer. 

 

 

Behandling: 

Kommunestyrets behandling i møte 01.06.17: 

 

Formannskapets innstillig til kommunestyret: 

 

Frøya kommunestyre vedtar å delfinansiere utbygging av gjestehavn for småbåter ved Frøya kultur og 

kompetansesenter i samarbeid med Sør - Trøndelag fylkeskommunes prosjekt for kai for «Fru Inger». Frøya 

kommunes andel i prosjektet på 3,35 mill. kr finansieres gjennom låneopptak i investeringsbudsjettet for 2018. 

 

Falt enstemmig. 

 

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

 
1.  Frøya kommunestyre vedtar å delfinansiere utbygging av gjestehavn for småbåter ved Frøya kultur og 

kompetansesenter i samarbeid med Sør - Trøndelag fylkeskommunes prosjekt for kai for «Fru Inger». 

Frøya kommunes andel begrenses til maksimalt 3,35 mill. kr. Dette finansieres gjennom låneopptak i 

investeringsbudsjettet for 2018. 

 

2.  Fremtidig eierskap og drift må avklares. Frøya kommunen ser for seg en fordeling som baseres seg på 

samme prinsipp som for Frøya kultur- og kompetansesenter der fordelingen blir prosentvis andel ut fra 

den totale investeringen.  

 

3.  Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å forhandle frem en endelig avtale på eierskap og drift med 

Sør-Trøndelag fylkeskommune.  

Endelig avtale legges frem til politisk godkjenning i formannskap. 

 

Vedtatt med 17 mot 6 stemmer avgitt av Arne Ervik, Martin Nilsen, Kristin Furunes Strømskag, Aleksander 

Søreng, Hans Kristian Werkland og Bjørnar Grytvik. 

 



Postadresse: Besøksadresse: 

 Rådhusgata 25 Telefon: 72463274 

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Nils Jørgen Karlsen Arkiv: N02  

Arkivsaksnr.: 21/869    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

SELVKJØRENDE BUSS PÅ SULA 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommune innvilger inntil 200.000 kr til prosjektet «autonom buss på Sula» 

2. Inntil kr 200.000 finansieres over disposisjonsfond 

 

 

 

Vedlegg: 

 

 Prosjektskisse fra Sintef 

 

Saksopplysninger:   

 

I møte med AtB i 2020, ble AtB sitt prosjekt, autonom buss på Øya i Trondheim, diskutert. 

Det ble stilt spørsmål om AtB kunne tenke seg et tilsvarende prosjekt i øyrekka, f eks på Sula. 

Dette ledet til at vi ble invitert i møte med AtB 01.12.2020. AtB arbeider med alternative 

mobilitetstilbud og fleksible transportløsninger. Autonome busser er fortsatt i uttestingsfase 

og resultatene fra Øya-prosjektet er positive. De ønsket vår mening om Sula kunne bli deres 

neste pilot. Det ble diskutert hvilke tjenester en autonom buss på Sula kunne levere, hvem er 

naturlige samarbeidspartnere. Øya-prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom AtB, NTNU, 

Sintef, Fylkeskommunen, Trondheim kommune og noen mindre bedrifter som er leverandører 

av teknologi til prosjektet. Et pilotprosjekt på Sula er spennende på mange måter. Det er et 

lite samfunn, relativt kort strekning fra Lomsøya til indre havn, og et enkelt trafikkbilde/ lite 

trafikk. I tillegg har vi utfordringer med vær og vind. I møtet 01.12.2020 ble det bestemt at 

det skulle nedsettes ei arbeidsgruppe for videre prosess, der også kommunen skulle delta. 

 

Et nytt arbeidsmøte ble gjennomført 25.01.2021, med deltakelse fra Frøya kommune og AtB. 

Brukerinvolvering er viktig og det planlegges derfor for møte på Sula, for å få 

tilbakemeldinger fra potensielle brukere. Status på veien mellom Lomsøya og indre havn, 

behov for asfaltering (fylkeskommunal vei). Nettkapasiteten på Sula må undersøkes, behov 

for bedre nett (5G).  

 

Ordfører deltok på et webinar arrangert av NERC om autonome løsninger og induktiv lading 

03.03.2021.  

 



22.03.2021 hadde vi et arbeidsmøte, med deltakelse fra Frøya kommmune, Sintef, AtB, 

teknologileverandører og NERC (Norwegian Electric Roads Cluster). Det ble konstatert at 

Sula er en ypperlig lokasjon for uttesting av et autonomt busstilbud. Det ble diskutert 

teknologiløsninger, bl a induktiv lading. Induktiv lading betyr at «ladestasjonen» ligger i selve 

veien. Andre lademuligheter ble også diskutert, lading med kabel, med pantograf og 

brenselcelleteknologi.  Det ble konstatert at et busstilbud fra Lomsøya til indre havn også 

hadde samfunnsøkonomiske fordeler, fordel for næringslivet på Sula (reiseliv) og for 

trafikkbildet, dvs busstilbud gjør at færre tar med bilen til Sula. Det ble også uttalt at et 

autonomt busstilbud er en bærekraftig kommunikasjonsløsning. Det er viktig at det også 

oppretholdes et tilbud etter prosjektfasen. Alternative løsninger til energiforsyning, helst med 

grønn energi. Havsol-prosjektet og vindkraft er to alternativ. Ambisjonen er en full-autonom 

løsning, dvs en førerløs buss. Dette skaper også forutsetninger for videre drift etter 

prosjektfasen mtp personalkostnader. I Øya-prosjektet er det til enhver tid en servicevert på 

bussen. Det ble også presisert at behovet er anderledes på Sula enn på Øya i Trondheim. 

Behov for plass til gods er et element. Et pilotprosjekt på Sula må finansieres. Prosjektet gir 

samfunnsnytte. Av finansieringskilder nevnes Forskningsrådet, Regionalt Forskningsfond, 

Innovasjon Norge og Miljødepartementet (klimakutt-midler). Det ble bestemt at 

finansieringsstrategien blir: 

 

1. Regionalt Forskningsfond – forstudiemidler 

2. Forskningsrådet 

3. Innovasjon Norge – innovativ offentlig anskaffelse 

 

Innledende dialog med finansiører planlegges og gjennomføres. 

 

I arbeidsmøtet 16.04.2021 presenterte Sintef sine tanker rundt pilot-prosjektet. Fra Frøya 

kommunes side inviterte vi også Blått kompetansesenter inn i prosessen. Det ble konstatert at 

vi burde gjennomføre en forstudie, med søknad til Regionalt Forskingsfond (RFF) om 

forprosjektmidler (kvalifiseringsstøtte). Det ble anbefalt fra RFF at kommunen sto som 

prosjekteier, at det var et samfunnsnyttig tema og at det er støtte til innkjøp av FoU-innsatser. 

Forprosjektet skal gi svar på hva som må på plass – i prosjektperioden og etter at prosjektet 

er avsluttet, etablering av konsortium. Det kan søkes om tilskudd opp til 700.000 kr som må 

matches med tilsvarende beløp fra prosjektet. Egenfinansieringen kan være i form av 

egeninnsats (timer) og kontantinnsats. Deltaker i konsortiet ble diskutert og det ble bestemt at 

vi skulle invitere TrønderEnergi inn i prosjektet, som leverandør av energiløsning/ elforsyning, 

da med tanke på grønn energi. Sintef utformer ei prosjektskisse. 

 

Frøya kommune hadde møte med TrønderEnergi (TE) 16.04.2021. TE ble presentert 

prosjektet. De synes det er et spennende initiativ, er spent på prosjektskissa. Intern runde i 

TE, med tilbakemelding ila kort tid. 

 



Prosjektskisse - Bedre mobilitet med selvkjørende buss på Sula 

 

Bakgrunn  

 

Sula er et lite øysamfunn uten et lokalt, offentlig transporttilbud i dag. Øya har 

ferjeforbindelse til Frøya. Avstanden fra ferjeleiet til boligbebyggelsen er såpass lang (3 km), 

at mange velger å ta med egen bil for lokal transport. Dette har negative konsekvenser for 

miljøet, er kostbart for den enkelte og for samfunnet. I tillegg er mobilitetstilbudet til beboere 

og tilreisende uten tilgang til egen bil svært begrenset. Sammen med AtB har Frøya kommune 

derfor diskutert muligheten for å etablere en løsning med en selvkjørende busstjeneste, som 

både kan brukes som tilbringertjeneste til ferjen, og som en lokal mobilitetstjeneste for 

beboere og besøkende. 

 

Prosjektide 

 

Utvikle et kunnskapsgrunnlag for etablering av nye mobilitetstjenester på Sula i Frøya 

kommune, med utgangspunkt i behovsdrevet teknologiutvikling innen nullutslipp, 

digitalisering, automatisering og kostnadseffektive verdinettverk for forvaltning og drift av en 

førerløs busstjeneste. 

 

Prosjektmål 

 

Hovedmål: Utvikle et konsept for en bærekraftig og fremtidsrettet mobilitetsløsning på Sula, 

basert på en elektrisk og automatisert busstjeneste, som ivaretar hensynet til alle 

brukergrupper (både fastboende og besøkende). Dette realiseres gjennom følgende delmål: 

 

 Utarbeide kunnskapsgrunnlag for teknologivalg med hensyn til automatiserings-

teknologi, valg av kjøretøy og energiløsning 

 Synliggjøre hvordan en selvkjørende busstjeneste kan oppnå brukeraksept og møte 

brukergruppenes transportbehov ved å inngå i en helhetlig reisekjede 

 Synliggjøre hvordan automatiserte mobilitetstjenester kan bidra til bærekraftig og 

fremtidsrettet distriktsutvikling 

 Utvikle et verdinettverk med beskrivelse av roller og ansvar som kan sikre et 

levedyktig tjenestetilbud i et lengre tidsperspektiv 

 Vise hvordan gode og lokale mobilitetstjenester kan gi økt konkurranseevne og 

utvikling av lokalt næringsliv som videre sikrer arbeidsplasser i distriktet 

 Bidra til tettere kobling mellom offentlig sektor, næringsliv og forskning og gjennom 

dette være med på fornyelse, innovasjon og effektiv ressursbruk i kommunen 

 

Hovedaktiviteter  

 

De viktigste aktivitetene i dette prosjektet vil være å utvikle et kunnskapsgrunnlag for 

teknologivalg, utforming av løsning og organisering av et tjenestetilbud som er attraktivt, 

trygt, miljøvennlig og kostnadseffektivt. Sentrale forskningstema omfatter:  

 

 Samfunnsvirkninger: Brukeraksept, transportbehov, samfunnsøkonomi og sikkerhet  

 Automatiseringsteknologi og valg av kjøretøy: Sensorteknologi, begrensninger på 

grunn av værforhold, trafikksikkerhet og operatørrollen  



 Energiløsning: Ladeteknologi og elforsyning  

 Verdinettverk: Forretningsmodell, avklaring av ansvar og roller  

 

Prosjektpartnere 

 

Prosjektpartnere i et kvalifiseringsstøtteprosjekt vil være:  

 

 Frøya kommune (prosjekteier)  

 SINTEF (forskningspartner)  

 AtB  

 Vy  

 Trønderenergi (ikke avklart) 

 

Frøya kommune vil engasjere Næringshagen (Blått kompetansesenter) i prosjektarbeidet. 

SINTEF vil inkludere medarbeidere både fra SINTEF Mobilitet og samfunnsøkonomi og 

SINTEF Energisystemer. 

 

Tentativt budsjett 

 

Partner 

Egeninnsats 

timer 

Kontant-

bidrag Kommentar 

Frøya kommune 150 000 200 000 Kjøp av tjenester fra Næringshagen 

AtB 150 000     

Vy 100 000     

Trønderenergi 100 000     

Regionalt 

forskningsfond   700 000 Kjøp tjenester  FoU fra SINTEF 

Sum 500 000 900 000   

 

Dette utgjør til sammen prosjektkostnader (egeninnsats + kontantbidrag) på kr 1.400.000,- 

med 50 % støtte fra Regionalt forskningsfond. Prosjektperiode: 1. juli 2021 – 1. april 2022. 

 

Om utlysningen 

 

Regionalt forskningsfond lyser ut støtte til kvalifiseringsprosjekter med en ramme på inntil 

700.000,-. Midlene dekker innkjøp av FoU med hensikt å mobilisere og kvalifisere næringsliv 

og kommunal sektor til videre forskningsaktivitet i regionale, nasjonale og internasjonale 

forskningsprogrammer. Vårt prosjektforslag passer godt inn i utlysningens tema "Smarte 

samfunn":  

 

Overgangen til et smartere samfunn med bla smarte biler, smarte hus, smarte byer og smart 

energi handler om å utnytte nye teknologiske muligheter for å oppnå økt sosial, økonomisk 

og miljømessig bærekraft. Det handler om å tilby gode og effektive innbyggertjenester, og 

om å utvikle nye og ressurseffektive produkter, tjenester og forretningsmodeller innen og på 

tvers av tradisjonelle bransjer, teknologier og disipliner. Prosjektene som støttes av fondet 



skal være et viktig redskap til å utforske mulighetene som ligger i bruk av ny teknologi og 

digitale løsninger.  

 

Søknadsfrist er 5. mai. 

 

Vurdering: 

 

De har en utfordring de som kommer til Sula med ferga, som ikke har tilgang på bil. Det er ca 

3 km fra Lomsøya til indre havn og været kan være utfordrende, i tillegg til at man også har 

med seg bagasje. Sula hadde et tilbud tidligere – «KID-bussen». Dette var et tibud som 

forsvant for noen år siden og som ikke ble erstattet med annet tilbud.  

 

Kommunedirektøren synes at det er spennende at vi blir invitert inn i et fremtidsrettet og 

høyteknologisk prosjekt, som i tillegg dekker et behov for lokalsamfunnet på Sula. Det kan 

også bidra til at næringslivet, spesielt reiselivet, tilføres et tilbud de kan dra nytte av. En 

autonom buss er i seg selv en attraksjon. Det er også viktig at man i prosjektet tar høyde for 

videreføring av tilbudet etter pilot-fasen. 

 

Om induktiv lading blir valgt, betyr det at den fylkeskommunale veien mellom Lomsøya og 

indre havn blir asfaltert. Det bidrar til en forbedring av veistandarden på Sula. 

Arbeidsgruppa har også diskutert behov for bedre internet-aksess og at 5G er et alternativ. 

Prosjektet kan også bidra til at det etableres 5G på Sula, noe som forbedrer nettilgangen 

betydelig. 

 

Prosjektet kan bidra til at: 

 

 transportbehov mellom Lomsøya og indre havn ivaretas, som et ledd i en helhetlig 

transportkjede 

 det skapes bedre transporttjenester til nytte for lokalt næringsliv, spesielt reiseliv, for 

videre utvikling, sikre eksisterende og gi muligheter for nye arbeidsplasser 

 det arbeides for at tilbudet fortsetter etter pilot-fasen 

 det utvikles et tilbud også for interntransport på Sula 

 veistandarden på Sula forbedres, med asfaltering av vei fra Lomsøya til indre havn 

 Sulværingen får tilgang til 5G 

 

Kommunedirektøren er informert om at TrønderEnergis engasjement i prosjektet ikke er 

avklart, også med tanke på TrønderEnergi som finansiør. 

 

Kommunedirektøren tilrår derfor at: 

 

 Frøya kommune innvilger inntil 200.000 kr til prosjektet «Autonom buss på Sula» 

 Inntil kr 200.000 finansieres over disposisjonsfond 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Inntil kr 200.000 finansieres over prosjekt 551598 – Disposisjonsfondet, 

Disponibel saldo på Disposisjonsfondet pr 22.04.2021 er på kr 88.116.587 
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Prosjektforslag: Bedre mobilitet med selvkjørende buss på Sula

Bakgrunn
Sula er et lite øysamfunn uten etlokalt,offentlig transporttilbud i dag. Øya har ferjeforbindelse til Frøya.
Avstandenfra ferjeleiet til boligbebyggelsen ersåpass lang(3 km), at mange velger å ta med egen bil for
lokal transport. Dette har negative konsekvenser for miljøet, er kostbart for den enkelte og for samfunnet.
I tillegg er mobilitetstilbudet til beboere og tilreisende uten tilgang til egen bil svært begrenset.Sammen
med AtB har Frøya kommune derfor diskutert muligheten for å etablere en løsning med en selvkjørende
busstjeneste,som både kan brukes som tilbringertjeneste til ferjen, og som en lokal mobilitetstjeneste for
beboere og besøkende.

Prosjektide

Utvikle et kunnskapsgrunnlag for etablering av nye mobilitetstjenester på Sula i Frøya kommune,med
utgangspunkt i behovsdrevet teknologiutviklinginnen nullutslipp,digitalisering, automatiseringog
kostnadseffektive verdinettverk for forvaltning og drift av en førerløs busstjeneste.

Prosjektmål
Hovedmål: Utvikle et konsept for en bærekraftig og fremtidsrettet mobilitetsløsning på Sula, basert påen
elektrisk og automatisert busstjeneste,som ivaretar hensynet til alle brukergrupper (både fastboende og
besøkende). Dette realiseres gjennom følgende delmål:

•  Utarbeide kunnskapsgrunnlag forteknologivalg med hensyn tilautomatiseringsteknologi, valg av
kjøretøy og energiløsning.

•  Synliggjøre hvordan en selvkjørende busstjeneste kan oppnå brukeraksept og møte
brukergruppenes transportbehov ved å inngå i en helhetlig reisekjede.

•  Synliggjøre hvordan automatiserte mobilitetstjenester kan bidra til bærekraftig og fremtidsrettet
distriktsutvikling.

•  Utvikle et verdinettverk med beskrivelse av rollerog ansvar somkan sikre et levedyktig
tjenestetilbud i et lengre tidsperspektiv.

•  Vise hvordan gode og lokale mobilitetstjenester kan gi økt konkurranseevne og utvikling av lokalt
næringsliv som videre sikrer arbeidsplasser i distriktet.

•  Bidra til tettere kobling mellom offentlig sektor, næringsliv og forskningog gjennom dette være
med på fornyelse, innovasjon og effektiv ressursbruk i kommunen.

Hovedaktiviteter
De viktigste aktivitetene i dette prosjektet vil være å utvikle et kunnskapsgrunnlag for  teknologivalg,
utforming av løsning og organisering av et tjenestetilbud som er attraktivt, trygt, miljøvennlig og
kostnadseffektivt. Sentrale forskningstemaomfatter:

•  Samfunnsvirkninger: Brukeraksept, transportbehov, samfunnsøkonomi og sikkerhet
•  Automatiseringsteknologiog valg av kjøretøy: Sensorteknologi, begrensninger på grunn av

værforhold, trafikksikkerhet og operatørrollen
•  Energiløsning: Ladeteknologi og elforsyning
•  Verdinettverk: Forretningsmodell, avklaring av ansvar og roller
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Prosjektpartnere 
Prosjektpartnere i et kvalifiseringsstøtteprosjekt vil være: 

• Frøya kommune (prosjekteier) 
• SINTEF (forskningspartner) 
• AtB 
• Vy 
• Trønderenergi 

 
Frøya kommune vil engasjere Næringshagen (Blått kompetansesenter) i prosjektarbeidet. SINTEF vil 
inkludere medarbeidere både fra SINTEF Mobilitet og samfunnsøkonomi og SINTEF Energisystemer. 
 
Tentativt budsjett 

Partner  Egeninnsats timer Kontantbidrag 
Frøya kommune 150.000,- 200.000,- til innkjøp av tjenester fra Næringshagen 
AtB 150.000,-  
Vy 100.000,-  
Trønderenergi 100.000,-  
Regionalt forskningsfond  700.000,- til innkjøp FoU fra SINTEF 

 
Dette utgjør til sammen prosjektkostnader (egeninnsats + kontantbidrag) på kr 1.400.000,- med 50 % 
støtte fra Regionalt forskningsfond. Prosjektperiode: 1. juli 2021 – 1. april 2022. 
 
Om utlysningen 
Regionalt forskningsfond lyser ut støtte til kvalifiseringsprosjekter med en ramme på inntil 700.000,-. 
Midlene dekker innkjøp av FoU med hensikt å mobilisere og kvalifisere næringsliv og kommunal sektor til 
videre forskningsaktivitet i regionale, nasjonale og internasjonale forskningsprogrammer. Vårt 
prosjektforslag passer godt inn i utlysningens tema "Smarte samfunn":  
 
Overgangen til et smartere samfunn med bla smarte biler, smarte hus, smarte byer og smart energi handler 
om å utnytte nye teknologiske muligheter for å oppnå økt sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft. Det 
handler om å tilby gode og effektive innbyggertjenester, og om å utvikle nye og ressurseffektive produkter, 
tjenester og forretningsmodeller innen og på tvers av tradisjonelle bransjer, teknologier og disipliner. 
Prosjektene som støttes av fondet skal være et viktig redskap til å utforske mulighetene som ligger i bruk av 
ny teknologi og digitale løsninger. 
 
Søknadsfrist er 5. mai. 
 
 
 
 
 
  
 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Roger Antonsen Arkiv: 255  

Arkivsaksnr.: 21/752    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SALG AV AKSJEPOST I SMK UTVIKLING AS  

 

Forslag til vedtak: 

Med bakgrunn i at eierskapet i SMK Utvikling AS (tidligere PreBio AS) ikke er i tråd med 

kommunestyrets opprinnelige intensjon om at selskapets kjernevirksomhet skulle være 

analysearbeid innen næringsmiddelindustrien, så avslutter kommunen sitt eierskap i selskapet.  

Kommunestyret delegerer til kommunedirektøren å foreta av kommunens 35 179 aksjer til 

Alsco AS for kr 30,- per aksje. Salgssummen på 1 055 370 kr settes av til ubundet 

investeringsfonds.   

 

Vedlegg: 

 

Tilbud på aksjer i SMK Utvikling. 

 

Bakgrunn for saken 

SMK Utvikling AS er et selskap der Frøya kommunen eier 35 179 aksjer (4,75%) av 

selskapets 740 135 aksjer.  

SMK Utvikling AS er blitt et investeringsselskap med forretningskontor i Vestnes kommune, 

selskapet het tidligere Prebio AS og har vært morselskap i Kystlab AS. Dette selskapets 

kjernevirksomhet var bl.a. analysearbeid innenfor næringsmiddelindustrien. Etter flere fusjoner 

er selskapet nå et rent investeringsselskap hvor Alsco AS er majoritetseier. Selskapet eier 

aksjer i SMK Lab Holding AS, 42%, og SMK Såkorninvest AS, 100%. Alsco AS ønsker å 

videreutvikle SMK Utvikling til å bli et robust, regionalt investeringsselskap med fokus på 

samfunnsbyggende selskaper innen energi, helse og miljø. 

Frøya kommunestyre har tidligere i år behandlet to saker, K-sak 21/36 og 21/64, der 

kommunaldirektøren redegjør for Frøya kommunes eiersituasjon i ovennevnte selskap – 

tidligere Prebio AS.   

Kommunedirektøren fikk i siste behandling i kommunestyret fullmakt til å avklare fremtidig 

eierskap i Prebio AS og anbefalt løsning legges fram for politisk behandling. 

 



Vurdering  

PreBio AS var resultatet av en fusjon mellom fire laboratorier (Frøya-Hitra, Fosen, Namsos 

og Brønnøysund), samt overtagelse av NærLab i Mosjøen.   

For Frøya kommune sin del var det viktig å bli være i selskapet for å sikre arbeidsplassene på 

Frøya.  

I tillegg var det viktig for kommunen å ha kapasiteter i regionen innen kvalitetssikring og 

kontroll med næringsmidler og miljø i det offentlige og private markedet.  

Prebio AS ble etterhvert et rent eierselskap og driftes uten annen virksomhet enn eierskap i 

andre selskap, og driver etter vanlige forretningsmessige prinsipp. Prebio AS eier 100 % av 

Prebio Invest AS og 42 % i SMK Lab Holding AS. Prebio Invest AS og SMK Lab Holding 

AS er selskaper uten annen virksomhet enn eierskap i andre selskaper. SMK Lab Holding AS 

eier blant annet 100 % i Sintef Norlab AS og Exeqt AS. Sintef Norlab AS er et 

laboratorieselskap og har virksomhet på 13 steder, fra Porsgrunn i sør til Glomfjord i nord, 

også på Frøya. Selskapet har hovedkontoret i Mo i Rana og forretningsadresse i Vikebukt. 

Som følge av ovennevnte er Frøya kommunes eierpost i Prebio AS blitt deleier i et 

investeringsselskap, noe som ligger langt unna kommunal kjernevirksomhet og 

kommunedirektøren vurderer at det ikke er naturlig å videreføre dette. Når selskapet nå 

signaliserer at de ønsker å raskt kunne bidra med vekstkapital i selskap hvor man er eiere, 

viser det tydelig at kommunen blir utfordret på en måte som er lite forenelig med kommunens 

virksomhet, som primært skal være å levere tjenester til egne innbyggere. I tillegg vurderer en 

også at ytterligere plasseringer i et rent investeringsselskap ikke er innenfor de begrensninger 

finansreglementet setter.  

 

Som en følge av at hovedaksjonær i SMK Utvikling AS, Alsco AS, har kjøpt Molde 

kommunes eierpost på 59 418 aksjer i SMK Utvikling As til kr 30 per stk, har Alsco AS 

forpliktet seg til også å tilby de øvrige aksjonærene i selskapet å selge til samme kurs.  

Frøya kommune har mottatt melding om at de andre 9 kommunene vil benytte seg at dette 

tilbudet.   

I forhold til dagens ansatte med arbeidsted på Frøya vil laboratoriet, i regi av Sintef Norlab 

AS, bli videreført. Kommunedirektøren har også vært i kontakt med leder, slik at de er kjent 

med saken.  
 

 

Anbefaling 

Med bakgrunn i at eierskapet i SMK Utvikling AS (tidligere Prebio AS), ikke er i tråd med 

kommunestyrets opprinnelige intensjon, anbefaler kommunedirektøren at kommunen sitt 

eierskap i selskapet avsluttes og aksjeposten på 4,75 % (35 179 av 740 135 aksjer) selges til 

Alsco AS for kr 30,- per aksje. Salgssummen på 1 055 370 kr settes av til ubundet 

investeringsfond.   



 

 

 

 





 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Roger Antonsen Arkiv: 256  

Arkivsaksnr.: 21/753    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

KOMMUNAL GARANTI TIL NMK FRØYA  

 

 

Forslag til vedtak: 

Frøya kommune gir kommunal garanti til NMK Frøya innenfor følgende kriterier: 

a) Garantien gjelder lån innenfor en ramme på 1 500 000 NOK i KBN 

(Kommunalbanken) eller KLP 

b) Garantien gjelder sluttfinansiering av byggetrinn 1av nytt klubbhus 

c) Garantiens tidsramme settes lik KBN/KLP løpetid på lånet  

d) Garantien reduseres i takt med lånets nedbetaling 

e) Garantien trenger ikke departementets godkjenning i og med at lånerammen er under   

2 000 000 NOK etter kommunelovens § 14-19. 

 

 

Vedlegg: 

 

Søknad fra NMK Frøya 

Bilde av klubbhus 

 

Saksopplysninger:   

 

Om Norsk Motorsport Klubb Frøya (NMK Frøya) 

NMK Frøya er en motorsportsklubb som ble etablert i 2004 og har i dag 163 medlemmer. 

Anlegget er samlokalisert med Frøya Flyplass og er bygd opp over lengere tid gjennom stor 

dugnadsinnsats og mye støtte fra lokalt næringsliv. Klubben har utøvere på både nasjonalt og 

internasjonalt nivå med blant annet Maja Udtian sin 2. plass i EM i dragracing i 2019.  

Likeledes arrangeres det regionale og nasjonale stevner innenfor Drifting og Go-kart på 

Frøya.   

NMK Frøya er mer enn store motorer, raske biler og høy fart. Klubben jobber aktiv med 

holdningsskapende arbeid opp mot barn og unge for å skape et trafikksikkert lokalsamfunn.  

Klubben er også en arena for ungdom hvor man kan utøve sine interesser for bil og mekking. 

Kubbens anlegg er et samlingspunkt for hele regionen. NMK Frøya har flere ganger vært 

arena for Tour of Norway for Kids, som er et sykkelløp for barn.  



NMK Frøya tar et stort samfunnsansvar gjennom samarbeid med Livsglede for eldre, 

Øvergården, Guri Kunna VGS, flere trafikkskoler i regionen, Øytun, Trøndelag 

barnekreftforening med flere.  

Klubben har også kjøp inn flere 2-seters Go-karter hvor eldre og funksjonshemmede kan få 

positive opplevelser på motorsportbanen.  Likeledes jobber klubben med ungdommer som 

sliter med livsmestring gjennom aktiviteter og ved å skape møtearenaer gjennom klubbens 

aktiviteter.   

Gjennom NMK Frøyas arbeid og arrangementer markedsføres Frøya på en meget positiv 

måte. 

NMK Frøya er i ferd med å gå inn i en ny epoke gjennom nytt klubbhus. Dagens klubbhus, en 

gammel nedslitt brakkerigg, har klubben for lengst vokset ut av, og klubben er nå i ferd med å 

ferdigstille byggetrinn 1 av det nye klubbhuset - det vi si tett og u-inntredet bygg.  

Det nye bygget har et totalareal på 640 m2 fordelt over to plan og har en kostnadsramme på 

6 125 000 kr inkl mva. for byggetrinn 1. Byggetrinn 2 er å innrede og ferdigstille bygget i 

løpet av 2022. Dette arbeidet er i all vesentlighet dugnadsarbeid.  

Det er i forbindelse med ferdigstillelsen av byggetrinn 1 at klubben søker om kommunal 

lånegaranti slik at de kan søke lån fra KBN (Kommunalbanken) eller KLP som har 

fordelaktige renter og vilkår sammenlignet med ordinære banklån. 

Klubben har mottatt 1 000 000 NOK fra havbruksfondet i 2020 med forutsetning av 

fullfinansiering. Denne garantien gitt av en næringslivaktør gjelder uavhengig av kommunal 

lånegaranti.  

Klubben har allerede finansiering fra:    

 Gjensidige Stiftelsen     Kr    500 000  

 Næringslivet      Kr 1 500 000 

 Spillemidler      Kr 1 000 000 

 Havbruksfondet     Kr 1 000 000 

 Dugnad       Kr    625 000  

Totalt        Kr 4 625 000  

Med nytt lån i KBN eller KLP på 1 500 000 NOK er byttetrinn 1 fullfinansiert.  

 

Kommunelovens krav til garanti 

§ 4 Kommunale garantier for små beløp  

Kommunelovens § 14-19 andre ledd første punktum fastsetter at garantier for små beløp er 

unntatt fra kravet om godkjenning i kommuneloven § 14-19 første ledd. Kommunale garantier 

for små beløp er dermed ikke gjenstand for godkjenning, jf. forskriften § 4 første ledd, og skal 

heller ikke sendes fylkesmannen for godkjenning.  



Bestemmelsene i forskriften § 4 andre ledd fastsetter grensene for hva som regnes som små 

beløp for kommunene, avhengig av innbyggertallet i kommunen.  

For kommuner som har 3 000 eller færre innbyggere, er beløpsgrensen på 800 000 kroner, jf. 

bokstav a. Dette innebærer at det bare er garantier som er høyere enn 800 000 kroner (fra og 

med 800 001 kroner) som skal sendes til fylkesmannen for godkjenning.  

For kommuner som har flere enn 3 000, men ikke flere enn 10 000 innbyggere, er 

beløpsgrensen på 2 000 000 kroner, jf. bokstav b. Dette innebærer at det bare er garantier 

som er høyere enn 2 000 000 kroner som skal sendes til fylkesmannen for godkjenning.  

Dersom det stilles flere små garantier til samme formål med sikte på å komme under 

beløpsgrensen, må garantiene regnes som én. Garantiene vil da være underlagt kravet om 

godkjenning hvis garantiene samlet overstiger beløpsgrensen.  

Det er innbyggertallet i kommunen per 1. januar i året forut for det året som garantivedtaket 

ble truffet som avgjør hvilken beløpsgrense som gjelder for kommunen, jf. § 4 tredje ledd. For 

eksempel betyr dette at for et garantivedtak som treffes i 2020, gjelder innbyggertallet per 1. 

januar 2019. 

 

Vurdering 

Kommunedirektøren anbefaler at kommunestyret gir NMK-Frøya lånegaranti innenfor 

følgende kriterier: 

a) Garantien gjelder lån innenfor en ramme på 1 500 000 NOK i KBN 

(Kommunalbanken) eller KLP 

b) Garantien gjelder sluttfinansiering av byggetrinn 1av nytt klubbhus 

c) Garantiens tidsramme settes lik KBN/KLP løpetid på lånet  

d) Garantien reduseres i takt med lånets nedbetaling 

e) Garantien trenger ikke departementets godkjenning i og med at lånerammen er under   

2 000 000 NOK etter kommunelovens § 14-19. 
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1 Bakrunn 

 

1.1  Innledning 

NMK Frøya søker herved Frøya Kommune om kommunal lånegaranti til ferdigstillelse 

av byggetrinn 1 av klubbhuset på Frøya Motorsportsenter. 

Norsk Motorsport Klubb Frøya (heretter kalt NMK Frøya) med sine etablerte fasiliteter 

kan på mange måter betraktes som en aktør i kommunal, regional og midtnorsk 

sammenheng. Vi ser det derfor som viktig å gi søknaden en helhetlig 

bakgrunnsinformasjon.  Vårt motoranlegg fremstår i dag som en nyervervet fasilitet 

og det åpner det seg nå en rekke nye muligheter både for klubben, kommunen og 

Frøyasamfunnet som sådan. Muligheter har alt blitt synlig gjennom en kolossal 

aktivitetsvekst siste årene som ikke minst synliggjør et betydelig udekket behov hos 

barn, ungdom og familie innen både kompetanse-, kultur-, sports-, skole- og 

fritidstilbud. Slik sett mener vi NMK Frøya i dag fremstår som en gren som kan bidra 

med tilbud og trivsel, dvs. gjøre Frøya til et mer attraktivt og populært sted å bo. 

En hovedutfordring er å skape en synlig og tydelig profil på våre nåværende 

muligheter, videreutvikle disse i takt med behovene og samtidig sikre tilstrekkelig 

økonomiske muskler til å realisere mulighetene. Med andre ord NMK-Frøya er ikke 

bare et sportslig aktivitetstilbud, men har som hovedmål å delta som en viktig aktør i 

den videre nærings- og samfunnsutviklingen i regionen. Denne målsettingen er et 

viktig utgangspunkt i vår handlingsplan og dermed også et viktig grunnlag for denne 

søknaden. 

Den første handlingsplanen som klubben utarbeidet gjaldt for perioden 2011 til 2017 , 

denne er nå fornyet og endret og ble vedtatt på årsmøtet 2017 og varer ut 2022 , 
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handlingsplanen danner grunnlaget for all vår virksomhet. Planen må sees i 

sammenheng med at NMK Frøya, inkludert motoranlegget, er å betrakte som et 

tilbud i midtnorsk sammenheng. Overordnet tar handlingsplanen stilling til klubbens 

potensielle rolle og betydning både i nåtid og fremtid i og på vegne av kommunen og 

ikke minst regionen. Regionen besitter i dag et rikt næringsliv i rask utvikling og med 

fortsatt store utviklingspotensialer med basis i hav og havbruksvirksomhet. I 

kommuneplanens overordna mål satses det både på tilflytting og befolkningsvekst 

bl.a. gjennom å profilere seg på gode oppvekstforhold både for barn og ungdom, og 

det er her vi mener NMK Frøya må befeste sin plass, rolle og funksjon. 

Regionen har pr. i dag et relativt rikt tilbud innen håndball, turn, fotball samt musikk 

og sang (kulturskolen) etc. Men det er mange barn, ungdom og voksne som ikke 

har/mulighet til den type interesser og som søker eller har behov for alternative tilbud. 

Dette kan være seg sports- og fritidstilbud, men også som alternative læringsarenaer 

i samarbeid med kommune/skole. Det bør ikke lenger være noen tvil om at NMK-

Frøya kan og vil bli en viktig samfunnsaktør i den sammenhengen. Planen er å 

samarbeid med skoler og kommunen med å etablere alternative læringsarenaer for 

elever og etc på dagtid samt ungdomsbase på kveldstid. Derfor søker vi ett 

kommunalt lån for å ferdigstille byggetrinn 1 av vårt klubbhus. 

Sentralt i arbeidet fremover blir å bygge identitet og integritet i og til klubben. Dette 

omhandler også faktorer som stolthet og selvverd og at vi fremstår som en seriøs 

klubb som følger de lover og regler som til en hver tid gjelder. Vi har utvidet 

motorsporttilbudet til å gjelde for målgruppen mennesker som er/har 

funksjonshemmede, vanskeligstilte barn og unge og etc. 

Blant annet har vi fra 2016 - 2019 arrangert annen hver Torsdag gokartkvelder for 

denne målgruppen, til stor interesse for brukere, foresatte og ikke minst oss som 

klubb. Året 2020 har vi ikke tilbudt dette pga covid 19. Men dette ønsker vi å 

videreføre i 2021 kostnadsfritt for bruker, så fremt at nasjonale retningslinjer ifht covid 

19 blir etterfulgt. I perioden 2016-2019 avsluttet vi hver sesong med å be inn brukere 

til en sosial kveld i vår lille garasje, der vi har hadd det sosialt,  inkl mat og utdeling av 

pokaler/premier og ikke minst ga vi en NMK Frøya genser til alle og enhver. 
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1.2 Prosjekt NMK Frøyaś Klubbhus 

1.2.1 Tilrettelegging 

NMK Frøya skal tilrettelegge opplevelseskvelder/helger for 

mennesker som er/har funksjonshemmede, kronisk syke, 

vanskeligstilte barn og unge og etc i øyregionen. NMK Frøya skal 

også tilrettelegge nye fasiliteter til sine egne arrangementer, evt 

ungdomsbase i samråd med foresatte og kommune, samt de 

utenforreisende som ønsker å leie vårt baneanlegget.  

1.2.2 Kostnadsfordeling 

Næringslivet og enkelt personer har sagt seg villig til å strekke 

seg langt, men da vi ikke er i mål økonomisk så ber vi kommunen 

om hjelp. NMK skal bruke pengene til å ferdigstille byggingen av 

byggetrinn 1 av klubbhuset slik at alle våre brukergrupper, har ett 

sosialt tilholdssted. Her er alle like mye verdt. 

 

1.2.3 Suksesskriterier med prosjektet 

 At vi som klubb er pådrivere og igangsettere 

 Engasjerte nøkkelpersoner i klubben 

 Engasjerte brukere 

 Tilrettelegge slik at aktiviteten føles som en mestring 

 Sosialt 

 Utvide tilbudet til å gjelde også for flere nabokommuner 

 

1.2.4 Utfordringer 

 Økonomi til å få gjennomført byggingen 

 Kostnadsfordeling, næringsliv og kommune. 
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 Forankring av tiltaket hos kommunene på sikt. 

 

 

 

1.2.5 Resultater 

NMK Frøya håper at brukergruppene samt at alle medlemmer vil 

få en følelse av mestring, at dette blir sosialt og at de vil vise et 

engasjement, samt støtte hverandre gjennom tilstedeværelse. 

 

2.0 Målsetting 

   Målsettingen er å kunne gi disse gruppene en    

   meningsfull og spennende interresse i deres miljø. 

    

Konkret mål: 

 Skape et inkluderene miljø for alle 

 Skape mestring 

 Tilstedeværelse for ungdommene 

 

3.0 Målgruppe 

 Funksjonshemmede som er på institusjon 

 Funkjsonshemmede som er hjemmeværende 

 Skole, ungdomsbase 

 Vanskeligstilte barn og unge 

 Pårørende 
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 Medlemmer 

 Andre motorsportklubber 

 Våre ungdommer i øyregion 

  

4.0 Gjennomføring 

  4.1 Fremdrift 

   År 1 2020 

Påbegynne byggingen av klubbhuset. 

 

   År 2 2021 

Ferdigstillelse av byggetrinn 1, dette for at vi skal få komme i 

gang med dugnader om ferdigstillelse innvendig, her kan 

skoleelever etc også bidra. Altså være med å bygge sin egen 

arena. 

 

   År 3 2022 - 

Utvide tilbudet der brukerne, skoleelever kan være med å skru.   

og reparere gokarter og etc. En såkalt alternativ læringsarena for 

skole, kommune og fylkeskommune. 

 

  4.2 Organisering 

   Oppgaver og ansvar rundt tiltaket. 

   NMK Frøya 

 Kartleggingsarbeid 
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 Koordinere møter med brukerne 

 Budsjettansvar 

 Søke om midler til prosjektet fra forskjellige stiftelser,fond og 

utlysninger. 

 Føre rapport 

 Følge opp brukerne og brukergruppene og kommunene 

 

 

  4.3 Forutsetninger for å lykkes 

For NMK Frøya som samfunns bærende klubb kreves det en god 

organisering innad i klubben for å få i gang slike tilbud. For vår 

del er det en ny stor utfordring å skape engasjement og 

aktiviteter for disse kundegruppen. Denne utfordringen er vi i 

NMK Frøya villig til å ta. 

 

4.4 Budsjett 

   I budsjettet er følgende kostnader IKKE medregnet da dette er 

    kostnader som vår klubb ønsker å bidra med. 

 Leie av utstyr 
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Budsjett for Klubbhuset 2021 Byggetrinn 1    

      

Byggekostnader   Inntekter   

Klubbhus 6 125 000 Gjensidige Stiftelsen 500 000 

  Lånegaranti  1 500 000 

  

Offentlige 
midler,spillemidler tildelt, 
havbruksfondmidler 2 000 000 

  Næringsliv 1 500 000 

  Dugnad 625 000 

Sum kostnader 6 125 000 inkl mva  Sum inntekter 
6 125 000 
Inkl mva 

      

      

      
      

      
Klubbhuset 2022 Byggetrinn 2 

Byggetrinn 2 innebærer ferdigstillelse av alt innvendig, og der 

kommer det mere dugnad, samt økonomisk støtte fra 

Næringslivet inn. Dette er også en betydelig sum. 

 

5.0 Betydning 

  5.1 Positive effekter for målgruppen 

Mange av menneskene i denne målgruppen sliter med å ha nok 

aktiviteter og sosialisering i hverdagen. Man vil få oppleve hvor 

godt det vil bli og komme ut og treffe andre folk. Det er et meget 

positivt sosialt miljø rundt klubben.   

Gjennom og tilrettelegge og skape mestring av aktiviteten kan en 

få en følelse av en bedre hverdag for eksempel ved glede seg til 

disse kveldene .  
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5.2      Utjevning av sosialehelseforskjeller 

 Prosjektet er et målrettet tiltak for en annen kundegruppe i 

samfunnet 

 Prosjektet styrker blant annet sosial inkludering. Hos klubben 

vil deltakerne bli møtt med respekt og likeverdighet. 

 Prosjektet vil skape nye aktiviteter i nærmiljøet. 

 

5.2.1 Overføringsverdi 

 Prosjektet vil medføre økt fokus på fysisk aktivitet og helse. 

 Prosjektet vil være et godt eksempel på hvordan idretten kan 

arbeide for å nå målgruppen og hvordan man på sikt kan 

samarbeide med offentlige instanser 

 For kommuner er det en stor utfordring å skape engasjement 

og aktivitet. NMK Frøya er pådrivere og vil skape slikt 

engasjement. 

 

6.0 Resultater man forventer å oppnå 

 Et godt resultat er at tiltaket blir langvarig slik at dette vil 

være et tilbud for målgruppen i deres nærmiljø. 

 Det forventes at de fleste deltakere etter hvert blir 

selvhjulpne slik at de kan få prøve å benytte lokalene selv. 

 Et godt resultat vil være at deltakerne ønsker å komme 

tilbake til vårt motorsportsenter og om mulig være med på 

å reparere og drive verksted med reparasjoner av 

gokarter, samt forefallende arbeid og lignende ved vårt 

senter. 
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7.0 Veien videre 

Som allerede nevnt blir veien videre og skape engasjement rundt

disse brukergruppene og at når vi får startet opp dette prosjektet 

bli enda mer synlig og derigjennom mye sterkere sammen. 

NMK Frøya vil kontinuerlig søke om midler til slikt formål.           

Vi håper at gode resultater vil gi tildelinger i kommende årene. 

 

 
 

 





 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Roger Antonsen Arkiv: 651 M74  

Arkivsaksnr.: 21/754    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

KJØP AV NY BRANNBIL KL B  

 

Forslag til vedtak: 

Frøya kommunestyre vedtar å fase ut dagens brannbil, Volvo 1990 modell, med en ny 

bil Kl B, iht tilbudet fra Egenes Brannteknikk AS til 820 000 NOK inkl MVA. Kjøpet 

finansieres ved bruk av disposisjonsfondet med 656 000 eks MVA.  

Kommunedirektøren får i oppdrag å selge den gamle bilen. Salgsprisen settes inn på 

disposisjonsfondet.   

 

Vedlegg: 

 

Ingen 

 

Bakgrunn for saken 

Kjøp av ny brannbil sto på investeringsbudsjettet for 2020, men på grunn av mulig samarbeid 

med Hitra kommune vedr et mulig vertskommunesamarbeid innen brann & redning, ble 

budsjettposten «Ny- brannbil kl B» satt på vent, og ikke tatt med for 2021. 

Det som er «nytt» i nå og i så henseende er at i utkastet/forslaget til vertskommuneavtale som 

underutarbeidelse en forutsetning at kommunene selv skal være eiere av egne biler. I forslag 

til vertskommuneavtale står følgende: 

«Hver av kommunene bærer sine egne utgifter til egnede lokaler for brannvesenet, 

brannbiler og vaktbil iht behov. Utstyret skal være stasjonert i egen kommune og stilles til 

disposisjon for Vertskommunen. Hver av kommunene beholder eierskap til alt utstyr, biler og 

lokaler som de i dag eier, med unntak av utstyr knyttet til vertskommunesamarbeidet Sør-

Fosen feiervesen som reguleres i pkt 6.»     

Status pr nå: 

En av brannbilene ved Sistranda brannstasjon er 31 år og må nå istandsettes eller utskiftes.  

Kostnadene med å sette bilen i stand vil være relativ store – anslagsvis 150 – 200 tusen kr.  

 



I tillegg har denne bilen ikke:  

 stoler som muliggjør bruk av sikkerhetsbelter sammen med full innsatsbekledning 

og røykdykkerutstyr. En utskifting av (3 stk.) eksisterende stoler beregnes totalt til 

ca. kr. 100 000,- 

 Vinterdekkene er ikke lengre godkjent etter nye krav fra 15/11-2020. 6 nye 

vinterdekk vil utgjøre en kostand på i underkant av kr. 50 000,- 

 Ikke 4-hjulsdrift, dette reduserer framkommeligheten. 

 Til tider stor eksosrøyk ved oppstart/utrykning som gjør at brannvarslingsanlegg i 

vognhall utløses med direktealarm til 110. Dette skaper forsinkelser og fører til 

unødvendig samband og ressursbruk i en tidskritisk fase av utrykningen.   

 Vanntank har en lekkasje som gjør at den tømmes etter 2-3 dager. Dette krever en 

større demonteringer ved verksted for å kunne avdekke årsak og utbedre feil. 

 Slitne reflektorer i frontlykter som har resultert i relativ svak lyseffekt 

 Flere komponenter i forstilling er modne for utskifting pga. slitasje og alder.  

 

Denne Volvoen, som er en kl. C lastebil, ble kjøpte i 2014 som erstatning for vår brannbil som 

ble vraket pga. utforkjøring under en utrykning.  Den vrakede bilen var en bil registrert som 

lett kjøretøy på kl. B førerkort og hadde 4-hjulsdrift. Volvoen som ble kjøpt var på mange 

måter en nødløsning for å opprettholde en tilstrekkelig beredskap. De var ingen brukte kl. B 

biler å oppdrive, ei helle å leie på den tiden.  

Det at Volvoen er et Kl C-kjøretøy har medført at funksjon som framskutt enhet har blitt 

redusert. Krevet om førerkortklasse C (lastebil) har også bidratt til økte kostnader ifb med 

sjåførutdanning. Alle våre biler på stasjon Sistranda er pr. nå registrerte som lastebiler med 

krav til førerkort Kl. C. Av dagens mannskap er det 4 av 5 som har behov for utvidet 

sjåførkompetanse til kl C. Dette skyldes at vi, de siste årene, har hatt en større utskiftinger av 

mannskaper pga. aldersgrense og at noen har sagt opp sin stilling.  

Volvoen har heller ikke utstyr for å ivareta sjåfør- og passasjersikkerhet ved en evt. 

kollisjon/utforkjøring slik vi finner i moderne biler. 

En ny og rask kl B-bil som framskutt enhet vil styrke vår beredskap og redusere våre 

kostnader ved utdanning av sjåfører. Oppkjøring kl. C vil med kjøreskolekostnader og 

mannskapslønn utgjøre ca. kr. 60 000,- pr. sjåfør.  

En annen utfordring vi har i dag med våre Kl C-biler er at det kreves KL CE ved kjøring med 

henger. Mens med en Kl. B bil som framskutt enhet med henger vil kun kreve førerkort BE.  

 

 

 

 

 

Pris ny brannbil Kl B: 



Det er innhentet 2 tilbud.    

 Egenes Brannteknikk H.I. Slåttøy transport 

Bil: VW Crafter 4x4 kl. B MAN TGE 4x4 kl. B 

Tilbud iht til kravspesifikasjon  

Generelle krav. Pkt. 13. 

i forespørselen.  

Stålfelger vinter, aluminium sommer Aluminiumfelger sommer og 

vinter 

Generelle krav. Pkt. 26 i 

forespørselen. 

Bærbar overtrykkvifte tilbudt, og 

inkludert i pris på bil. 

Ikke tilbudt bærbar 

overtrykkvifte. Noe uklart i 

kravspesifikasjon fra oss. 

Kommer som et pristillegg her. 

Kvalitetskrav. Pkt. 6 i 

forespørselen. 

Ryggekamera + parksensorer F/B Ryggekamera 

Kvalitetskrav. Pkt. 24 i  

forespørselen. 

Opsjoner med beskrivelser og priser Ikke svar på opsjoner. 

Annet: Veldig konkret og utfyllende i 

beskrivelsene i tilbudet. Har levert 

tilsvarende bil til flere brannvesen. 

Gode erfaringsbaserte 

løsningsforslag og beskrivelser. 

Noe utydelighet i beskrivelser 

av bil og tekniske løsninger. 

Ser at det blir mere 

‘’etterarbeide’’ med dette 

tilbudet fram mot en evt. 

inngåelse av leveringsavtale. 

Pris uten opsjoner: Kr. 820 000,- + mva.  Kr. 1 180 000,- + mva.  

Pris med opsjoner: Kr. 866 322,- + mva.  

Antatt leveringstid: August/September Oktober/November 

 

Tilbudet fra Egenes Brannteknikk as fremstår som det beste tilbudet. Forskjellen mellom de to 

tilbyderne er på hele er kr 360 000 NOK inkl MVA.   

Dagens brannbil, volvoen kan med stor sannsynlighet selges som delebil på FINN.NO og det 

er innhentet et prisestimat på ca. 50 000 NOK.  

 

Vurdering 

For å ivareta en rask fremskutt enhet og med det økt effektiv beredskap anbefaler 

Kommunaldirektøren at dagens brannbil, Volvo 1990 modell, utfases og erstattes med en ny 

bil Kl B. Tilbudet fra Egenes Brannteknikk as til 820 000 NOK inkl MVA fremstår som det 

beste tilbudet og anbefales. I og med at MVA refunderes vil kostnad være 656 000 NOK og 

med salg av den gamle bilen vil reel investering være ca. 600 000 NOK.  

 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Låneopptak er vurdert, men kommunedirektøren finner det mest hensiktsmessig å bruk av 

disposisjonsfond til denne investeringen.  



Ny brannbil Kl B finansieres med bruk av disposisjonsfond med 656 000 NOK.  

Disposisjonsfondet saldo før dette vedtak er kr: 90 262 337 NOK. 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: N60  

Arkivsaksnr.: 21/547    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

STØTTE TIL BREDBÅNDSPROSJEKT PÅ TITRAN TIL TITRAN INVEST AS  

 

Forslag til vedtak: 

Frøya kommune støtter Titran Invest AS med anleggsbidrag i forbindelse med utbygging av et 

tråløst bredbåndstilbud på Titran, med kr 50 000. 

 

Dette finansieres med midlene avsatt fra havbruksfondet til dette formålet. Prosjektnr 194005. 

Saldo på dette er pr 03.03.21 14,5 millioner kr. 

 

 

Vedlegg: 

 

Bilder som viser plasseringen av basene 

Tilbud på utstyret 

 

Saksopplysninger:   

 

Titran Invest AS ved Svein Viggo Johansen har tatt kontakt med Frøya kommune vedrørende 

et bredbåndsprosjekt som de planlegger på Titran.  

 

I denne forbindelse ønsker de å undersøke om det er aktuelt med et anleggsbidrag fra 

kommunen. 

 

Titran Invest AS har i dag en fiberløsning til sin bedrift fra Telenor. Dette er en radiolink til 

der vindmøllene sto og fiber derfra til Titran invest AS sine lokaler. I dag har de en hastighet 

på 200 megabit ned og 200 megabit opp. Titran Invest opplyser at de tror det går an å 

oppgradere til 300/300 megabit.  

 

Titran Invest ønsker nå å tegne et nytt abonnement fra Telenor, og via et tråløst system selge 

bredbånd på Titran. De planlegger å dekke så å si hele Titran med dette prosjektet. 

 

Titran Invest AS har foretatt en registrering av antall med bruk av Facebook, og de melder at 

det ble fort oppnådd et antall på 30 klienter, og at dette utløser en investering. 

 

Kommunedirektøren hadde et møte med Titran Invest 11.02.21, der kommunen ba om en 

skriftlig tilbakemelding med oversikt over prosjektet som de planlegger.  

 



Tilbakemeldingen fra Titran Invest: 

Hei Thomas takk for et godt og konstruktivt møte torsdag 11.02.2021 der tema var 

hvordan vi kan finne en midlertidig løsning på bredbånd til Titran. 

 

Jeg la da frem mitt forslag på hvordan jeg kan løse dette på en enkel og god måte 

med bruk av utstyr fra Snorlaus.no som radiolinker fibersignaler til de aktuelle 

klienter. 

 

Jeg har foretatt en registrering av antall med bruk av Facebook, det ble fort oppnådd 

et antall på 30 klienter. Det utløser en investering, har ikke full oversikt ennå, vi må 

mest sannsynlig ha 4 x 90graders baser for å oppnå best mulig kvalitet til hver klient.  

 

Det er en begrensning på 10 klienter/base i tillegg til 4 baser må det opp en UPS 

batteribackup som kan ta små og litt større strømbrudd samt en del kabling og 

mekanisk utstyr som antennemast. Det blir også brukt en god del timer for å monter 

alt dette. 

 

Jeg har ikke bestilt noe av dette utstyret ca.25-30 aksesspunkt/antenner da hver 

antenne koster mellom 1600 kr til 2000kr. Differansen i pris er pga.at det er forskjell 

på styrke. Det må også bestilles 4 sektorantenner for at det skal bli best mulig 

dekning. Jeg kan be om et tilbud fra leverandør som jeg kan videresende til deg (se 

vedlegg). Arbeidstimer har jeg stipulert opp mot montering av base og alle 

klientantenner. 

 

Du etterspør dokumentasjon på dekningsgrad, det eneste som kan dokumenteres er 

utgangsposisjon på basene og den visuelle kontakt med alle som er interessert. Dette 

kan jeg ta et bilde av som da viser at med den plasseringen av basene når vi omtrent 

hele Titran (se vedlagte bilder). Jeg ettersender kopi av alle tilbud som kommer inn. 

 

Oversikt over utstyr. 

 

4 x 90 graders baser        pris tot ink. mva        kr. 20000 

30 x klient antenner         pris tot ink. mva        kr. 55000 

1 Power Supply UPS       pris tot ink. mva        kr.   5500 

1 brannmur                     pris tot ink. mva        kr.   5500 

1 antenne mast                pris  tot ink.mva       kr.    3000 

100 arbeidstimer            pris  tot ink. mva        kr.  50000 

 

Totalt kost                             tot ink.  mva.      kr.  139000 

 

Håper at dette kan være opplysende og at Frøya kommune kan hjelpe oss med et 

anleggsbidrag 

 

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren ser at dette er et spennende prosjekt. Kommunen har mottatt bilder og 

pristilbudet som Titran Invest AS viser til (se vedlegg). 

 



Det er en forskjell i forhold til det vedlagte tilbudet fra Snorlaus.no, og oversikten over utstyr 

vist overfor. 

 

Titran forklarer forskjellen slik: 

Det første prisoverslaget var med utgangspunkt i ordinær utsalgspris på de 

forskjellige produkter. Det som jeg sendte deg var sterkt rabatterte priser (det var et 

tilbud) så vi kan bare bruke dem. I tillegg er det ikke tatt med en rekkløsning for å 

plassere utstyr for holde oversikt på kabling og div heller er det ikke tatt med all 

kabling fra fiberruter til antennene det er ca. 30m og det er ikke tatt med fremføring 

av strøm til svitsjer som står i nærheten av antennene.  

 

Kommunedirektøren foreslår å støtte Titran Invest AS med anleggsbidrag i forbindelse med 

utbygging av et tråløst bredbåndstilbud på Titran, med kr 50 000. Dette er ca. 56% av 

investeringene på det fysiske utstyret, og gjør at kostnader Titran Invest AS normalt ville 

påført sine kunder, blir delvis dekt igjennom anleggsbidrag fra kommunen. I tilskudd fra 

næringsfondet gis det 35% bidrag til «harde» investeringer.  

 

Dette forslås finansieres med midlene avsatt fra havbruksfondet til dette formålet. Prosjektnr 

194005. Saldo på dette er pr 03.03.21 14,5 millioner kr. 

 

Tilbakemeldingen fra Titran Invest AS på hva de tenker å ta for denne tjenesten:  

Hei hvis vi får 30 abonnenter med en 10 megabit linje som er tilstrekkelig for å 

streame tv og last ned programmer, da jeg mener dette er realistisk. Vi må da ha en 

månedlig abonnentsavgift/abonnent på kr400 ink mva.  

 

Kommunedirektøren foreslår her å gå inn å være med å dekke deler av denne kostnaden for 

«hardware», slik at løsningen kan selges så billig som mulig til innbyggerne på Titran. 

 

Kommunedirektøren etterspurte også en uttalelse fra Titran Invest AS om dette betyr at Frøya 

kommune kan se på Titran som «problem solved» med tanke på utbygging av 

fiber/netthastighet.  

 

Du spør om hvordan jeg ser på det med å få fast fiberlinje til Titran, jeg mener at det 

bør være mulig innenfor en 10 års periode om det ikke kommer en annen tilsvarende 

løsning. 

 

Titran Invest AS, har også meddelt at hvis dette lykkes på Titran, så er en utvidelse mot 

Bustvika og Daløya en mulighet de skal vurdere. 

 

 

 

 

 



Esnesbulandet og Stabben 

 

Kjervågsund 

 



Stabben mot skipheia 

 

Titerværet og Hamburglandet 

 



Titran - rekkevidde 10 km 

 



Hovedruter 0,00%
RB4011iGS+RM Ruter Gigabit 10Port + 1SFP 1,4GHZ Rack Poe ut - Mikrotik 0,00%2319,20stk 25,00 1739,401,00
KonfRuter Konfigurasjon Ruter 0,00%639,20stk 639,201,00
VFI1000RM UPS Rack 1000VA Online - Powerwalker 0,00%3599,20stk 5,00 3419,241,00
Basestasjoner 0,00%
RBSXTG-5HPacD-SA Basestasjon Utendørs 802.11ac 2xChains 90grader - Mikrotik 0,00%1199,20stk 17,00 3981,344,00
KonfBase Konfigurasjon av Basestasjon 0,00%719,20stk 2876,804,00
-------------------- 0,00%
Klienter 0-4 km 0,00%
RBSXTsqG-5acD Klient Utendørs 802.11ac Kompakt - Mikrotik 0,00%639,20stk 22,00 9971,5220,00
Klienter 0-8 km 0,00%
RBDiscG-5acD Klient 802.11ac 21dBi Disc Lite 0,00%719,20stk 26,00 5322,0810,00
Konfklient Konfigurasjon klient (hoved) 0,00%479,20stk 958,402,00
Konfklient Konfigurasjon av klient 0,00%423,20stk 11849,6028,00

0,00%

 40 757,58

50 946,98

+ 25% m.v.a. av kr 40757,584 10 189,40

Totalsum:

Sum eks mva:

H-Nett Bredbånd AS
Våleveien 29
Pb 144
3083 HOLMESTRAND
Organisasjonsnr: NO 880598872MVA
Bankgiro: 61400540453
IBAN NO2761400540453
SWIFT NDEANOKK

33050462

post@snorlaus.no
www.snorlaus.no

Kundenr. 103386
Titran invest AS
Titranveien 127
 
7268 TITRAN
 
Deres referanse:

Tilbudsdato: 26.02.2021

Vår referanse: Remi

Varenr Varetekst Antall Pris % Sum

1 1/

 

 

Tilbud 2500Tilbudsinformasjon
50 946,98

28.03.2021Gyldig til:
Totalsum:
Rekvisisjon:  

Svein Viggo Johansen



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Nils Jørgen Karlsen Arkiv: U01  

Arkivsaksnr.: 20/2662    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2020 - STS VAKTMESTERTJENESTEN 2 

KLAGE PÅ AVSLAG 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Formannskapet opprettholder tidligere vedtak – søknad om tilskudd fra 

kommunalt næringsfond avslås 

 

2. Saken forelegges kommunestyret for endelig behandling 

 

 

Vedlegg: 

 

 Samlet saksframstilling – 20/2662-4 

 Klage 1 fra søker – 20/2662-6 

 Klage 2 fra søker – 20/2662-7 

 

Nye saksopplysninger:   

 
I Sak Formannskapets sak 65/21 – Kommunalt næringsfond 2020 – STS Vaktmestertjenesten 2,  

ble følgende vedtak fattet: 

«Saken utsettes. Det bes om dokumentasjon på om grunnlaget for vedtak er riktig. Det bes om 

dokumentasjon på om det finnes andre som driver med samme type næring, og om dette dermed 

blir konkurransevridende» 

Nye vurderinger jfr protokolltifførsel: 

Det ble søkt om tilskudd på 200.000 kr til innkjøp av: 

 Minigraver m/ henger, Total investering på 599.000 kr. 

 

Ved revisjon av næringsfondets vedtekter og retningslinjer, ble det innført flere og tydeligere 

vurderingskriterier. 

1. Konkurransevridning – Det er flere som driver med utleie av minigraver på Frøya. Det er gitt 

støtte til Hammervik Service i 2020 og flere entreprenører har gravemaskiner i forskjellige 

størrelser til utleie, med og uten fører 



2. Fondet bør ha fokus på distriktsutvikling, spesielt med tanke på Øyrekka og grender – 

Tjenestene er etterspurt på Frøya. Søker hevder at det er en tjeneste som ikke dekkes av 

dagens tilbud - fra eksisterende tilbydere 

3. Tilskudd skal primært gå til hovednæring og ikke binæring – Det er en deltidsvirksomhet pt, 

men eier har til hensikt å utvikle den til fulltidsvirksomhet 

4. Lettomsettelige varer – Investeringsobjektet anses som lett omsettelig. Minigraver anses 

som lett omsettelige produkt på bruktmarkedet, med bl a 317 treff på finn.no 

 

Kommunedirektøren har gjort en samlet vurdering i henhold til nye vurderingskriteringer og derfor 

foreslått at søknaden avslås. 

 

Saksopplysninger:  

 

Søknaden ble behandlet i Formannskapet den 02.03.2021 - sak 39/21. Søknaden ble avslått 

med følgende begrunnelse: 

 

 Det er flere som driver med utleie av utstyr. Tilskuddet kan oppleves som 

konkurransevridende  

 Det er en deltidsvirksomhet pt, men eier har til avsikt å utvikle den til 

heltidsvirksomhet. For tiden er det en binæring  

 Lettomsettelige varer – Investeringsobjektene anses som lett omsettelige  

 

Melding om vedtak ble sendt til søker 03.03.2021. 

 

Kommunen har mottatt to klager fra søker: 

 

 

 

Klage 22.03.2021 

 

Viser til søknaden min i d kommunale næringsfondet den 08.10.20, der jeg søker om 

investeringer til mitt selskap STS Vaktmestertjenester, viser til at jeg fikk innvilget denne 

søknaden, men fikk den 30.11.20 baeskjed om å trekke tilbake min søknad da investering har 

skjedd før søknaden var innvilget. Dette fikk jeg beskjed om fra Nils Jørgen Karlsen, med 

anmodning om å sende en ny søknad, jeg ga beskjed om at jeg ønsket ikke å trekke tilbake 

min søknad, da denne var innvilget, men han mente at jeg kunne sende en ny søknad om ting 

jeg ikke har investert i enda. Dette gjorde jeg den 12 november 2021, på nyåret altså Januar 

2021 tok jeg kontakt med å høre med Nils Jørgen har sett på den, å da fikk jeg beskjed om at 

søknader blir tatt slik de kommer inn til kommunen. Snakket med noen i februar som hadde 

fått innvilget søknaden sin, men at den de sendte ble innvilget på under en uke, altså i 

februar. At folk har annet arbeid enn ett enkeltmannsforetak det er ganske normalt , men at 

folk i kommunen melder seg inhabil for at jeg jobber til Frøy, den skjønner jeg ikke. Det er 

flere som har søkt det kommunale næringsfondet som har fått innvilget sin søknad uten at de 

personene har meldt inhabilitet pga de jobber i Frøy. Flere har også søkt næringsfondet på 

nyåret å fått innvilget søknaden sin for de om de har 100% stilling å leve av. Føler at 

kommunen bør ta alle sammen under samme kam, å ikke kappe hode av meg som prøver å få 

til noe. Alle mailer jeg har fått fra de i d kommunale næringsfondet kan ettersendes om 



ønskelig. Om folk må foreta investeringene sine kjapt så kan ikke kommunen gi avslag fordi 

om disse må foreta investeringen kjapt, når de søker i fondet. Og at folk i det kommunale 

næringsfondet hjelper folk til å skrive sin søknad, d er ikke bra. En søknad må de firmaene 

sende selv er min mening. Viss ikke bør alle få hjelp. Må ikke tro noe annet om at jeg 

snakker med de som får innvilget søknaden sin. 

 

Klage 25.03.2021 

 

Å i avslaget står d også at jeg driver konkurrerende virksomhet. Da lurer jeg virkelig på 

hvor mange som driver med Vaktmestertjenester her på Frøya. Ingen faktisk......Pr i dag er 

det kun meg som gir slike tjenester. Hvem leier ut minigravere, stubbfresere, Beltebåre, 

flishuggere, små verktøy, kjerneborringsutstyr pluss mye mye mere til privatkunder? Ingen 

faktisk....Og for å si det slik så sier jeg ikke opp min faste jobb før jeg har opparbeidet meg 

tillit til næringsliv, bedriftskunder og privatkunder slik at jeg kan leve på dette på heltid. D 

jeg vil med dette er faktisk likebehandling og ikke trynefaktor, som d blir gitt akkurat nå. Ett 

kommunalt Næringsfond er ett fond som de som foretar seg og har foretatt seg investeringer 

kan søke med fremlegging av kvitteringer. Dette er min mening. Å denne saken er jeg ikke 

ferdig med for å si det slik. Nei behandle alle på lik linje. Kjør samme regler. Og viss ikke 

øya har hatt behov for vaktmestertjenester så har jeg heller ikke begitt meg ut på dette... jeg 

har mang en kontrakt med store firmaer som kjøper mine tjenester, både firmaer og 

privatpersoner..... 

 

Kommentarer til klagene 

 

Formannskapet behandlet søknad fra STS Vaktrmestertjenester 10.11.2020 - sak 272/20. Det 

ble innvilget et tilskudd på 200.000 kr for innkjøp av minigraver, lift og skaphenger. Ved 

mottak av underlag for utbetaling av tilskuddet, ble det klart at investeringene allerede var 

gjort, dvs innen søknad ble innsendt. Det var også leasing/ avbetalingsordninger knyttet til 

investeringene, dvs driftskostnader og ikke investeringer. Innvilget tilskudd ble da trukket 

tilbake. Beslutningen ble tatt administrativt og formannskapet ble informert. 

Det ble da sendt inn en ny søknad på en større minigraver. Søknad mottatt 30.11.2020. Søker 

ble informert om at kommunen hadde startet en prosess for å se på næringsfondets vedtekter 

og tildelingskriterier og at det derfor ikke ble behandlet søknader før i 2021. 

 

Søker har misforstått behandling av habilitet i formannskapet. Flere medlemmer har bedt om 

at habilitet skal vurderes pga arbeidsrelaterte spørsmål. 

 

Vurderingene som gjøres baseres på flere elementer. Dette ble klart ved endring av 

tildelingskriteriene. Heltid/ deltid er en av flere elementer som vurderes. At tilskuddet skal 

være utløsende, har alltid vært viktig. Når søknad blir sendt etter at investeringen er 

gjennomført, bekrefter det at søker ikke har behov for tilskuddet for å gjennomføre 

investeringen. 

 

Vi anbefaler alle som kontakter kommunen om å ta kontakt med Blått kompetansesenter 

(BKS) for å få hjelp med å skrive søknad. Vi opplever at søknader, der BKS har vært 

invovert, er bedre, mer omfattende og inneholder informasjon som er nødvendig for 

behandling av søknader. Kriteriene er også i større grad hensyntatt. 

 

Vurdering: 



 

I henhold til Forvaltningsloven § 28 kan enkeltvedtak påklages av en part eller annen med 

rettslig klageinteresse i saken til det forvaltningsorgan (klageinstansen) som er nærmest 

overordnet det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket (underinstansen). 

For enkeltvedtak som er truffet av forvaltningsorgan opprettet i medhold av lov om 

kommuner og fylkeskommuner, er klageinstansen kommunestyret eller fylkestinget, eller etter 

disses bestemmelse, formannskapet eller fylkesutvalget eller en eller flere særskilte 

klagenemnder oppnevnt av kommunestyret eller fylkestinget.  

Klagen behandles i formannskapet for ny vurdering og eventuell endring av vedtaket. Om 

formannskapet opprettholder tidligere vedtak, oversendes klagen til kommunestyret for 

endelig avgjørelse. 

 

Forvaltningsloven § 29 beskriver fristen for å klage, og at den er 3 uker fra det tidspunkt 

underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part. Klagefristen er ikke 

oversittet. 

 

Kommunedirektøren er av den oppfatning at ingen ny informasjon har tilkommet i saken. 

Kommunedirektøren tilrår derfor at vedtaket opprettholdes. 

 

1. Formannskapet opprettholder tidligere vedtak – søknad om tilskudd fra kommunalt 

næringsfond avslås 

2. Saken forelegges kommunestyret for endelig behandling 

 

 

 

 



Postadresse: Besøksadresse: 

 Rådhusgata 25 Telefon:  

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

Saksprotokoll 

 
Utvalg: Formannskapet   

Møtedato: 13.04.2021 

Sak: 65/21  Arkivsak: 20/2662 

 

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2020 - STS VAKTMESTERTJENESTEN 2  

 

Vedtak: 

 
 

Saken utsettes. 

Det bes om dokumentasjon på om grunnlaget for vedtak er riktig. 

Det bes om dokumentasjon på om det finnes andre som driver med samme type næring, og om dette 

dermed blir konkurransevridende. 

 

Enstemmig. 

 

 

Behandling: 

 

Formannskapets behandling i møte 13.04.21: 

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av rep. Knut Arne Strømøy: 
 

Saken utsettes. 

Det bes om dokumentasjon på om grunnlaget for vedtak er riktig. 

Det bes om dokumentasjon på om det finnes andre som driver med samme type næring, og om dette dermed blir 

konkurransevridende. 

 

Enstemmig. 

 

 



Fra: Stig Tore Sørli [stig@froyeiendom.no] 

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

Kopi:  

Sendt: 25.03.2021 19:50:42 

Emne: Re: Klage på vedtaket om tilbaketrekning av søknad vedr kommunalt næringsfond 

Vedlegg:  

Tilleggsinfo; 
 

Å i avslaget står d også at jeg driver konkurrerende virksomhet. Da lurer jeg virkelig på hvor mange som driver 

med Vaktmestertjenester her på Frøya. Ingen faktisk......Pr i dag er det kun meg som gir slike tjenester. Hvem 

leier ut minigravere, stubbfresere, Beltebåre, flishuggere, små verktøy, kjerneborringsutstyr pluss mye mye mere 

til privatkunder? Ingen faktisk....Og for å si det slik så sier jeg ikke opp min faste jobb før jeg har opparbeidet 

meg tillit til næringsliv, bedriftskunder og privatkunder slik at jeg kan leve på dette på heltid.  D jeg vil med 

dette er faktisk likebehandling og ikke trynefaktor, som d blir gitt akkurat nå. 

Ett kommunalt Næringsfond er ett fond som de som foretar seg og har foretatt seg investeringer kan søke med 

fremlegging av kvitteringer. Dette er min mening. Å denne saken er jeg ikke ferdig med for å si det slik. Nei 

behandle alle på lik linje. Kjør samme regler. Og viss ikke øya har hatt behov for vaktmestertjenester så har jeg 

heller ikke begitt meg ut på dette... jeg har mang en kontrakt med store firmaer som kjøper mine tjenester, både 
firmaer og privatpersoner..... 

 

Mvh Stig Tore Sørli 

 

> 22. mar. 2021 kl. 20:49 skrev Stig Tore Sørli <stig@froyeiendom.no>: 

> 

> Hei 

> 

> Viser til søknaden min i d kommunale næringsfondet den 08.10.20, der jeg søker om investeringer til mitt 

selskap STS Vaktmestertjenester,  viser til at jeg fikk innvilget denne søknaden, men fikk den 30.11.20 baeskjed 

om å trekke tilbake min søknad da investering har skjedd før søknaden var innvilget. Dette fikk jeg beskjed om 

fra Nils Jørgen Karlsen, med anmodning om å sende en ny søknad, jeg ga beskjed om at jeg ønsket ikke å trekke 
tilbake min søknad, da denne var innvilget, men han mente at jeg kunne sende en ny søknad om ting jeg ikke har 

investert i enda. Dette gjorde jeg den 12 november 2021, på nyåret altså Januar 2021 tok jeg kontakt med å høre 

med Nils Jørgen har sett på den, å da fikk jeg beskjed om at søknader blir tatt slik de kommer inn til kommunen. 

Snakket med noen i februar som hadde fått innvilget søknaden sin, men at den de sendte ble innvilget på under 

en uke, altså i februar. At folk har annet arbeid enn ett enkeltmannsforetak det er ganske normalt , men at folk i 

kommunen melder seg inhabil for at jeg jobber til Frøy, den skjønner jeg ikke. Det er flere som har søkt det 

kommunale næringsfondet som har fått innvilget sin søknad uten at de personene har meldt inhabilitet pga de 

jobber i Frøy. Flere har også søkt næringsfondet på nyåret å fått innvilget søknaden sin for de om de har 100% 

stilling å leve av. Føler at kommunen bør ta alle sammen under samme kam, å ikke kappe hode av meg som 

prøver å få til noe. 

> 
> Alle mailer jeg har fått fra de i d kommunale næringsfondet kan ettersendes om ønskelig. Om folk må foreta 

investeringene sine kjapt så kan ikke kommunen gi avslag fordi om disse må foreta investeringen kjapt, når de 

søker i fondet. 

> 

> Og at folk i det kommunale næringsfondet hjelper folk til å skrive sin søknad, d er ikke bra. En søknad må de 

firmaene sende selv er min mening. Viss ikke bør alle få hjelp. Må ikke tro noe annet om at jeg snakker med de 

som får innvilget søknaden sin. 

> 

> Mvh Stig Tore Sørli 



Fra: Stig Tore Sørli [stig@froyeiendom.no] 

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

Kopi:  

Sendt: 22.03.2021 20:49:53 

Emne: Klage på vedtaket om tilbaketrekning av søknad vedr kommunalt næringsfond 

Vedlegg:  

Hei 
 

Viser til søknaden min i d kommunale næringsfondet den 08.10.20, der jeg søker om investeringer til mitt 

selskap STS Vaktmestertjenester,  viser til at jeg fikk innvilget denne søknaden, men fikk den 30.11.20 baeskjed 

om å trekke tilbake min søknad da investering har skjedd før søknaden var innvilget. Dette fikk jeg beskjed om 

fra Nils Jørgen Karlsen, med anmodning om å sende en ny søknad, jeg ga beskjed om at jeg ønsket ikke å trekke 

tilbake min søknad, da denne var innvilget, men han mente at jeg kunne sende en ny søknad om ting jeg ikke har 

investert i enda. Dette gjorde jeg den 12 november 2021, på nyåret altså Januar 2021 tok jeg kontakt med å høre 

med Nils Jørgen har sett på den, å da fikk jeg beskjed om at søknader blir tatt slik de kommer inn til kommunen. 

Snakket med noen i februar som hadde fått innvilget søknaden sin, men at den de sendte ble innvilget på under 

en uke, altså i februar. At folk har annet arbeid enn ett enkeltmannsforetak det er ganske normalt , men at folk i 

kommunen melder seg inhabil for at jeg jobber til Frøy, den skjønner jeg ikke. Det er flere som har søkt det 
kommunale næringsfondet som har fått innvilget sin søknad uten at de personene har meldt inhabilitet pga de 

jobber i Frøy. Flere har også søkt næringsfondet på nyåret å fått innvilget søknaden sin for de om de har 100% 

stilling å leve av. Føler at kommunen bør ta alle sammen under samme kam, å ikke kappe hode av meg som 

prøver å få til noe. 

 

Alle mailer jeg har fått fra de i d kommunale næringsfondet kan ettersendes om ønskelig. Om folk må foreta 

investeringene sine kjapt så kan ikke kommunen gi avslag fordi om disse må foreta investeringen kjapt, når de 

søker i fondet. 

 

Og at folk i det kommunale næringsfondet hjelper folk til å skrive sin søknad, d er ikke bra. En søknad må de 

firmaene sende selv er min mening. Viss ikke bør alle få hjelp. Må ikke tro noe annet om at jeg snakker med de 

som får innvilget søknaden sin. 
 

Mvh Stig Tore Sørli  



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Nils Jørgen Karlsen Arkiv: U01  

Arkivsaksnr.: 20/2661    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2020 - VR EXPRESS V/MATHIAS RAKBJØRG 

KLAGE PÅ AVSLAG 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Formannskapet opprettholder tidligere vedtak – søknad om tilskudd fra 

kommunalt næringsfond avslås 

 

2. Saken forelegges kommunestyret for endelig behandling 

 

 

Vedlegg: 

 

 Samlet saksframstilling – 20/2661-4 

 Klage fra søker – 20/2661-6 

 

Nye saksopplysninger:   

 
I Sak Formannskept sak 64/21 – Kommunalt næringsfond 2020 – VR Expressv/ Mathias Rakbjørg 

ble følgende vedtak fattet: 

«Saken utsettes. Det bes om dokumentasjon på om grunnlaget for vedtak er riktig. Det bes om 

dokumentasjon på om det finnes andre som driver med samme type næring, og om dette dermed 

blir konkurransevridende» 

Nye vurderinger jfr protokolltifførsel: 

Det ble søkt om tilskudd på 200.000 kr til innkjøp av: 

 Båthenger 

 Bilhenger 

 Varebil 

 

Total investering på 663.086 kr. 

Ved revisjon av næringsfondets vedtekter og retningslinjer, ble det innført flere og tydeligere 

vurderingskriterier. 



1. Konkurransevridning – Det er flere som driver med transport og det er flere som driver med 

utleie av hengere og biler, bl a Frøya Auto og Titran Bil og Dekkservice 

2. Fondet bør ha fokus på distriktsutvikling, spesielt med tanke på Øyrekka og grender – Søker 

hevder at det er en tjeneste som ikke dekkes av dagens tilbud - fra eksisterende tilbydere 

3. Tilskudd skal primært gå til hovednæring og ikke binæring – Det er en deltidsvirksomhet pt, 

men eier har til hensikt å utvikle den til fulltidsvirksomhet 

4. Lettomsettelige varer – Investeringsobjektene anses som lett omsettelige. Samtlige objekt 

det søks tilskudd for, varebil, bilhenger og båthenger anses som lett omsettelige produkter 

på bruktmarkedet. PÅ finn.no; bilhenger – 16.000 treff, båthenger – 868 treff 

 

Kommunedirektøren har gjort en samlet vurdering i henhold til nye vurderingskriteringer og derfor 

foreslått at søknaden avslås. 

_________ 

 

Saksopplysninger: 

 

Søknaden ble behandlet i Formannskapet den 02.03.2021 - sak 45/21. Søknaden ble avslått 

med følgende begrunnelse: 

 

 Det er flere som driver med transport og det er flere som driver med utleie av hengere 

og biler. Tilskuddet kan oppleves som konkurransevridende  

 Det er en deltidsvirksomhet pt, men eier har til avsikt å utvikle den til 

heltidsvirksomhet. For tiden er det en binæring  

 Lettomsettelige varer – Investeringsobjektene anses som lett omsettelige  

 

Melding om vedtak ble sendt til søker 03.03.2021. 

 

Kommunen har mottatt klage fra søker: 

 

 

 

 

Klage 23.03.2021 

 

Viser til deres vedtak om å avvise min søknad på å gå til investeringer i mitt firma VR 

Ekspress, mener at dette vedtaket er avslått på feil grunnlag. For det første så har dere 

avslått dette med å argumentere for at det er flere som driver småfrakt av varer og tjenester 

i Frøya Kommune. Pr dags dato er det ingen flere som driver med slik småfrakt av varer og 

tjenester så derfor er det ikke noe konkurranse påvirkende over de større frakttjenester som 

drives på denne øya . Samtidig avviser dere søknaden min på grunnlag av at dette drives 

som en biinntekt utover den vanlige jobben min. Vet av flere som har stått fram og mottatt 

kommunalt næringsfond for det om de har en biinntekt og en 100% stilling som man lever 

av. Her kan dere se blant annet i media den senere tid. Vennligst behandle søknaden min på 

nytt på lik linje/ grunnlag som dere gir de andre med biinntekt kommunalt støtte. 

 

Kommentarer til klagen 

 



Vurderingene som gjøres baseres på flere elementer. Dette ble klart ved endring av 

tildelingskriteriene. Heltid/ deltid er en av flere elementer som vurderes. At tilskuddet skal 

være utløsende, har alltid vært viktig. Det ble søkt om tilskudd til investering i bilhenger, 

båthenger og varebil. Disse anses som lett omsettelige. 

 

Vurdering: 

 

I henhold til Forvaltningsloven § 28 kan enkeltvedtak påklages av en part eller annen med 

rettslig klageinteresse i saken til det forvaltningsorgan (klageinstansen) som er nærmest 

overordnet det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket (underinstansen). 

For enkeltvedtak som er truffet av forvaltningsorgan opprettet i medhold av lov om 

kommuner og fylkeskommuner, er klageinstansen kommunestyret eller fylkestinget, eller etter 

disses bestemmelse, formannskapet eller fylkesutvalget eller en eller flere særskilte 

klagenemnder oppnevnt av kommunestyret eller fylkestinget.  

Klagen behandles i formannskapet for ny vurdering og eventuell endring av vedtaket. Om 

formannskapet opprettholder tidligere vedtak, oversendes klagen til kommunestyret for 

endelig avgjørelse. 

 

Forvaltningsloven § 29 beskriver fristen for å klage, og at den er 3 uker fra det tidspunkt 

underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part. Klagefristen er ikke 

oversittet. 

 

Kommunedirektøren er av den oppfatning at ingen ny informasjon har tilkommet i saken. 

Kommunedirektøren tilrår derfor at vedtaket opprettholdes. 

 

1. Formannskapet opprettholder tidligere vedtak – søknad om tilskudd fra kommunalt 

næringsfond avslås 

2. Saken forelegges kommunestyret for endelig behandling 

 

 

 

 



Postadresse: Besøksadresse: 

 Rådhusgata 25 Telefon:  

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

Saksprotokoll 

 
Utvalg: Formannskapet   

Møtedato: 13.04.2021 

Sak: 64/21  Arkivsak: 20/2661 

 

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2020 - VR EXPRESS V/MATHIAS 

RAKBJØRG  

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes. 

Det bes om dokumentasjon på om grunnlaget for vedtak er riktig. 

Det bes om dokumentasjon på om det finnes andre som driver med samme type næring, og om dette 

dermed blir konkurransevridende. 

 

Enstemmig. 

 

 

Behandling: 

 

Formannskapets behandling i møte 13.04.21: 

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av rep. Knut Arne Strømøy: 
 

Saken utsettes. 

Det bes om dokumentasjon på om grunnlaget for vedtak er riktig. 

Det bes om dokumentasjon på om det finnes andre som driver med samme type næring, og om dette dermed blir 

konkurransevridende. 

 

Enstemmig. 

 

 



Fra: Mathias Rakbjørg [Vrexpress@hotmail.com] 

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

Kopi:  

Sendt: 23.03.2021 08:31:49 

Emne: Klage ifht næringsstøtte 

Vedlegg:  

Viser til deres vedtak om å avvise min søknad på å gå til investeringer i mitt firma VR Ekspress,  mener at dette 
vedtaket er avslått på feil grunnlag. For det første så har dere avslått dette med å argumentere for at det er flere 

som driver småfrakt av varer og tjenester i Frøya Kommune. 

Pr dags dato er det ingen flere som driver med slik småfrakt av varer og tjenester så derfor er det ikke noe 

konkurranse påvirkende over de større frakttjenester som drives på denne øya . Samtidig avviser dere søknaden 

min på grunnlag av at dette drives som en biinntekt utover den vanlige jobben min. Vet av flere som har stått 

fram og mottatt kommunalt næringsfond for det om de har en biinntekt og en 100% stilling som man lever av. 

Her kan dere se blant annet i media den senere tid. 

 

Vennligst behandle søknaden min på nytt på lik linje/ grunnlag som dere gir de andre med biinntekt kommunalt 

støtte. 

 
Mvh Mathias Rakbjørg 

Vr express  



SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Maria Strøm Arkiv: V17  

Arkivsaksnr.: 21/716    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 

Kommunestyret 

 

OPPSTART - BEITEBRUKSPLAN  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

1. Frøya kommune vedtar oppstart av arbeid med beitebruksplan som fremmet i 

saksfremlegget.  

  

2. Det avsettes kr 200 000 til prosjektet fra disposisjonsfondet, for gjennomføring av de 

forespeilte prosessene i saksfremlegget. Saldo på disponibelt disposisjonsfond er kr 

90.918.337 per 08.04.2021. 

 

 

 

Saksopplysninger:  

 

Landbruket i Frøya kommune er, og har vært kombinasjonsbruk. I 2020 ble det registrert 46 

jordbruksbedrifter i kommunen, en nedgang fra 47 i 2018. Majoriteten av jordbrukerne har 

sauehold, og det ble registrert 4.167 sauer som var ett år eller eldre på Frøya i 2020. 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 284 

kyr totalt i 2020.  

 

I 2020 var det grove 7.200 dekar jordbruksareal i drift, hvorav 3.700 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.  

 

Det kom dermed et ønske fra kommunen om å få på plass en beitebruksplan med oversikt 

over spesielt viktige beitearealer. Dette for å gjøre det enklere å få en oversikt over hvilke 

arealer som må tas ekstra hensyn til og hvilke arealer en kan videreutvikle i arbeidet med 

utbygging av Frøya.   



 

Viktige prioriteringer i planen finnes listet under:  

 

 Beiteareal   

 Bevaring av viktige arter: Kystlynghei  

 Avdekke konfliktområder og redusere disse  

 

Denne listen er ikke uttømmende, og vil bli redigert i takt med informasjon innhentet fra 

drivere og andre i løpet av arbeidet med planen.  

 

Organisering av arbeidet: 

 

Arbeidet med beitebruksplanen er tenkt gjennomført av en kjernearbeidsgruppe som vil følge 

planarbeidet fra start til slutt. Denne gruppen foreslås sammensatt av følgende ansatte:  

 

Leder: 

Virksomhetsleder Plan, Miljø og Forvaltning  

 

Saksbehandler: 

Landbruksrådgiver  

 

Medlemmer: 

Fagleder landbruk, natur og miljø  

Kommuneplanlegger   

 

I tillegg tenkes følgende representanter involvert i prosessen ved behov:  

Utvalg av drivere  

Næringsrådgiver  

Norges bondelag  

Villsau laget  

Norsk sau og geit   

NJFF  

TT  

 

Eventuelle andre interne- og eksterne bidragsytere involveres også ved behov.  

 

Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester foreslås som styringsgruppe, og det vil holdes 

tematiske møter med aktuelle aktører underveis i prosessen. Prosjektet rapporteres til 

styringsgruppen ved behov eller ønske.  

 

Fremdriftsplan:  

 

For å sikre at prosessene i et slikt arbeide blir ivaretatt, så har administrasjonen i første 

omgang forespeilet et tidsperspektiv på ca. ett år for å få gjennomført arbeidet med 

beitebruksplanen. Administrasjonen har derfor laget en kort oversikt over den planlagte 

tidslinjen. 

 



 
 

Grunnet dagens situasjon med COVID-19 så må en anta at arbeidet kan bli forsinket.  

 

Forhold til overordna planverk:  

 

I planstrategi for Frøya kommune 2020 – 2024, så legges det opp til et økt fokus på 

kommunens landbruk, og en bedre forvaltning av landbruksarealene. En beitebruksplan er 

derfor ansett å være i tråd med planstrategien.  

 

Økonomi: 

 

Per dags dato er det økonomiske behovet for planen noe ukjent. Flere variabler finnes som 

avgjør behovet for kontrahering av ekstern kompetanse i arbeidet med planene. Videre vil det 

bli kostnader rundt annonsering, kunngjøring og møteaktivitet rundt arbeidet, foruten interne 

kostnader for bruk av kommunens ressurser.  

 

Det foreslås derfor å sette av 200 000 kroner, fra Disposisjonsfondet, for å kunne 

gjennomføre de ovenfornevnte tiltakene.  

 

Styringsgruppa (HOAT) godkjenner alle økonomiske bestillinger, og holdes oppdatert på 

økonomien i prosjektet. Formannskapet vil bli orientert om eventuelle økonomiske bestillinger 

fra planarbeidet og styringsgruppa, og vil tildele midler etter en egen vurdering.  

 

Vurdering: 

 

For å lage en god og grundig beitebruksplan som de fleste vil være fornøyd med, samt være til 

hjelp i utviklingen av Frøya som en utviklingskommune, må arbeidet ikke forhastes. Det er 

viktig å være nøye og få med alle interesseorganer slik at alle får talt sin sak og utmarka blir 

bevart på best mulig måte. Derfor ansees det at planarbeidet trenger i hvert fall ett år for 

ferdigstillelse.  

 

Frøya kommune har store mengder areal satt av til Landbruk-, Natur- og Friluftsformål, men 

per dags dato liten oversikt over hva som faktisk benyttes aktivt i landbruket. 

Beitebruksplanen skal være med på å belyse hva utmarka blir brukt til og hva som er viktigst å 

ta vare på for flest mulig.   

 

Beitebruksplanen vil være med på å minske konflikten mellom utbyggere og de som bruker 

utmarka. I denne sammenheng er det også viktig å inkludere FNs bærekraftsmål i prosessen, 

spesielt mål nr. 2 (Utrydde sult), 9 (Industri, innovasjon og infrastruktur), 11 (bærekraftige 

byer og lokalsamfunn), 12 (ansvarlig forbruk og produksjon) og 15 (livet på land). Et solid 



landbruk på Frøya er et godt substitutt til havbruksnæringen, samtidig som at det bidrar til å 

ta vare på kulturlandskapet og kystlyngheien på Frøya.  

 

Med en beitebruksplan vil det bli enklere å forvalte landområdene på Frøya. Dette vil gjøre 

det mer klart hvor det er muligheter for å utvikle Frøya, og samtidig som at gårdbrukerne får 

en mer stabil og forutsigbar hverdag slik at det er tryggere for de å utvikle sin næring.  

 

Konklusjon: 

 

Kommunedirektøren anbefaler å vedta oppstart av arbeidet med beitebruksplanen, som vist i 

saksfremlegget.   

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Danussia  Baracho Teixeira Arkiv: PLAN 5014201804  

Arkivsaksnr.: 18/529    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for forvaltning 

Kommunestyret 

Kommunestyret 

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 

Kommunestyret 

 

SLUTTBEHANDLING REGULERINGSPLAN HAUGRANDA BOLIGFELT - GNR 

10 BNR 307 M.FLERE 5014201804 

 

 

Forslag til vedtak: 

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-12, vedtar Frøya kommunestyre å 

egengodkjenne detaljreguleringsplanen for Haugranda (planid: 5014201804), som vist 

på plankart datert 20.03.2020, planbeskrivelse datert 14.04.2020 og planbestemmelser 

datert 26.02.2021. 

 

Kommunedirektøren skal etter at saken er egengodkjent forsikre seg om at planen blir 

digitalisert og gjøre evt. mindre rettinger. 

 

Vedlegg: 

1. Planbeskrivelse, datert 14.04.2020  

2. Planbestemmelser, datert 26.02.2021 

3. Plankart, målestokk: 1:2500, datert 20.03.2020  

4. Vedlegg 1: Planprogram  

5. Vedlegg 2: Adresseliste Haugranda  

6. Vedlegg 3: Naturmangfold vurdering 

7. Vedlegg 4: Landbruksfaglig vurdering  

8. Vedlegg 5: Arkeologiske registreringer  

9. Vedlegg 6: Trafikknotat  

10. Vedlegg 7: ROS-analyse 

11. Vedlegg 8: Sol- og skyggeanalyse  

12. Vedlegg 9: Geologisk vurdering  

13. Vedlegg 10: VA-skisse  

14. Vedlegg 11: Perspektivtegninger  

15. Vedlegg 12: Snitt-tegninger  

16. Temakart: AR5  

17. Temakart: Situasjonsplan  



18. Tilbakemeldingsskjema  

 

Saksopplysninger 

Planforslaget 

Planforslaget er utarbeidet av Kystplan AS på vegne av Frøy Eiendom. Planforslaget ble mottatt hos 

kommunen 28.10.2019. Revidert planforslag ble mottatt 15.04.2020. Planens totalareal er på 37,02 

daa. Planen inneholder arealer for boligbebyggelse, lekeplass, veg, fortau, turveg, friområde og LNF 

m.fl.  

Revidert planbestemmelser etter høring og offentlig ettersyn ble mottatt 12.01.2021 og endret videre 

26.02.2021 

Hensikt med regulering 

Det er ønskelig å tilrettelegge for boligbebyggelse i form av leiligheter, rekkehus (3/4-mannsboliger 

mm). Planforslaget legger opp til totalt 39 boenheter. Det skal gjennom regulering tas sikte på å 

avklare alle forhold som blir berørt av planforslaget for å få en god arealplanlegging i et langsiktig løp. 

Beliggenhet, eksisterende forhold 
Området ligger på Hammarvika på østsiden ikke langt unna kommunesenteret på Sistranda. Området 

ligger ganske sentralt, og det har vært en god del utbygging i dette området i de senere årene. Området 

blir sett på som en utvidelse av boligområdet Djupmyra. 

Det er i området gode turmuligheter og vil ligge tett opp til naturlige omgivelser. Det er kort vei til 

butikk, kollektivtrafikk, skole og barnehage. 

Forhold til overordnede planer 

Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF-formål. Tiltaket er ikke i tråd med overordnede 

planverk. 

Førstegangsbehandling 
Planen ble vedtatt og sendt ut til høring og offentlig ettersyn i Hovedutvalg for allmenne- og tekniske 

tjenester, sak 69/20, 20.08.2020. Brev til naboer og regionale- og statlige sektormyndigheter ble sendt 

28.09.2020, frist for merknader ble satt til 13.11.2020. 

Planprosess 

Dato Milepæl  Kommentar 

21.02.18 Anmodning om oppstartsmøte mottatt 
fra Kystplan 

Det medfølger en kort planbeskrivelse samt 
foreslått planavgrensning 

16.03.18 Oppstartsmøte avholdt på Rådhuset Fra kommunen møter: Stian Aspaas Haugen 
(Arealplanlegger), Sondre Brynjulvsrud Bakke 
(Arealplanlegger), Bjørnar Grytvik 
(Avdelingsleder VA). Forslagstiller: May 
Andreassen (Kystplan). Tiltakshaver: Helge 
Gåsø (Frøy Eiendom AS) 

15.06.18 Varsel om oppstart mottatt  

19.06.18 Kunngjøring i Hitra-Frøya avisen Frist for merknader satt til 13.08.2018 

31.01.19 Planprogram godkjent Kommunen godkjenner planprogrammet 

28.10.19 Planforslag mottatt Kommunen gjennomgår plandokumentene og 
kommer med merknader 

04.11.19 Planforslag sendes på internhøring På høring internt i kommunen 

19.02.19 Merknadsbehandling Merknader til planforslag oversendes Kystplan 



15.04.20 Komplett planforslag godkjent Kommunen mottar revidert planforslag iht. 
merknadene som er gitt 

20.08.20 1.gangsbehandling Behandling av planforslag i HOAT 

28.09.20 Høring og offentlig ettersyn Planen sendes på høring og offentlig ettersyn 
til naboer og sektormyndigheter 

13.11.20 Høringsfrist utløpt Det er kommet innsigelser fra Mattilsynet og 
Statsforvalter i løpet av høringstiden 

12.01.21 Revidert planforslag mottatt 
 

Plankonsulenten leverer nytt planforslag iht. 
merknader fra sektormyndighetene 

18.02.21 Forespørsel om tilbaketrekking av 
innsigelser 

Kommunen sender forespørsel om trekking av 
innsigelser 

11.03.21 Trekking av innsigelser av myndighetene Mattilsynet og Statsforvalter trekker sine 
innsigelser 

15.04.21 Planen behandles i planutvalget  

29.04.21 Planen egengodkjennes i Kommunestyret  

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden fra 28.09.2020 til 13.11.2020. I samme periode 

ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 8 

uttalelser. Disse følger saken som utrykte vedlegg. Hovedtrekkene i merknadene er referert nedenfor. 

Innspill fra Dato Hovedmomenter Innspill Vurdering i plan 

Statens 
Vegvesen 

06.10.20 SV ber om at det vurderes ekstra 
belysning ved gangfeltet over fv. 716, 
ettersom gangfeltet er plassert i en 
kompleks trafikksituasjon. Videre vises 
det til Trøndelag Fylkeskommunes 
uttalelse. 

Tatt til etterretning. Ekstra 
belysning ved overgangen over 
716 legges inn som 
rekkefølgekrav.  

Mattilsynet 04.11.20 Fremmer innsigelse grunnet manglende 
vurdering av drikkevannssituasjonen. 
Hamarvik vannverk har ikke tilstrekkelig 
kapasitet per dags dato, og det 
kommunale vannverket har ingen sikker 
backup i form av høydebasseng for 
Hamarvik området. For at Mattilsynet 
skal vurdere å trekke innsigelsen, så må 
det dokumenteres at det etableres 
tilfredsstillende leveringssikkerhet for 
drikkevann, herunder tilfredsstillende 
høydebassengkapasitet for de planlagte 
boligene. Dette kan potensielt gjøres 
gjennom rekkefølgebestemmelser hvor 
det kreves at tilfredsstillende 
leveringssikkerhet skal være etablert, 
eller ha en fremdriftsplan. 

Tatt til etterretning. Det legges 
inn rekkefølgebestemmelser 
som sikrer at 
leveringskapasiteten vil være 
tilstrekkelig når feltet blir 
utbygget. 

Statsforvaltning 
i Trøndelag 

12.11.20 Fylkesmannen har inkludert innsigelse 
fra Mattilsynet, i tillegg til å fremme en 
egen innsigelse mot planen. Innsigelsen 
gjelder at det må spesifiseres at § 3.1 e) 
også gjelder for støy i anleggsfasen. 
 
Gir også råd om at det tas en vurdering 
av hvorvidt BLK2 kan flyttes inn i 

Tatt til etterretning. 
Spesifisering at § 3.1 e) også 
gjelder for anleggsfasen 
implementeres. 
 
 
BLK2 kan ikke flyttes, da må 
hele planen endres. En av 



bebyggelsen, slik at lekeplassen ikke 
plasseres på jordbruksareal. 
 
 
 
Gir råd om å legge inn en bredere 
buffersone mot tilgrensende dyrka mark 
ved BKS8 og BKS9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gir råd om at traktorveien bør vurderes 
lagt utenom bebyggelse, for å sikre 
mulig bruk til landbruksformål. 
 
 
Videre miner at det bør tas inn en 
rekkefølgebestemmelse om at området 
skal undersøkes for fremmede, 
skadelige arter før tiltak settes i gang, 
samt det bør tas med en bestemmelse 
om at det ikke skal settes ut 
(såes/plantes) fremmede, skadelige 
arter i planområdet. 

grunnene for at det er lekeplass 
her er at det er reversibelt 
tiltak. Jordbruksarealet er lett 
tilegnelig hvis det skulle bli 
behov. 
 
Buffersone landbruk og BKS8 og 
9. Det er ikke mulig å legge en 
bredere buffersone. Det er ikke 
stilt krav om dette fra 
sektormyndighetene tidlig i 
prosessen som en premissgiver 
for planen. Byggene kommer 
lengre unna, da nærmeste 
arealet til landbruk blir 
parkeringsareal. 
 
Traktorvegen er en eksisterende 
vei. Det er lagt opp til at den 
kan brukes etter at planen er 
utbygd også. 
 
Det inkluderes i 
rekkefølgebestemmelser at det 
skal gjøres undersøkelser for 
skadelig arter. Tiltaket at det 
ikke tillates såing og planting av 
skadelige arter inkluderes som 
generell bestemmelse i §3.1 h. 

Trøndelag 
Fylkeskommune 

12.11.20 Trøndelag Fylkeskommune viser til 
innspill fra Statens vegvesen, og har ut 
over dette ingen avgjørende merknader 
til planen. 

Innspill fra SV er hensyntatt. 

Norges 
vassdrags- og 
energidirektorat 

13.11.20 Viser til den gjennomførte geologiske 
vurderingen, og vurderer at denne er 
tilfredsstillende for planen. NVE har 
ingen videre merknader til planen. 

Ingen nødvendig vurdering. 

Vanja Husby 02.10.20 Spør om reguleringsplanen som allerede 
eksisterer for Djupmyra siden 2011 - 
hvor det er tegnet inn og planlagt 
universelt utformede lekeplasser. 
Kommenterer at det siden 2011 fortsatt 
ikke eksisterer noen lekeområder i 
boligfeltet. 

Ikke relevant for den aktuelle 
planen, men kommunen vil ta 
opp en dialog med utbygger av 
Djupmyra Boligfelt angående de 
manglende lekeplassene. 
Kommunen kan ikke tvinge 
forslagstiller til å rette opp i 
dette for at ny plan skal kunne 
realiseres.  

Hege Bårdseng 10.11.20 Bekymret over at boligene som skal bli 
bygd kommer til å frata privatliv siden 
de skal være nær til og høyere enn 
eiendommen sin. I tillegg, mener at 
lysene fra biltrafikken til å fra disse 
boligene vil treffe rett inn i stuen sin. 
Hun krever at det settes opp levegg som 
hindrer at lys fra biltrafikken skal treffe 
boligen sin, samt at vinduer mot 
eiendom sin blir tatt bort. 

Innspillet er tatt til etterretning. 
Forslagsstiller vil utrede denne 
problemstillingen ved 
byggesaksfasen. 



John Haftor 
Haftorsen 

10.11.20 1. Spørsmål vedrørende eksisterende 
boliger: 
a. Innsyn til andre og private boliger. 
b. Tap av sollys/skygge. 
c. Støy. 
d. Lysforstyrrelse. 
e. Tap av nærhet til natur. 
f. Tap av utsikt. 
 
2. Spørsmål vedrørende utredning av 
boligfeltet: 
a. Funn av kulturminner. 
b. Påvirkning av dyr, fugler og planteliv. 
c. Det faktiske boligbehovet. 
d. Manglende utredninger av truede 
dyr. 
e. Manglende utredning av truede 
planter. 
 
Mener at det mangler vurderinger for 
forhold med de eksisterende feltene. 
Kommenterer også at det er krav til 
lekeplass med et visst antall barn, men 
at det fortsatt mangler lekeplasser i de 
to allerede etablerte 
reguleringsplanene. 

1a og d: Vil bli utredet av 
forslagsstiller ved 
byggesaksfasen. 
 
1b: Sol/skyggeanalyse 
konkluderer at eksisterende 
boliger ikke forstyrres. 
 
1c: Støyutredning skal 
utarbeides etter vedtak av 
planen. 
 
1e og f: Natur som blir berørt i 
området har blitt vurdert til å 
ikke ha stor verdi. 
 
2a: Funn av kulturminner er tatt 
høyde for i planbestemmelser. 
Arbeidet må stanses ved funn 
under utbygging av området, jf. 
Kulturminneloven. 
 
2b, d og e: Vurdering av 
naturmangfoldet, vedlegg nr. 3, 
viser at planen ikke vil påvirke 
naturmangfoldet i for stor grad. 
Videre ansees det også positivt 
for naturmangfoldet at man 
utvider et eksisterende boligfelt 
fremfor å åpne et helt nytt 
område. 
 
2c: Frøya kommune har høy 
befolkningsvekst, og det ser ikke 
ut som denne veksten vil stoppe 
med det første. Det antas at 
forslagstiller har gjort 
vurderinger om at det er et 
behov for disse boligene før 
planarbeidet startet. 
 
Kommunen skal ta en dialog om 
mangel på lekeplasser med 
utbygger av Djupmyra 1 og 2 
uavhengig av Djupmyra 3. 

 

 

 

 

 

Innsigelser 
Det er varslet innsigelser til planen fra Mattilsynet og Fylkesmannen i Trøndelag. Mattilsynet fremmer 

innsigelse grunnet manglende vurdering av drikkevannssituasjonen. De påpeker at Hamarvik vannverk 

ikke har tilstrekkelig kapasitet per dags dato, og det kommunale vannverket har ingen sikker backup i 



form av høydebasseng for Hamarvikområdet. Fylkesmannen i Trøndelag har fremmet egen innsigelse 

mot planen. Innsigelsen gjelder at det må spesifiseres at § 3.1 e) også gjelder for støy i anleggsfasen. 

Trekning av innsigelser: Begge innsigelsene er hensyntatt i revidert planforslag. Kommunen har fått 

bekreftelse på at varslet innsigelse fra myndighetene er trukket. 

Endringer etter førstegangsbehandling 
Det er foretatt justeringer i planforslaget etter førstegangs høring og offentlig ettersyn: 

1. Det legges inn rekkefølgebestemmelser som sikrer at leveringskapasiteten for vann vil være 

tilstrekkelig når feltet blir utbygget og at ingen tillatelse blir gitt før det. 

2. Spesifisering at § 3.1 e) også gjelder for anleggsfasen implementeres. 

3. Ekstra belysning ved overgangen over 716 legges inn som rekkefølgekrav. 

4. Det inkluderes i rekkefølgebestemmelser at det skal gjøres undersøkelser for skadelig arter. 

Tiltaket at det ikke tillates såing og planting av skadelige arter inkluderes som generell 

bestemmelse i §3.1 h. 

5. Nye bestemmelse: § 3.1 i: Innsyn og lysforstyrrelse 

6. Kommunen har gjort endringer med tanke på rekkefølgebestemmelsene som gjelder for 

oppføring av lekeplass. 

 

Samlet vurdering 

Planforslaget er godt bearbeidet og ivaretar nødvendige hensyn. Det er vurdert som lite sannsynlig at 

planforslaget vil medføre konflikter innenfor planområdet og omkringliggende områder. Innsigelsene til 

planforslaget er ivaretatt og imøtekommet gjennom bestemmelsene. 

Kommunendirektøren vurderer derfor planarbeidet som godt gjennomarbeidet, og at planbeskrivelsen, 

ROS og andre analyser holder en tilfredsstillende kvalitet. I tillegg er det gjort omfattende 

skisseprosjektering slik at man kan danne seg et godt bilde av hvordan prosjektet kan bli seende ut. 

Det er kommet 3 merknader fra naboer. Disse er sammen med merknader fra sektormyndigheter svart 

ut i tabellen ovenfor. Kommunedirektøren mener planforslaget vil imøtekomme behov for fremtidig 

areal for boligutbygging, samtidig som man tar hensyn til statlige planretningslinjer som er relevant i 

planarbeidet. Kommunedirektøren anbefaler derfor at planen godkjennes. 

Konklusjon 

Kommunedirektøren anbefaler at kommunestyret egengodkjenner planforslaget for Haugranda 

boligfelt. 
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1 BAKGRU N N

1.1 Hensikten med planen
Hensikten med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse i form av leiligheter, rekkehus osv.
Det ønskes en fortetning av området med 39 boenheter.
Til opplysning har planen fått endret navn i løpet av prosessen fra Djupmyra3 til Haugranda Boligfelt.

Videre har planavgrensningene blitt endret etter kunngjøringen av planoppstart.

Figur 1Viser flyfoto og planavgrensningeneforslagsstiller

Fagkyndig:

Organisasjonsnummer 990958 246
Firma Kystplan AS
Adresse Storhaugveien 8, 7240 Hitra
E-post kystplan@kystplan.no
Telefon nummer 93467358
Kontaktperson May I Andreassen

Tiltakshaver:

Organisasjonsnummer 977 235 006
Firma Frøy Eiendom AS
Adresse Siholmen 34, 7246 Sistranda
E-post helge@froyeiendom.no
Telefon nummer 90101101
Kontaktperson Helge Gåsø
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2 PLAN OM RÅDET

2.1 Beskrivelse av området og dagens status
Området ligger på Hammarvika i Frøya kommune.

Figur 2Viser oversiktskart og områdets plassering på Frøya.

2.2 Planstatus
Gjeldende planformål er i kommunens arealdel satt til LNF. Dette formålet tillater kun tiltak i

tilknytning til stedbunden næring. Tiltakshavers aktivitet er ikke betegnet som stedbunden næring.

Det erderfor vedtatt et planprogram som danner grunnlaget for dette planforslaget (se vedlegg 1)

2.2.1 Tilgrensende reguleringsplaner
Planområdet ligger i nær tilknytning til eksisterende boligfelt. Det ligger derfor flere reguleringsplaner

som grenser til planområdet. Noen av disse blir berørt. Dette er planene: Djupmyra2 (1620201502),

Hammerdal (1620201303) og Hammeren Boligfelt (1620200603).

Figur 3Viser gjeldende kommuneplan for området, samt planavgrensning.
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Figur 4Viser tilgrensende planer til planområdet.

2.3 Kartgrunnlag
Kartgrunnlaget er kjøpt fra Ambita infoland 13.04.2018. Det er ikke gjort endringer i grunnkartet.

2.4 Eiendomsforhold
Eiendomsopplysninger:
Planen innbefatter i hovedsak 2 eiendommer. Dette er de grunneiere som blir direkte berørt

Gnr 10 bnr 4 Per Arne Hammer
Gnr 10 bnr 15 Heidi M Hammer Skarsvåg
Gnr 10 bnr 15 Arnt Tore Skarsvåg
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2.4.1 Eiendomskart
Det er sendt ut nabovarsel til 54 naboer/berørte parter og 2 interesseorganisasjoner. Disse er lagt

som et vedlegg til saken (Vedlegg 2). Nedenfor er et kart som viser eiendomsgrensene.

Figur 5Viser eiendommer innenfor og i tilknytning til planområdet.

2.4.2 Hjemmelsforhold og rettigheter
Planen berører flere eiendommer.

Man er ikke kjent med noen hjemmelsforhold som bidrar til å komplisere plansaken.
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3 PLANFORSLAGET

37

Figur 6Viser planforslaget.

3.1 Planens intensjon
Hensikten er å etablere 39 boenheter innenfor planområdet. Det er tenkt å etablere både, 3-

mannsboliger, 4-mannsboliger og 5-mannsboliger.

3.2 Planavgrensning
Planen omfatter ca. 37dekar. Avgrensningen går langs eiendomsgrensene og i randsonen for

dyrkamarka. Videre går den langseksisterende vei frem til avkjørsel til FV716.

Underveis i prosessen er det blitt gjort endringer av planavgrensningen i forhold til det som var

varslet. Den erikke blitt utvidet, men planen er blitt mindre.

Da det ble holdt oppstartsmøte 16.03.2018 og når planprogrammet ble sendt ut på høring var

planavgrensningen slik som vises i figur 7 nedenfor.
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Figur 7 viser planavgrensning i planprogrammet

Etter tilbakemeldinger og innspill på planprogrammet, samt at det ble gjort noen arkeologiske funn,

ble planavgrensningen endret til slik som figur 8 nedenfor. To områder ble fjernet.

Figur 8 viser dagens planavgrensning
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3.3 Reguleringsformål 
Planområdet er fordelt med følgende formål:  

Bebyggelse og anlegg 

• Boligbebyggelse 

• Lekeplass 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

• Veg 

• Annen veggrunn 
Grønnstruktur 

• Turvei 

• Friområde 
Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift (LNFR) 

• Frilufts formål 

• Landbruk 
Hensynssoner 

• Frisiktsone 

• Kulturminner 

• Høyspenningsanlegg  
 
 

3.4 Arealoppgave 
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3.4.1 Bebyggelse og anlegg 
Boligbebyggelse: 

Ca. 14900 m2 er avsatt til boligbebyggelse. 

Det er planlagt 3-mannsboliger, 4-mannsboliger og 5-mannsboliger innenfor planområdet.   

4-mannsboligene har en høyde på ca. 8,1 meter, og 3-mannsboligene og 5-mannsboligene har en 

høyde på ca. 5,5 meter. Arealene på boenhetene varierer mellom ca. 81 og ca. 99 kvm.  

Området er gitt maksimum utnyttelsesgrad, som er fastsatt i bestemmelsene.  

Maks mønehøyde på 39,5 moh. er gitt i bestemmelsene.  

Lekeplass:  

1563 m2 av planområdet er avsatt til lekeplass. Det planlegges 3 lekeplasser og det vil bli tilrettelagt 

for både små og store barn.  

 

3.4.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
Veg:  

Planen inneholder ca. 310 m eksisterende vei og ca. 460 m nye veier.  Området skal benytte seg av 

eksisterende vei som har en bredde på 3,0 m. Det er lagt til rette for en breddeutvidelse på 1 m.  Nye 

veier i planområde er satt til henholdsvis 4 m for hovedvei og 3,5 m for mindre sideveier.  Veiene er 

private.  

Fortau Planen inneholder ca 570m fortau.  Fortauet skal bygges som opphøyd fortau men en 

minimum bredde på 2,5 m 

Annen veigrunn - grønnstruktur:  

Dette er området langs veien som skal beplantes. Det fastsettes i bestemmelsene. Annen veigrunn er 

areal som senere kan benyttes for å utvide bredden på veien og for veigrøfter osv. 

Annen veggrunn – teknisk:  

Dette er området ved veien som i dag benyttes til poststativ osv. 

3.4.3 Grønnstruktur 
Turvei(sti) 

Planen inneholder ca. 270 m med stier. Disse fungerer som snarveier til lekeplasser og som snarveier 

for å kunne bevege seg ut av planområdet.  

Friområde: 

387 m2 er avsatt til friområde. Dette er i hovedsak området mellom boligområdene. 
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3.4.4 Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift (LNFR) 
Frilufts formål: 

4760 m2 av planområdet er avsatt til frilufts formål. Dette er i hovedsak området i ytterkant av 

planområdet som grenser mot annet landbruksformål.   

Landbruk: 

Ca. 7370 m2 av planområdet er avsatt til landbruk. Området ligger der det er funnet kulturminner.  

3.4.5 Hensynssoner 
Frisiktsone:  

Det blir etablert en frisiktsone ved avkjørselen fra Lundeveien til Fv. 716. Videre er det etablert 

frisiktsoner ved veiavkjørsler. I bestemmelsene blir det satt restriksjoner på beplantning osv.  

Frisiktsonen mot FV 716 er 6 x 82 meter.  Frisiktsoner ellers i planen er 4x12meter 

Høyspenningsanlegg 

Eksisterende høyspenningsanlegg 290 m2. 

Kulturminner 

8516 m2 er avsatt til bevaring kulturminner. 
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4 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 

4.1 Om planprosessen 
- 16.03.2018: Oppstartsmøte med Frøya kommune 

- 14.06.2018: Oppstartsvarsel sendt til naboer 

- 30.08.2018: Oppstartsvarsel sendt til sektormyndigheter 

- 22.06.2018: Kunngjøring i Hitra-Frøya 

-  

4.2 Oppsummering av innspillene 
I forbindelse med godkjenning av planprogrammet ble innspill fra naboer og sektormyndigheter 

vurdert. Dette ble tatt med i vedtatt planprogram. Nedenfor er en kort oppsummering og de viktigste 

problemstillingene  

Statlige myndigheter:  

Trøndelag fylkeskommune varsler arkeologiske registreringer. Dette er gjennomført og resultatene er 

tatt hensyn til i planforslaget.  

Fylkesmannen i Trøndelag, avdeling landbruk, er skeptisk til omdisponeringen. De ber om avbøtende 

tiltak og at plangrensen endres. Dette er vurdert av fagkyndig i konsekvensutredningen. 

Fylkesmannen minner om krav til lekeplasser og valg av trase for gang- og sykkelveg. Dette er vurdert 

i konsekvensutredning. De minner også om at planen skal fremme helsefremmende boforhold og flere 

temaer knyttet til dette. Dette er vurdert i konsekvensutredningen.  

Statens vegvesen mener at Frøya kommune bør avvente planarbeidet i påvente av ny kommuneplan, 

og forventer at det settes fokus på trygg skolevei og trafikksikre løsninger for myke trafikanter. 

Trafikksikkerhet er vurdert i eget notat.  

Mattilsynet er usikker på vannkapasitet til Hamarvik vannverk, og de ber om at det tas hensyn til 

spredning av plantesykdommer ved eventuell flytting av matjord. Kapasiteten til vannverket blir 

vurdert ut i samråd med Frøya kommune. Faktorer ved flytting av matjord blir vurdert av fagkyndig.  

Organisasjoner: Ingen organisasjoner har fremmet merknader til tiltaket. 

Kommunale myndigheter: Ingen kommunale myndigheter har fremmet merknader til tiltaket.  

Private parter: Naboer er bekymret for vedlikehold av eksisterende vei som skal benyttes. Dette er 

privatrettslige forhold mellom utbygger og veieier.  Videre foreslår man endring av navn til Haugranda 

Boligfelt. Dette blir gjort. 
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5 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 
Planforslaget har krav om konsekvensutredning. Konsekvensutredningen fremstilles i dette kapittelet 

sammen med resten av beskrivelsen. Rapportene for flere av temaene ligger som vedlegg.  

Konsekvensutredningen utarbeides på bakgrunn av fastsatt planprogram vedtatt 31.01.2019 i Frøya 

kommune, (vedlegg 1) og etter føringer gitt i forskriften om konsekvensutredninger kap.5.  

Hensikten er å sikre at det blir tatt hensyn til miljø og samfunn under forberedelse av planer, og tiltak 

og identifisere og beskrive faktorer som kan bli påvirket gjennom planforslaget. Det blir gjort en 

vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn.  

5.1 Krav til KU 
Planen faller under formskriftens § 6 – planer som alltid skal konsekvens utredes.  

5.2 Beskrivelse av miljøtilstanden/null-alternativet 
0-alternativet vil si situasjonen uten at noen tiltak blir gjort, altså dagens situasjon. Uten at tiltak blir 

gjort vil planområdet fortsatt være ubebygd.  

I alle utredningstemaene i beskrivelsen og i alle rapporter og notater blir dagens situasjon og 

endringer som følge av planforslaget beskrevet.  

5.3 By- og stedsutvikling 
Tiltaket med utbygging av nytt boligfelt styrker tettstedet i Hammarvika. Det er allerede mange 

boligfelt i området, og dette nye feltet vil tilknytte seg direkte til ett av de eksisterende. Det bidrar til 

at man kan bruke eksisterende infrastruktur som for eksempel avkjørsel, bussholdeplass, vann og avløp 

osv. Tiltaket er med på å styrke tettstedet.  

Tiltaket er ikke direkte i tråd med kommuneplanens arealdel. Dette på grunn av at området som man 

ønsker å bygge ut er avsatt som LNF-område og ikke til bolig. Likevel er Frøya en kommune i vekst, og 

kommunen ønsker å legge til rette for boligbygging. 

Ifølge trøndelagsplanen 2019-2030 byr Trøndelag i 2030 på livsgrunnlag og muligheter for bosetting i 

ulike miljø, både i storbylivet og ute i pakt med naturen langs kysten. Tiltaket bidrar til å forsterke 

bosettingen i kystområdene.  

Nasjonale planer legger vekt på fortetting og samordnet areal- og transportplanlegging. Tiltaket 

etableres like ved eksisterende boligfelt, og fungerer som en utvidelse av dette, om man kan dermed 

benytte seg av den samme eksisterende infrastrukturen. Planområdet bygges tett og det legges vekt 

på fortetting i planleggingen.  
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5.4 Landskap
Metodikk/kunnskapsgrunnlag: 3D-visualisering og observasjon.

Dagens situasjon: Planområdet er ikke bebygd. Området ligger på en haug med varierende høyder.
Området er høyere i øst, og blir lavere i vest.

Endring som følge av planforslaget: Området vil bli planert på ulike nivå. Det vil i hovedsak være 3
soner med ulik høyde (figur 10). Høydene vil likevel følge hovedtrekkene fra dagens situasjon med
høyest planert terreng i øst og lavere mot vest og sør. 4-mannsboligene på 2 etasjer vil ligge som et
skille mellom høydeforskjellene da de har inngang både i første og andre etasje. Høyden på
bebyggelsen vil ligge på tilnærmet samme mønehøyde som høyeste bolig i eksisterende boligfelt like
nedenfor.

Figur 9viser bilde av planområdet tatt fra rundkjøringen.

Figur 10viser mønehøyde på eksisterende bygg og deplanlagte
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Figur 11viser 3d-modell av området(rødt tak er nye hus)

Figur 12viser retningen for 3D-modellen

Det er utarbeidet snitt og flere illustrasjoner disse ligger i vedlegg 11 og vedlegg 12

Avbøtende tiltak: Mønehøyden blir beregnet ut fra det prinsippet at eksisterende høyde skal være
førende for ny bebyggelse. Mønehøyde på bygget er fastsatti kartet og bestemmelsene.

Konklusjon: Ny bebyggelse vil ikke ha vesentlig betydning for landskapet. Visuelt vil den ligge bak et
eksisterende boligfelt og bebyggelsen er planlagt lave.
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5. 5 Frilu ftsl iv og rekreasjon
Metodikk: For å vurdere planens påvirkning på friluftsliv og rekreasjon har man tatt i bruk karttjenesten
www.gislink.no. Her har man tatt utgangspunkt i «kartlaget» «Friluftsliv». Nettstedet www.ut.no har
også blitt benyttet for å se hvilke turstier som er registrert i området. I tillegg til disse er vurderingen
også basert på lokalkunnskap.

Dagens situasjon: Planområdet ligger innenfor området for viktige friluftslivsområder (figur 13). Som
figuren viser er store deler av Frøya innenfor denne kategorien. Fra planområdet går det flere stier
videre ut i populært turterreng. Innenfor planområdet er det etablerte traktorveier som brukes av
befolkningen for å komme frem til turområder (figur 12).

Figur 14Viser en av de eksisterende traktorvegene som brukes for å nå friluftsområder.

Endringer som følge av planforslaget: I planforslaget blir det tatt hensyn til de eksisterende
traktorveiene som benyttes av turgåere. Disse vil bli bevart i planforslaget og det vil ikke hindre

Figur 13 viser friluftsområder i Frøya (lyse røde områder er viktige friluftsområder)
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fremkommeligheten til turområder. Det legges i tillegg opp til grønne korridorer langs plangrensen 

Disse vil også være mulig å benytte seg av for å komme frem til turområder. Planforslaget vil ikke gi 

negative konsekvenser for friluftsliv og rekreasjon i området, men gi flere muligheter.  

 

Konklusjon: Planen blir utarbeidet på en slik måte at man ivaretar muligheten for folk å komme seg 

fra boligområdene i nærheten og frem til turområdet. Dette blir gjort ved at det legges til rette for 

grønne korridorer i ytterkant av planområdet.  Planen vil ikke påvirke muligheten for å bruke 

nærområdet til friluftsliv. 

 

Avbøtende tiltak: Ingen utover det som er lagt opp i planen. 

 

5.6 Naturmangfold, jf. Naturmangfoldloven 
Nedenfor blir deler av rapporten fra naturmangfoldundersøkelsen presentert. Fullstendig rapport 

finnes i vedlegg 3. Og nedenfor er utdrag fra denne.  

Konklusjon: «Denne undersøkelsen er basert på Naturmangfoldsloven $8- 12. Funn og vurderinger er 

utført ut ifra offisielle databaser på internett vedrørende registreringer, med hovedvekt på alle 

rødlistede arter, vernede områder, viktige naturtyper o.a. viktige miljøregisteringer, samt 

supplerende opplysninger sendt fra Frøya kommune. Det er «Supplerende naturtypekartlegging i 

Frøya kommune i 2017». Utført av Miljøfaglig Utredning AS. 

Undersøkelsen viser at det er registrert relativt mange arter som er rødlistede innenfor en «radius» på 

ca. 2,0 km fra det planlagte regulerte området ved Djupmyra 3. Det legges vekt på arter som tilhører 

kategoriene CR (kritisk truet), EN (nært truet) og VU (Sårbar). Ingen av disse er registrert i området som 

søkes regulert. Rett utenfor i Djupmyra 3 er storspove og vipe registrert flere ganger. I området utenfor 

er det registrert en rekke arter, i hovedsak fuglearter. En i klassen CR, lomvi, en sjøfugl. Sjøfugl vil ikke 

ha noen negativ påvirkning ved en utvidelse av et byggefelt ved Djupmyra 3. Av de artene som er 

registrert av EN og VU er det ingen som er typisk for de type biotoper som Djupmyra 3 representerer, 

unntatt til en hvis grad storspove. De andre artene er knyttet til hei, sjø-, vann- og våtmarksområder. 

Storspove er ikke registrert i området som skal reguleres og den har både en rødlistekategori (VU) og 

en tilstede værelse i området som ikke vil bli vesentlig påvirket ved en utvidet boligbebyggelse ved 

Djupmyra 3.   

Det er ingen registeringer i området som tyder på at rødlistede arter av flora vil bli berørt, ei heller er 

det gjort registeringer i MiS (Miljøregisteringer i Skog). Gul slimvokssopp (VU), en sjelden oseanisk 

beitemarksopp, er registrert i nærheten, Hamarvollen, men dens utbredelse vil ikke bli berørt av denne 

reguleringen for boliger i Djupmyra 3. Det er heller ingen vernede vassdrag eller andre vernede områder 

i nærheten. Likeledes er ingen helhetlige kulturlandskap registrert og ingen viktige naturtyper i eller i 

nærhet til Djupmyra 3. Nærmeste viktige naturtype, er gruntvanns- områder i sjø utenfor Hammarvika, 

men de vil ikke ha noen negativ påvirkning av denne reguleringen for boliger i Djupmyra 3. 

En lokalisering av et boligområde i Djupmyra 3 med veier er gunstig, da det i større grad vil fungere 

som en utvidelse og fortetning av eksisterende boligområder. Det er få biologiske ressurser som trues, 

når en ser det i sammenheng med at det er lite (ingen) med registrerte rødlistede arter i selve 

planlagt regulert område. Samtidig er det ingen områder med spesiell vernestatus som vil påvirkes. 
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Ut i fra kjente registeringer er det ingen viktige biologiske ressurser som går tapt ved etablering av
Djupmyra 3. Området er ut i fra kjente opplysninger ikke unikt hverken regionalt eller lokalt for Frøya.
Størst hensyn må vises til avrenning til bekker og til aktiviteter under byggefasen under hekke-og
yngletiden. Totalt sett er det derfor en gunstig plass å regulere for boliger og tilhørende veier iht.
Naturmangfoldsloven $8-12.

Ideelt sett burde området vært gjenstand for en befaring i hekke- og yngletiden. Slike befaringer bør
gjennomføres flere ganger før en evt. har gode nok data til å konkludere. Befaringer blir oftest gjort
iht. pålegg, mistanker eller kunnskap som tilsier at det er arter som har tilhold i området med en slik
status at en ønsker å dokumentere dette. Den type mistanke eller kunnskap har ikke blitt kjent under
denne undersøkelsen.

Det anbefales at føre var- prinsipper brukes og at evt. kloakk og forurenset vann, samt evt. spill fra
oljesøl blir sikret fra avrenning til grunn og ned i bekker. Totalt sett vurderes det til at det planlagte
regulerte området Djupmyra 3 vil ha liten negativ påvirkning for både for enkelt arter, økosystem, og
naturtyper».

Avbøtende tiltak: Ingen

Konklusjon: En ser ikke at naturmangfoldet blir påvirket negativt i planområdet eller omgivelsene
rundt.

5.7 Barn og unges oppvekstsvilkår
Metodikk: Vurderingen av barn og unges oppvekstvillkår baserer seg i størst grad på lokalkunnskap
om området. Det har blitt undersøkt hvor barn og unge ferdes og leker. Det legges vekt på å finne
flere gode arealer som egner seg til lek og opphold av barn og unge.

Dagens situasjon: Planområdet er ikke bebygd i dag, og det har ikke etablerte lekeplasser. Utenfor
området finnes det etablerte lekeplasser og planlagte lekeplasser. Disse er i gangavstand til
planområdet.

Figur 15viser oversikt over lekeplasser i nærområde
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Endring som følge av planforslaget: Som følge av planforslaget vil det bli etablert 3 nye lekeplasser i
området (figur 16).
Lek 1 er ment som nærlekeplass for de i 3-mannsboligen, 5-mannsboligene og i hovedsak 2 etg. i
firemannsboligen. Dette er den minste lekeplassen og i størst grad møbleres etter småbarn.
Lek 2 vil fungere som nærlekeplass for de som bor i 1.etg i 4-mannsboligene, samt som en større
lekeplass for større barn fra hele området. Området her er ganske stort, og vil etter hvert bli nokså
flatt og vil dermed egne seg for ballspill og lignende. Denne lekeplassen møbleres både etter små og
store barn.

Lek 3 vil være nærlekeplass for de nærmeste 5-mannsboligene samt for de som bor i 1. etg. i de
nærmeste 4-mannsboligene. Dette området er nokså flatt, og vil også egne seg bra for ballspill og
lignende. Lek 3 er også tilgjengelig for de som bor i det eksisterende boligfeltet nedenfor.
Alle lekeplassene er plassert på en slik måte at det er lett for barn og unge å ferdes på stier mellom
disse.

Avbøtende tiltak: Ingen

Konklusjon: De nye arealene for lek og opphold for barn og unge beholdes, og det at nye vil bli tilført
medfører at både planområdet og nærområde får en høyere kvalitet.

Figur 16 viser lekeplasser innenfor planområde, lek 1,2 og 3
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5.8 Landbruksressurs jordressurser (jordvern) og viktige
mineralressurser

Planområdet ligger i LNF-område. Videre går planavgrensningen i «kanten» av et område som
brukes til grasproduksjon. Intensjonen er at planen ikke skal berøre denne.

Figur 17viser AR5 og planen

Planområdet har tidligere blitt brukt til beite. Det er laget en landbruksfaglig utredning som ser på
kvalitetene i planområdet. Denne er gjennomført av fagkyndig fra Norsk Landbruksrådgiving.
Befaring ble gjennomført 15.april 2019. Fullstendig rapport ligger som vedlegg 4. Videre følger utdrag
fra rapporten.

«Oppsummering
Arealene som er klassifisert som overflatedyrka jord har begrenset verdi ut over å bli brukt til beite for
husdyr slik det gjøres i dag. Det er de fulldyrka arealene som ligger på nordsida av Lundeveien som
har størst verdi med tanke på jordbruksproduksjon.

Avbøtende tiltak kan være å rydde nytt beiteareal for å erstatte areal som går tapt. Frøya kommune
oppgir å ha ei liste over gårdbrukere som er interessert i å ta imot matjord ved en eventuell
jordflytting. Matjord klassifisert som sandholdig moldjord og godt omdanna myrjord (bilde 5) vil være
aktuelt å jordflytte til andre egnede arealer i dette tilfellet. Hvis en forutsetter å flytte matjordsjiktet
og tar med noe av sanden som ligger under og sier at dette utgjør 0,6 meter vil det med et beregnet
areal på ca. 2,7 dekar utgjøre 1.620 m3 masse. Faren for spredning av plantesykdommer vurderes
som liten i og med at det foregår ensidig grasdyrking på arealene».



 

19 

 

Avbøtende tiltak: Tiltakshaver kan flytte matjord hvis det er hensiktsmessig og det er mottaker. Tas 

med i bestemmelsene. Liten sannsynlighet for plantesykdom. 

 

Konklusjon: Området har en begrenset verdi for jordbruk. 

 

 

5.9 Kulturminner og kulturmiljø 
Utredning av kulturminner i planområdet har blitt gjennomført av fagkyndig fra Trøndelag 

fylkeskommune.  Fullstendig rapport ligger som vedlegg 5. Videre følger utdrag fra rapporten.  

 

«Det ble som forventet gjort funn av automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet i form av 

3 steinalder lokaliteter, se vedlagte oversiktskart. Alle tre lokalitetene kan ut i fra høyden over havet og 

funnmaterialet dateres til eldre steinalder. Det ble blant annet funnet kulturlag opp mot 25 cm tykkelse 

samt deler av to kjerneøkser og en konisk mikroflekkekjerne som kan dateres til eldre steinalder. 

Lokalitetene er enda ikke lagt inn i Askeladden og vi gjør oppmerksom på at vedlagte kart er foreløpig 

og det kan bli justeringer av geometri for hver enkelt lokalitet når vi begynner på etterarbeid og 

rapport. Endelig avgrensning med id nr i Askeladden blir oversendt så snart som mulig.  

Det videre planarbeidet  

Det må tas arealbruksmessige hensyn i tilknytning til de registrerte kulturminnene innenfor foreslått 

reguleringsgrense. Slik fylkeskommunen vurderer saken er det to mulige handlingsalternativer. Enten 

kan kulturminnene sikres ved regulering til hensynssone d) og c) i kombinasjon med jordbruk, eller det 

kan søkes om dispensasjon fra kulturminnelovens fredningsbestemmelser slik at bosetningsområdene 

kan graves ut arkeologisk og området nyttes til andre formål i sin helhet. Avhengig av hvilket alternativ 

som er mest hensiktsmessig må det knyttes bestemmelser til arealbruken i reguleringsplanen som vist 

nedenfor». 

 

Konsekvens: Planavgrensningen blir redusert og et område i planen blir avsatt til hensynsone bevaring 

kulturmiljø. Legges inn i bestemmelsene.  

Det er lagt opp til 2 stier i hensynsonen. Dette er eksisterende traktorvei og en ny sti/snarvei.  

 

Konklusjon: Det er kulturminner i nærområde som må hensyntas, det legges inn tiltak i planen for 

bevaring. Eksisterende traktorvei bevares og ny sti legges inn. 
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5.10  Trafikale forhold 
Herunder vei-adkomst, stier, bevegelsesmønster og trafikksikkerhet. Videre om kravet til fortau.  

Disse temaene er presentert og vurdert i eget notat om trafikale forhold. Dette ligger som vedlegg 6. 

Nedenfor er utdrag fra dette notatet.   

 

«Frøya kommune har i oppstartsmøte satt krav om fortau i planområde og langs Lundeveien. 

Dette kravet ble satt på bakgrunn av 60 nye boenheter. Etter at planprogrammet var på høring er 

planområdet blitt betydelig mindre. Det er nå snakk om 39 enheter. 

Selv om Lundeveien blir mere trafikkert som følge av planforslaget, ser man ikke at det er større 

sannsynlighet for ulykker.  Dette på grunn av at planforslaget legger opp til et omfattende stisystem 

ut av planområdet. Dette resulterer i en effektiv måte å komme seg til hovedvegen og man slipper 

samtidig å ferdes langs Lundeveien.  Av erfaring vet man at «man tar korteste og enkleste vei til 

målet». Lundeveien vil i tillegg få en fartsbegrensning på 40 km/t og justert i bredde til 4,0m. 

I boligfeltet vil det bli anlagt fartsdumper på utvalgte steder for å sikre lav fart. 

Videre vil utbyggingen av område skje gradvis. Man vil ikke få full belastningen på Lundeveien i 

starten. Det er også andre utbyggingsplaner i området (eksiterende reguleringsplaner) en mener at 

disse også har et ansvar for trafikksikkerheten når eventuell utbygging vil skje.  

Man ser ikke at planforslaget gir negative konsekvenser for nærområdet. Dette på bakgrunn av at 

antall enheter er redusert, eksisterende vei blir forsterket og utvidet, samt at det er effektive 

snarveier som folk kan ferdes. På bakgrunn av dette ønsker man se bort i fra kravet om fortau.  

• Eksisterende vei i planen (Lundeveien) utvides til 4 m bredde og forsterkes. 

• Veiene i planen får fartsgrense 40 km/t 

• Nye veier i planen blir 4 m og sideveiene 3,5m.  

• Det anlegges fartsdumper i boligfeltet   

Avbøtende tiltak i forhold til etablering av fortau: Nye og eksisterende snarveier blir opparbeidet på 

en slik måte at det er lett å vedlikeholde også på vinters tid. Rekkefølgebestemmelser i forhold til 

etablering av boligenhetene. 

Konklusjon: Ved en rekke avbøtende tiltak som for eksempel å etablere mange snarveier vil en kunne 

styre gang/sykkeltrafikken utenfor veiene. Må følges opp i bestemmelser 

Endringer  14.04.2020 : Tiltakshaver opprettholder sine synspunkter i hht krav om fortau, men 

kommunen fastholder kravene om fortau. Konklusjonen blir at fortauet blir lagt inn i planen. 

Ny konklusjon: Fortauet blir lagt inn i planen 
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5.11  ROS-analyse  
Det er gjennomført en ROS-analyse med tilhørende analyseskjema for området. Hele analysen ligger 

som vedlegg 7, og utdrag fra denne vises nedenfor. 

 

Konklusjoner fra ROS-analysen: 

«Området ligger under marine grense, det er derfor behov for en geoteknisk vurdering.  
Det er videre registrert radon i område, men dette blir tatt høyde for i byggetillatelsen 
Området er vindutsatt, noe som fører til tiltak i forbindelse med byggingen. Dette er hensyntatt til 
byggeforskriften. 
I nærområdet er det registrert flere fuglearter. Konsekvensene for disse blir vurdert i engen rapport i 
forbindelse med Naturmangfoldsloven. 
Det er kulturminner i planområdet. Disse områdene skal være inngrepsfrie.  
Tiltaket kan påvirke rekreasjonsområder, da det går stier/traktorveier igjennom området som fører ut til 
friluftsområde. Disse skal derfor bevares. 
Over planområdet går det en høyspenningslinje som går videre til trafo. Trafoen ligger utenfor planen. 
Høyspent skal legges sammen med infrastrukturen og avstand til trafoen er så stor at det ikke medfører 
fare for elektromagnetisme av for høyede verdier. 
Planområdet vil medføre at det blir mere trafikkstøy og mulig støv. Dette er i veldig liten grad og vil ikke 
ha vesentlig betydning. 
Mere trafikk vil øke faren for ulykker. Dette blir utredet i eget trafikknotat. 

Det er en bruddkant ned til eksisterende trafo-stasjon. Men avstanden fra planavgrensningen til 

bruddkanten er ca 18 m, det er også inne på tomta til Trønderenergi. Behovet for gjerde må vurderes 

i byggesøknaden også hvem og hvor det eventuelt skal plasseres» 

Tiltak:   

• Utredninger ang. geoteknikk, trafikk og naturmangfold. 

• Radon og vind er ivaretatt i gjeldende forskrifter i forbindelse med byggesaken. 

• Kulturminner blir ivaretatt med hensynsone i kartet og tekst i bestemmelsene. 

• Høyspenningsanlegget legges i jord og det lages rekkefølgebestemmelser som sier at 

høyspenningsledningen må legges i jord, før de berørte tomtene kan bebygges. 

• Det legges inn i bestemmelsene at før det bygges på tomt BKS3 skal det vurderes om det er 

behov for gjerde mot naboeiendom. 
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5.12  Støv og støy 
Metodikk: Studere tilgjengelige støykart og andre databaser, og en vurdering av forurensning i 

området.  

Dagens situasjon: Det er ikke kjent at det er forurensende kilder i området.  

 

Endringer som følge av planforslaget: Planforslaget består 

ikke av støyende eller forurensende virksomhet. Støy og støv 

fra økt trafikk må påregnes.  

 

Konsekvenser: Liten negativ konsekvens på grunn av støy og 

støv fra økt trafikk. 

 

Avbøtende tiltak: Det er ikke behov for avbøtende tiltak. 

 

 

5.13  Kapasitet skole og barnehage 
Metodikk: I forbindelse med kapasitet på skoler og barnehager i nærheten av planområdet er 

kommunen blitt kontaktet. De gir en oversikt over kapasiteten i dag. Det blir også gjort en beregning 

for å gi et estimat på hvor mange barn og unge i barnehagealder og skolealder det vil bli innenfor 

planområdet som følge av dette planforslaget.  

 

Dagens situasjon: Planområdet er i dag ikke bebygd, og det er derfor ingen barn og unge tilknyttet 

barnehage og skole i dag. Nærmeste skole til planområdet er Nabeita skole. Denne er bygd for 110 

elever, og består i dag av 119 elever. Barnehagen er bygd for 60 barn og har 60 barn i dag.  

Ifølge Frøya kommune selv, er kommunen i vekst og de er i gang med å utrede behovet for utvidet 

barnehagekapasitet. Som følge av denne utvidelsen vil rom ved dagens barnehage kunne bli brukt 

som en utvidelse til skolen. Denne saken legges frem for politisk behandling i slutten av august 2019. 

 

Endring som følge av planforslaget: Beregningene for å estimere behovet for skole- og 

barnehageplasser er gjort ut ifra en tommelfingerregel som tar utgangspunkt i at 100 boenheter 

genererer 6,5 barn pr. alderstrinn, og at 80% av barn i nye felt trenger barnehageplass. For 

Haugranda boligfelt er det planlagt 39 nye boenheter. Dette gir: 

(39x6,5)/100 = 2,6 barn pr. alderstrinn 

80% av disse trenger barnehageplass: 0,8x2,6= 2,08. 

Det vil si at boligfeltet medfører at det er behov for: 

2,08 barnehageplasser pr. alderstrinn og 

2,6 skoleplasser pr. alderstrinn. 

Både skole og barnehage i området er full. Men med tanke på at kommunen allerede er i gang med å 

utrede behovet for utvidet plass for barnehage og skole er det likevel mulig at det blir plass til alle 

barna som har behov for det. Tallene ovenfor er bare en estimert beregning, og man kan ende opp 

med at det blir færre barn enn antatt.  

 

Figur 18 viser utdrag fra støykart 
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Avbøtende tiltak: Ingen

Konklusjon: På grunn av at utbyggingen vil foregå over en lengre tidsperiode og at kommunen er i
gang med utredninger for å imøtekomme veksten, ser en ikke at dette har negativ innvirkning på
kapasiteten for barnehage og skole.

5.14 Påvirkning eksisterende bebyggelse, arkitektonisk og estetisk
utforming.

Metodikk: Visuell observasjon samt målinger av høyde på eksisterende boliger i nærheten.

Dagens situasjon: Planområdet er ikke bebygd. Nedenfor planområdet er det derimot i dag etablert
et boligfelt som består av rekkehus i forskjellige størrelser, samt noen eneboliger (figur 19).

Figur 19viser deler av eksiterende byggefelt Djupmyra.

Endringer som følge av planforslaget: Planområdet vil bli bebygd med tre-, fire- og femmannsboliger i
samme stil som bebyggelsen like nedenfor planområdet. Ny bebyggelse vil ha tilnærmet samme
høyde som eksisterende bebyggelse (se fig 20) Bebyggelsen vil derfor ikke arkitektonisk skille seg ut
fra dagens bebyggelse.

Figur 20viser illustrasjon type hus
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Figur 21 viser 3D modell av ny og eksisterende bygg (ny med svart tak)

Figur 22Pil viser retningen for 3d-modellen.

Avbøtende tiltak: Ingen
Konklusjon: Nye bygg vil ikke skille seg ut fra eksisterende bygninger.

5.15 Folkehelse
Metodikk: Analyser i form av for eksempel sol- ogskyggekart, terrengformasjoner, tilgang til friluft og
gode uteområder.

Dagens situasjon: Planområdet er ubebygd, og det er derfor ingenting i dette området som hindrer
gode solforhold for omkringliggende bebyggelse. Det er god tilgang til friluftsområder via
planområdet. Det er ikke opparbeidede uteplasser innenfor planområdet. Det går en høyspentlinje
over deler av området i dag.

Endring som følge av planforslaget: Sol- og skyggeanalysen (vedlegg 8) viser hvordan den nye
bebyggelsen vil påvirke sol- og skyggeforholdene for omkringliggende bebyggelse og forholdene
innenfor planområdet. Denne analysen viser at det er gode solforhold.
Gjennom planforslaget blir eksisterende veier som leder ut til friluftsområder bevart.
Det blir også etablert lekeplasser, samt uteoppholdsrom utenfor boligene.
Høyspentlinjen skal legges i bakken.

Avbøtende tiltak: Det er ikke behov for avbøtende tiltak.

Konklusjon: Folkehelseperspektivet er ivaretatt i planen.
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5.16  Grunnforhold 
Det er ikke stilt krav til full geoteknisk undersøkelse, men en vurdering av fagkyndig person. Denne 

vurderingen har blitt utført av geolog/cand. scient fra Breiteig fjordsenter. Fullstendig rapport ligger 

som vedlegg 9. Nedenfor blir utdrag av rapporten presentert.  

«6. Oppsummering 

Skredfare er vurdert i forbindelse med reguleringsplan gnr 9 bnr 1, 10, 15 Haugranda boligfelt i Frøya 

kommune, ved hjelp av kart, flyfoto og feltbefaring.  

Det er ikke funnet grunnlag for å vurdere planarealet ut fra annen fare enn mulig tilstedeværelse av 

marin leire under det kartlagt humuslaget, ref. NGU løsmassekart..  

Skredfarevurderingen tar hensyn til sikkerhetskravene i § 7-3 til TEK 17 og pbl §28-1.  

Massestabilitet  

Det er sikker observasjon av fjell i dagen i planarealet. Området har ligget under marin grense, men 

ved havnivåendringer har avsetninger på dette nivået erodert bort og blitt avsatt i dypereliggende 

trekk i terrenget.  

Geotekniske rapporter fra veitrase like sør for planarealet (figur 7) viser grunne avsetninger på fjell. 

Sedimentene har skjellfragment som indikerer marine avsetninger – stort sett som strandavsetninger 

og grunne marine avsetninger.  

Mot forkastning lenger vest, viser geoteknisk informasjon (figur 8) sedimenter med noe større 

mektighet og noe innhold av leirholdig sand.  

Denne type sedimenter finner en i sørvestlige utstikker av planarealet. – rundt de to fjellpartiene som 

ligger i dagen.  

7. Konklusjon 

Vurderingen omfatter areal reguleringsplan gnr 9 bnr 1, 10, 15 Haugranda boligfelt i Frøya kommune.  

Konklusjonen bygger på vurdering av aktsomhetskart, løsmassekart, bratthetskart/ topografisk kart, 

skyggekart, ortofoto, geofaglig besiktigelse av området, historisk informasjon og dialog med lokale 

folk.  

Planarealet ligger med sikkerhet på fjell - uten sannsynlighet for å påtreffe kvikkleire eller andre 

sprøbruddsedimenter som vil påvirke stabiliteten for planarealet eller det tilhørende nærområde.  

Geofaglig vurderes planarealet å imøtekomme sikkerhetskravene i TEK 17 § 7-3 og pbl §28-1». 
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5.17  Universell utforming 
Dagens situasjon: Området er ikke bebygd, og er dermed ikke universelt utformet.  

Endring som følge av planforslaget: Man ønsker i størst mulig grad å gjøre området universelt 

utformet.  

Vurdering av omfang og konsekvens: Planforslaget gir ingen negative konsekvenser i forhold til 

universell utforming.  

Avbøtende tiltak: Det er ikke behov for avbøtende tiltak.  

 

5.18  Kriminalitetsforebygging 
Dagens situasjon: Det er ikke kriminalitetsforebyggende tiltak i området i dag. 

Endring som følge av planforslaget: Boligene er plassert slik at det ikke er mange dødsoner uten 

innsyn i området. Det er også mulig å se lekeplassene fra flere av boligene.  

Vurdering av omfang og konsekvens: Ingen konsekvens.  

Avbøtende tiltak: Det er ikke behov for avbøtende tiltak.  

 

5.19  Vann, avløp og overvann 
Metodikk: Tekniske forskrifter 

 

Dagens situasjon:  

Vann: Det er ikke vann og avløp i området i dag.  Det går en vannledning fra Hamarvik vannverk inne i 

planområdet. Videre planlegger Frøya kommune å legge en ny forsyningsledning like i nærheten. 

Dette gjør at man faktisk har to alternativer for påkobling. Begge parter har vannkapasitet.  Pr dato 

har man ikke valg hvilken ledning(vassverk) man vi koble seg til og vil ha dette åpent frem til man skal 

prosjektere.  

 

Avløp: Det går en avløpsledning via Djupmyra Boligfelt som går til kommunalt anlegg. Det planlegges 

å koble seg til denne.  Frøya kommune opplyser at det pr dato ikke er kapasitet på det kommunale 

avløpsanlegget, men at det jobbes med å finne løsning. Det opplyses at tiltakshaver kan velge å finne 

andre avløpsløsninger så fremt dette er hht til lovverket og kommunen kan godkjenne dette. 

 En vil presisere at alt skal detaljprosjekterte og at det må det være åpning for andre godkjente 

løsninger hvis det det blir aktuelt. 

 

 

Endring som følge av planforslaget: Boligfeltet vil koble seg på godkjent vannverk og kommunalt 

anlegg for avløp. VA-plan ligger vedlagt som vedlegg 10. Figur 23 viser hovedtrekkene i løsningen. 

Overvann ønskes fortrinnsvis å bli ledet til terreng. Det er viktig at overvannet blir drenert bort, slik at 

det ikke blir ulempe for landbruket. 
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Figur 23viser vann/avløp skissen

Konsekvens: Liten konsekvens.

Avbøtende tiltak: Det er ikke behov for avbøtende tiltak.

5.20 Demografiske forhold
Dagens situasjon: Området er ikke bebygd, og det er derfor ingen som bor innenfor planområdet i
dag.
Endring som følge av planforslaget: Som følge av planforslaget vil det bli etablert 39 boenheter. Man
beregner grovt sett at det vil være ca. 2,6 beboere pr. boenhet. Dette gir ca. 101 beboere i
planområdet.

Ut ifra beregninger vil tiltaket generere om lag 2,6 skolebarn per alderstrinn.

5.21 Lokalklima
Dagens situasjon: Det er mye regn og vind i området i dag. Gode solforhold, og ingen bebyggelse som
skygger for sola. Mer om sol- og skyggeanalysen står i kapittel 5.15 Folkehelse.
Endringer som følge av planforslaget: Området vil fortsatt ha mye regn og vind. Endring av sol-og
skyggeforholdene står i kapittel 5.15 Folkehelse.
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Plan IDen: 5014201804 

Arkivsak: 18/529 

Reguleringsplan for Haugranda boligfelt, Gnr.10, Bnr.4 m.fl. 

Reguleringsbestemmelser         

Dato for siste revisjon av planbestemmelser: 26.02.2021 
Dato for godkjenning i kommunestyret:  

 

§ 1 AVGRENSING 

Regulert område er vist med reguleringsgrensen på plankart med plan-ID 5014201804, datert 
20.03.2020. 
Disse bestemmelsene gjelder for arealet som ligger innenfor plangrensen. 

 

§ 2 REGULERINGSFORMÅL 

a) 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) 

 Boligbebyggelse (1110) 

 Lekeplass (1610) 

Samferdsel (PBL § 12-5 nr. 2) 

 Veg (2010) 

 Fortau (2012) 

 Annen veggrunn – tekniske anlegg (2018) 

 Annen veggrunn - grøntareal (2019) 

Grønnstruktur (PBL § 12-5 nr. 3) 

 Turvei (3031) 

 Friområde (3040) 

Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (PBL § 12-5 nr. 5) 

 Friluftsformål (5130) 
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 Landbruk (5110) 

Hensynsoner (PBL §12-6) 

 Frisiktsone (1222) 

 Kulturminner 

 Høyspenningsanlegg 

 

§ 3 FELLESBESTEMMELSER 

3.1 Generelle bestemmelser  

a) Bebyggelse skal gis en estetisk tilfredsstillende form, farge og materialbehandling. Tilbygg, 

påbygg og endring av bebyggelse skal tilpasses eksisterende bebyggelsen med utgangspunkt i 

nevnte faktorer. Bebyggelsen skal ha et helhetlig uttrykk med hensyn til form og farge. 

b) 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.  

c) Bebyggelse og infrastruktur skal i størst mulig grad tilpasses eksisterende terreng, fortrinnsvis 

ved å senke terreng i bakkant, fremfor fylling i forkant. 

d) Ved søknad om tillatelse til tiltak skal det utarbeides min. to terrengsnitt av tiltaket samt 
situasjonsplan i målestokk 1:500 som viser:  

• Tiltakets plassering, høyde og ev. byggetrinn 

• Eksisterende bebyggelse  

• Areal for parkering, herunder parkeringsplasser inkl. ev. carport  

• Vann- og avløpsledning fra tilkoblingspunkt og frem til bygning  

• Byggegrense 

• Eiendomsgrense 

• Utenomhusareal, herunder ubebygd del av tomten, samt tilsåing og beplantning 

• Adkomst til veg  

• Internt trafikkareal   

 
e) 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.  Dette gjelder også støy i 

anleggsfasen. 

f) Universell utforming. All bebyggelse, utearealer og samferdselsanlegg skal være universelt 
utformet slik det følger av bestemmelser i byggetekniskforskrift.  
 

g) Antall parkeringsplasser følger av til enhver tids gjeldende parkeringsnorm i Frøya kommune. 
 

h) Det tillates ikke å såes/plantes fremmede, skadelig arter i planområde. 
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i) Ved byggesaksfasen skal det tas høyde for temaer som lysforstyrrelse av trafikk og innsyn fra 
den nye bebyggelsen til de nærmeste eksisterende boligene. Det skal studeres gjennom 
perspektiver med synspunkt fra eksisterende boliger eller utsnitt som inkluderer 
nabobygninger for å avgjøre om det er nødvendig med avbøtende tiltak som skjerming eller 
minimum-avstand til eksisterende bygg.  

§ 4 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

4.1 Boligbebyggelse (1110) 

a) Maks mønehøyde er satt til antall meter over havet. 

Maks mønehøyde =  BKS1, BKS2 og BKS4 settes til 39 moh. 

BKS3 settes til 39,5 moh. 

BKS5-BKS9 settes til 36,0 moh. 

b) Maksimum % BYA BKS1, BKS2, BKS3, BKS4 og BKS5= 45% 

Maksimum % BYA BKS6 og BKS7= 50% 

c) I områder for boligbebyggelse tillates oppføring av boliger og leilighetsbygg med tilhørende 

garasje/carport og uthus og lignende. Tilbygg, påbygg og lignende til eksisterende bebyggelse 

tillates. 

d)  Det skal nyttes materialer og farger som har samhørighet med de naturgitte omgivelser. Tre 

og stein skal være uttrykket for bygningen.  

e) Bebyggelsen kan oppføres med saltak/pulttak med vinkel fra 18 og 40 grader. Det kan også 

tillates flate tak.  

f) Skjæringer og fyllinger på tomten skal tilsås.  

g) Det kan oppføres levegger med maksimal høyde på inntil 1,5 m over gjennomsnittlig ferdig 

planert terreng. Levegger skal tilpasses bebyggelsen og terrenget. 

h) Ved planlegging av nye boliger skal det tas hensyn til vind ved utforming av uteplasser og 

byggeteknisk utførelse.  

i)  For bygninger som skal benyttes til varig opphold og beboelse skal det legges radonsperre 

mot grunn. 

 

4.2 Lekeplass (1610) 

a) Innenfor arealet kan det etableres lekeplasser. Det tillates installasjoner som naturlig tilhører 

en lekeplass. Det tillates oppføring av grillhytter/gapahuk ol. 

b) Lekeplassen skal klargjøres slik at det er klart for å sette opp ønskede lekeapparat. 

Rekkefølge: Midlertidig brukstillatelse kan ikke gis før lekeplass er etablert. Planen består av 

9 boligområder som skal etableres (BKS1-BKS9). Utbyggingen av lekeplassene etableres etter 

følgende prinsipper:   
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 Første lekeplass skal etableres når 2 av boligområdene er etablert. 

 Andre lekeplass skal etableres når 5 boligområder er etablert. 

 Tredje lekeplass skal etableres når alle 9 boligområdene er etablert. 

 

§ 5 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

5.1 Veg (2010)  

a) Dette er veg som vises i plankartet. 

b) Veg SV1, SV4 og SV7 skal være minimum 4,0 meter bred. 

Veg SV8 og SV9 som skal være minimum 3,5 meter bred. 

c) Vegene er private. 

 

5.2 Fortau (2012) 

a) Dette er fortau som vises i plankartet. 

b) Fortau skal være opphøyd og han en min bredde på 2,5 m. 

c) Fortau er privat. 

 

5.2 Annen veggrunn - grøntareal (2019) 

a) Areal som er tilknyttet veg og parkeringsplass i området i form av grøfter og skråningsutslag. 

Disse skal tilsåes og gis et naturlig utseende.   

b) Det skal avsettes et område for kryssing av grøntarealet slik at gående kan bevege seg fra 

Grønnskagveien og over parkeringsplassen. 

c) Området (SVG) kan benyttes som veg i forbindelse med utbedring av veg (SV).   

 

5.3 Annen veggrunn- teknisk anlegg (2018)  

a) Innenfor området kan det oppføres mindre tiltak til felles renovasjonsordning, 

postkassestativ og lignende. 

 

5.4 Vann- og avløpsanlegg  

a) All ny bebyggelse innenfor området skal tilknyttes Hamarvik vannverk.  
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b) Spillvann skal føres i felles ledning til kommunalt anlegg.  

c) Søknad om tilknytting til offentlig vann- og avløpsanlegg, herunder søknad om 

sanitærabonnement skal oversendes kommunen i god tid før begjæring om tilknytning. 

d) Spillvann fra feltet skal tilknyttes privat avløpsledning som er tilknyttet kommunalt 

avløpsanlegg. 

e) Hovedledninger, kummer og annet nødvendig utstyr skal plasseres på en slik måte at dette 

ikke virker skjemmende i terrenget. Etter legging av vann- og avløpsledninger, samt 

plassering av kummer, skal det foretas terrengmessige behandlinger, slik at det ikke oppstår 

sår i terrenget som virker skjemmende for omgivelsene.  

f) Overvann skal føres til terreng. Beregninger av overvannsmengder og vurdering av tiltak skal 

utføres iht. kommunens VA-norm. Dokumentasjon med beregninger vedlegges senest ved 

søknad om tiltak (byggetillatelse) for VA-anlegget.  

g) Før byggetillatelse blir gitt skal det foreligge en godkjent VA-plan. VA-planen skal utarbeides i 

tråd med vilkår satt av kommunens VA-avdeling med tanke på fremtidig kommunal 

overtakelse av Hamarvik vannverk. Avløpsanlegget skal godkjennes av kommunen med tanke 

på at avløpet tilknyttes kommunalt anlegg samt mulig fremtidig overtakelse av feltets interne 

hovedavløpsnett. VA-anleggene skal derfor utføres i ht krav i kommunens VA-norm. 

 

§ 6 GRØNNSTRUKTUR 

6.1 Turvei (3031) 

a) Det kan etableres stier med inntil 2,0 m bredde. 

b) Stiene som ligger innenfor hensynsonen skal opparbeides med største forsiktighet. Det 

tillates ikke terrenginngrep som kan forringe kulturminnene. 

 

6.2 Friområde (3040) 

a) Området skal ikke bebygges. 

b) Det tillates etablering av gapahuk, benker og lignende for å fremme friluftsinteresser.  

 

§ 7 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL, SAMT REINDRIFT (LNFR) 

7.1 Landbruksområde (5110) 

a) Gjelder området merket med LL i plankartet.  
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b) I områder avsatt til landbruksformål er det kun tillatt med oppføring av bygninger i direkte 

tilknytning til landbruk som primærnæring. Området skal benyttes til tradisjonell drift i 

tilknytning til landbruk. Annen arealbruk eller bebyggelse er ikke tillatt.  

 

c) Anlegg av privat veg som ikke skal benyttes i tilknytning til landbruks- eller skogdrift er ikke 

tillatt. 

d) Arealdisponeringen i landbruksområder reguleres også av spesiallover som jordloven, 

skogbruksloven, konsesjonsloven og jordskifteloven.  

 

e) Mulige ulemper som følge av landbruksdrift herunder lukt, støy, faremomenter for barn og 

lignende må påberegnes for enkelte tomter i området. Dette gjelder særlig tomter som 

grenser til landbrukseiendom. 

 

7.2 Friluftsformål (5130) 

a) I område avsatt til friluftsområde er det ikke tillatt med tiltak som kan hindre bruken av 

området til friluftsformål og allmennhetens ferdsel. 

 

§ 8 HENSYNSSONER 

8.1 Frisiktsone (1222) 

a) Det skal etableres frisiktlinjer på 6mx82m forbindelse med avkjørsel fra planområdet og ut 

mot fylkesveg 716.  De øvrige frisiktsonene innenfor planen er 4mx12m. 

b) I frisiktsonen skal terrenget planeres og holdes fritt for sikthindrende vegetasjon og 

gjenstander slik at disse ikke blir høyere enn 0,5 m over høyden på de tilstøtende vegene.  

 

8.2 Bevaring kulturminner H570 

a) I områdene avsatt til bevaring av kulturmiljø er det ikke tillatt med terrenginngrep eller 

aktivitet som kan ha negativ innvirkning på området. Eventuelle nødvendige mindre tiltak i 

området må det redegjøres for særskilt og godkjenning fra regional kulturminnemyndighet 

må foreligge. 

b) Eksisterende jordbruksdrift i samme omfang som tidligere er tillatt innenfor området. Det må 
ikke foretas pløying eller lignende jordbruksarbeid dypere enn tidligere foruten godkjenning 
fra regional kulturmyndighet. 
 

c) Hensynssone H570 skal under anleggsperioden gjerdes inn med midlertidig gjerde av 

stålnett. 

d) Vedlikehold av eksisterende traktorvei i området er tillatt. 
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8.3 Faresone (høyspenningsanlegg) 

a) I områdene avsatt til høyspenningsanlegg er det ikke tillatt med tiltak som skal benyttes til 

beboelse.  

b) Rekkefølge: før BKS4 kan bebygges, skal høyspenningsledningen fjernes.   

 

8.4 Rekkefølgebestemmelser 

a) Før BKS4 kan bebygges, skal høyspenningsledningen fjernes.   

b) Før byggetillatelse blir gitt skal det foreligge en godkjent VA-plan. VA-planen skal utarbeides i 

tråd med vilkår satt av kommunens VA-avdeling med tanke på fremtidig kommunal 

overtakelse av Hamarvik vannverk. Avløpsanlegget skal godkjennes av kommunen med tanke 

på at avløpet tilknyttes kommunalt anlegg samt mulig fremtidig overtakelse av feltets interne 

hovedavløpsnett. VA-anleggene skal derfor utføres iht. krav i kommunens VA-norm. 

c) Midlertidig brukstillatelse kan ikke gis før lekeplass er etablert. Planen består av 9 

boligområder (BKS1-BKS9) som skal etableres. Utbyggingen av lekeplassene etableres etter 

følgende prinsipper:   

BLK1 skal være etablert før det gis brukstillatelse for boligområdene BSK5 – BSK7. 

BLK2 skal være etablert før det gis brukstillatelse for boligområdene BSK8 og BSK9. 

BLK3 skal være etablert før det gis brukstillatelse for boligområdene BSK1 – BSK4. 

d) Før det gis tillatelse til tiltak, skal det vurderes om det er tilfredsstillende belysning som sikrer 

trygg krysning av overgangen over Fv716. Tiltak med mere belysning skal iverksettes før 

brukstillatelse dersom det blir vurdert nødvendig. 

e) Byggetillatelse for planlagte boligbygg kan ikke gis før det er dokumentert tilfredsstillende 

leveringssikkerhet for drikkevann eller at det er etablert en godkjent fremdriftsplan for dette. 

f) Før det tillates tiltak i planområde, skal området undersøkes for skadelig arter. 
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1. Bel iggen h et
Området ligger på Hammarvika i Frøya kommune.

Figur 1viser oversiktskart

2. Bakgrun n en for pl an arbeidet
Frøy eiendom søkte om oppstart på reguleringsplanarbeid på eiendommene gnr 9/1 , 10/15 og 10/4
m. flere.
Formannskapet i Frøya kommune anbefalte 30.01.2018 at det ble utarbeidet en reguleringsplan for
området.
I oppstartsmøte 16.03.2018 ble det satt krav om konsekvensutredning etter forskrift om
konsekvensutredninger §6, bokstavb, tiltak/plan 25 i vedlegg 1.
Dette medfører utarbeidelse avplanprogram og konsekvensutredning
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3. Planområdet
Planen omfatter ca. 44 dekar. Avgrensningen går langs eiendomsgrensene og i randsonen for
dyrkamarka.

Det er satt krav om fortau langs hovedveien, noe som gjør at området også strekker seg frem til
adkomsten fv. 716

Figur 2viser planområdet

4. H en sikten
Hensikten med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse i form av leiligheter, rekkehus osv.
Det ønskes en fortetning av området med inntil 60 boenheter.

Figur 3viser planområde og flyfoto



 
Planprogram for Haugranda Boligfelt.   Utarbeidet av Kystplan AS        Dato: 17.12.2018                             Side 4 

5. Overordnede strategier 
• Boligbebyggelsen skal konsentreres på områder bestående av berg og myr. Intensjonen er å 

unngå omdisponering av landbruksjorda som brukes til grasproduksjon 

• Sitkagran skal fjernes 

• Fortaus-løsning langs hovedvei i planen 

• Bebyggelsen i område skal ha et helhetlig uttrykk som harmonerer med tilgrensende bygg. 

• Området skal fremstå som ryddig og gjennomført. 

• Høyspenningsledningene som går i luft skal tilstrebes å legges i jordkabel. 

• Adkomsten skal gå via Lundeveien. 

• Å etablere stiforbindelse igjennom planområdet slik at det letter tilgjengeligheten til 

bussholdeplass og gang/sykkelvei. 

 

6. Parter i planarbeidet 
Fagkyndig: 

Organisasjonsnummer 990 958 246  

Firma Kystplan AS 

Adresse Storhaugveien 8, 7240 Hitra 

E-post kystplan@kystplan.no 

Telefon nummer 93467358 

Kontaktperson May I Andreassen 

 

Tiltakshaver: 

Organisasjonsnummer 977 235 006 

Firma Frøy Eiendom AS 

Adresse Siholmen 34, 7246 Sistranda 

E-post helge@froyeiendom.no 

Telefon nummer 90101101 

Kontaktperson Helge Gåsø 

 

Eiendomsopplysninger: 
Planen innbefatter flere eiendommer men dette er de som blir mest berørt og som er planlagt 
bebygd. 

Gnr 9 bnr 1 Bjarne Ulrik Johansen 

Gnr 10 bnr 4 Per Arne Hammer 

Gnr 10 bnr 15 Heidi M Hammer Skarsvåg  

Gnr 10 bnr 15 Arnt Tore Skarsvåg  
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7. Gjeldende areal formål
Gjeldende planformål er i kommunens arealdel satt til LNF. Dette formålet tillater kun tiltak i
tilknytning til stedbunden næring. Tiltakshavers aktivitet er ikke betegnet som stedbunden næring.

Figur 4viser planområdet og kommuneplanens arealdel

8. Til grensende regul erin gspl aner
Planområdet ligger i nær tilknytning til eksisterende boligfelt. Det ligger derfor flere
reguleringsplaner som grenser til planområdet. Noen av disse blir berør. Dette er planene:
Djupmyra2 (1620201502), Hammerdal (1620201303 og Hammeren Boligfelt (1620200603). se fig 4.

Figur 5viser planområdet og reguleringsplaner i området
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9. Eksisteren de forh old
9.1 Landbruk
AR5 viser at området består av berg og grunnlent myr, noe skog og et mindre areal med
overflatedyrket og fulldyrka jord. Tilgrensende areal brukes i dag i forbindelse med grasproduksjon.

Figur 6viser utdrag fra AR5-registreringene

9.2 Bebyggelse
Eksisterende bebyggelse i område er (med noen unntak) rekkehus og to- og firemannsboliger.
Husene har saltak.

9.3 Teknisk infrastruktur
Strøm:
Det er etablert en større trafostasjon i nærområdet. Dette gjør at det går høyspenningsledninger
over området.

Vann og avløp:
Drikkevann i område blir levert av Hamarvik vannverk. Det er videre planlagt ny kommunal
vannledning i umiddelbar nærhet. Påkobling for vann er derfor enkelt.
Når det gjelder avløp så er eiendommene i området påkoblet kommunalt anlegg.
Ved utvidelse av flere enheter er det usikkerhet om kapasiteten til anlegget.
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9.4 Topologisk forhold
Eksisterende boliger ligger på en forhøyning i terrenget. Dette er en bergformasjon som strekker seg
fra fv716 og i nordlig retning. Formasjonen fortsetter frem til den treffer landbruksjorda i nord.
Denne forhøyningen er som en «øy» med dyrkajorda på nesten alle sider.

Figur 7viser kotekart over planområde

9.5 Sosial infrastruktur
Området ligger ca. 1,2 km fra Nabeita oppvekstsenter og ca. 550 m fra nærbutikken. Disse kan nås via
etablert gang og sykkelvei langs fv716.
Kommunesenteret Sistranda ligger ca. 4 km fra planområdet. Det er bussforbindelse fra etablert
bussholdeplass ved adkomstveien. Det er lekeplasser i eksisterende boligfelt og det er planer om å
opparbeide en til.

Figur 8viser avstander til butikk, barnehage og bussholdeplass
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10. Planprosess og Medvirkning 
Dette området berører mange mennesker og man vil derfor i dette kapittelet beskrive hele prosessen 

slik at man kan ha oversikten. Prosessen er delt i to: planprogrammet og reguleringsplanen 

Utarbeidelse av planprogram 

1. Forslag til planprogram og varsel om planoppstart kunngjøres i Hitra Frøya  

2. Forslag til planprogram blir utsendt til naboer og berørte parter  

3. Forslag til planprogram blir utsendt til lokale private interesseorganisasjoner. 

4. Anmoder om vurderinger i forhold til kulturminneundersøkelser 

5. Planprogrammet sendes til sektormyndigheter 

6. Planprogram blir bearbeidet og innsendt til Frøya kommune for behandling 

7. Frøya kommune vedtar å legge ut planen til høring 

8. Ny høring til naboer og berørte parter, samt sektormyndigheter. 

9. Når planprogrammet er vedtatt av kommunen vil reguleringsplanen bli utarbeidet på 

bakgrunn av planprogrammet.  

Utarbeidelse av Reguleringsplan 

1. Utarbeidelse av forslag til plan  

2. Informasjonsmøte med naboer og berørte parter om planforslag 

3. Innsending av planforslag til kommunen 

4. Frøya kommune behandler forslaget og legger planen ut til offentlig høring 

5. 6 uker høring: Naboer og berørte parter får tilsendt planforslaget fra kommunen for å kunne 

gi tilbakemelding. 

6. 6 ukers høring: Sektormyndigheter får tilsendt planforslaget fra kommunen for merknader. 

7. Planen behandles og vedtas av Frøya kommune. 

 

10.1 Kommentar  
Punkt 1-5 i planprogrammet er på nåværende tidspunkt utført. Kommentarer fra sektormyndigheter, 

lokale interesseorganisasjoner og naboer/berørte parter er lagt inn i planprogrammet. 

Største konsekvensen av høringsrunden er at planområdet er blitt redusert i størrelse og navnet på 

planen er endret.  
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11  Utredningstemaer 
Formålet med konsekvensutredningen er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir ivaretatt under 

utarbeidelse, vedtak og gjennomføring av reguleringsplanen. Hensikten med utredingen er å 

synliggjøre konsekvensene tiltakene vil medføre. Utredningen skal ta utgangspunkt i foreliggende 

kunnskap og nødvendig oppdatering av denne. Det vil bli fokusert på de temaer og problemstillinger 

som er relevante for det aktuelle tiltaket som tenkes gjennomført. Vurderingene vil bli gjort med 

sammenligningen opp imot dagens status på området. Det tas sikte på å innarbeide 

konsekvensutredningene som en del av planbeskrivelsen.  

 

Følgende forhold skal utredes nærmere: 

11.1 0 – alternativ 
0 – alternativet, altså situasjonen uten at noen tiltak blir gjort, vil bli undersøkt. Videre vil man se på 

hvilke alternative løsninger som finnes og begrunne valgt løsning. Alle tiltak vil bli vurdert og 

begrunnet ut i fra 0 – alternativet.  

11.2 Landskap 
Redegjøre for landskapspåvirkningen. Hvordan eksisterende bebyggelse og ny bebyggelse skal 

fremstå både med tanke på silhuett og den landskapsmessige påvirkningen.  

11.3 Friluft og rekreasjon 
Allmenhetens tilgang til å bruke området og områdene rundt, hvordan planen vil påvirke 

allmenhetens muligheter for bruk av friluftslivet i området. Avbøtende tiltak om nødvendig 

11.4 Naturmangfold 
Konsekvensutredning i forhold til Naturmangfoldsloven § 8-12. Det tas utgangspunkt i eksisterende 

registreringer som ligger tilgjengelig på internett. Tiltaket vil bli vurdert ut ifra enkelte arter, arter 

samlet sett og økosystemer, samt verneområder og områder med spesiell status. I tillegg til 

registreringer som ligger på nett vil det også bli vurdert ut ifra Frøya kommune sin rapport 

«Supplerende naturtypekartlegging i Frøya kommune i 2017». Resultater og utredingen vil bli 

presentert i tabellform i egen rapport. Utredningen gjøres av fagkyndig.   

11.5 Barn og unges oppvekstforhold 
Det blir mange boenheter, hva er dagens aktiviteter i området og hvordan vil planen påvirke barn og 

unges aktiviteter og oppvekstsvilkår. Se nærmere på avsetting av areal til lekeplasser og sosiale 

møteplasser.  

11.6 Landbruksressurs 
Intensjonen er minst mulig påvirkning av dyrkbar jord. Man skal i reguleringsplanen se på hvordan 

tiltakene vil påvirker dagens bruk av landbruksressursene. Finnes det alternativer eller avbøtende 

tiltak?. Dette arbeidet skal utføres av fagkyndig person. Dersom tiltaket blir å flytte matjord må man 

se på hensyn for å hindre spredning av plantesykdommer.  

11.7 Kulturminner 
I nærheten ligger det kulturminner. Planområdet må undersøkes om det kan foreligge kulturminner. 

Hvordan vil eventuelt kulturminner i området påvirkes? Kulturminneundersøkelse gjøres av 

fagkyndig, og presenteres i egen rapport.  
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11.8 Veiadkomst og stier samt Infrastruktur 
Se på veiadkomst og videre stisystemer/snarveier som eksisterer og videre om det er behov for nye. 

Videre om påvirkningen dette får for omgivelsene. Veiadkomst vil også belyses nærmer i 

Trafikknotat.  

Videre se om hvordan vann, avløp og overvann fra område skal løses. Samt høyspenningsledning. 

Vurdere kapasiteten for vannverket. 

11.9 Trafikale forhold 
Ved økt antall boliger vil dette naturlig øke trafikkmengden i området. Man må derfor se på hvordan 

dette påvirke dagens situasjon og om det kan gjøres tiltak. Dett vil gjøres ved å lage et eget notat 

som belyser temaene. I tråd med oppstartsmøtet vil det utarbeides et eget trafikknotat hvor man vil 

gjøre en grundig utredning på temaer som  trafikkavlastning, sikring av myke trafikanter, alternative 

vurderinger og avkjørselsmuligheter.  

11.10 Risiko og Sårbarhet 
Det skal utarbeides en ROS -analyse med tilhørende analyseskjema for området. Formålet er å 

kartlegge eventuelle risiko -og sårbarhetsforhold og eventuelle endringer i forhold til planlagt tiltak 

11.11 Støy 
Det skal vurderes om området blir utsatt for støy. Dette vil blant annet gjøres ved å studere 

tilgjengelige støykart, og videre med støymålinger dersom det er behov for dette.  

11.12 Kapasitet skole og barnehage 
Det er planlagt ca. 60 nye boenheter i området. En vil da forvente flere barn til Nabeita skole og 

barnehage. Det skal utføres en kartlegging for å gjøre en vurdering av kapasitet. Nåværende og 

fremtidig. Kartleggingen vil blant annet bestå av en beregning av hvor mange barn i ulike alderstrinn 

tiltaket vil generere. Man vil også ta kontakt med Frøya kommune, oppvekstavdelingen, og forespør 

informasjon om kapasitet på omkringliggende skoler.  

11.13 Planens påvirkning på eksisterende bebyggelse. 
Planområde ligger tett inntil allerede etablerte boligfelt, dette kan medføre både fordeler og 
ulemper. En vil under planarbeider se på hvilken konsekvens dette medfører. Her vil man blant annet 
gjøre en sol/skygge-analyse. En kartlegging av omkringliggende bebyggelses utforming kan også være 
aktuelt.  
 

11.14 Folkehelse 
Se nærmere på planens påvirkning på temaer knyttet til folkehelse. Man vil blant annet se nærmere 

på bokvalitet, lys og solforhold og universell utforming. På bakgrunn av dette vil det bli laget et eget 

notat med blant annet sol/skygge-kart, terrengformasjoner og analyser. 

11.15   Grunnforhold (geoteknikk) 
Det er ikke stilt krav til full geoteknisk undersøkelse, men en vurdering av fagkyndig. En fagkyndig vil 

derfor gjennomgå en NVEs sjekkliste og komme med en faglig vurdering av området. Dette vil 

presenteres som en egen rapport.  
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12 Fremdrift 
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gnr bnr Snr navn adresse sted

10 171  Eva Selnes Haugrandveien 13 Hamarvik

10 204  Kine Meland Kristoffersen Haugrandveien  19 Hamarvik

10 211 1 Anders Rishaug Haugrandveien 28 Hamarvik

10 338 5 Anita Wahlvåg Djupmyrveien 10 E Hamarvik

10 15 Arnt Tore Skarsvåg og Heidi M.Hammer Skarsvåg Gulldokkveien 13 Hamarvik

10 230 Asgeir Østvik Haugrandveien 23 Hamarvik

10 338 2 Bente Elisabeth Meland Djupmyrveien 10 B Hamarvik

10 308 4 Birgitt Stordahl og  Eilif Herald Stordahl Djupmyrveien 17 B Hamarvik

9 1 Bjarne Ulik Johansen Lykkmarka  77 Sjetnemarka

10 204 Christer Johansen Haugrandveien  19 Hamarvik

10 309 4 Christoffer Eide Ottem Djupmyrveien 21 D Hamarvik

10 181 5 Eli Iren Sandvik Haugrandveien 22 Hamarvik

10 108/265 Erling Nordhammer Grindskardveien 6 Hamarvik

10 211 3 Fritz Magne Rudolfsen Haugrandveien 24 Hamarvik

Frøya-Hitra Villsauelag v/Eskil Sandvik Sørfrøyveien 246 Hamarvik

10 337 4 Geir Erik Bogø Djupmyrveien 8 A Hamarvik

10 219 Geir Inge Vingan Postboks 4 Hamarvik

10 309 4 Gudny Bjørnstad Hammervik Djupmyrveien 21 D Hamarvik

10 181 4 Gunn-Beate Hansen Haugrandveien 20 Hamarvik

10 211 2 Guro Rønningsgrind Haugrandveien 26 Hamarvik

10 28/121 Halgeir Arild Hammer Lundeveien 50 Hamarvik

Hamarvik Grendelag v/Cecilie Bogø Nordhammarveien 81B Hamarvik

10 338 1 Hanna Grethe Hoel og Magne Hoel Djupmyrveien 10 A Hamarvik

10 333 Helge Arild Hammerdal E.B.Schieldrops veg 138 Trondheim

10 309 3 Ingrid A. Hammervik Djupmyrveien 21 C Hamarvik

10 169 Jan Ketil Kristoffersen Haugrandveien 4 Hamarvik

10 12 Jan Kristian Hammerdal  Litjhaugveien  2 Kyrksæterøra

10 338 4 Joakim Helsø Djupmyrveien 10 D Hamarvik

10 220 John Haftor Haftorsen Hammarvikbakkan 18 Hamarvik

10 308 2 John Helge B. Hammervik Djupmyrveien 19 A Hamarvik

10 338 5 Kristian Svendahl Sand Djupmyrveien 10 E Hamarvik

10 120 Marian Kristiansen og Roger Kristiansen Lundeveien 38 Hamarvik

10 337 2 Marius Nilsen Djupmyrveien 6 B Hamarvik

10 199 Marte Bekken Grindskardveien 22 Hamarvik

10 181 1 Martin Gulla Haugrandveien 14 Hamarvik

10 309 2 Monica Grønskag Djupmyrveien 21 D Hamarvik

10 308/338 3 Måsøval Eiendom AS Nordfrøyveien 413 Sistranda

10 174 Odd Arve Bekken Haugrandveien 6 Hamarvik

10 308 1 Oddveig J.Fossmo Gaustad Postboks 12 Sistranda

10 171 Ole Melvin Bakken Haugrandveien 13 Hamarvik

10 4 Per Arne Hammer Hammerveien  4 B  Hamarvik

10 332 Petter Vidar Vågsvær Lundevein 9 Hamarvik

10 181 2 Roar Laingen Postboks 3 Hamarvik

10 337 3 Robin Kristiansen Djupmyrveien 8 B Hamarvik

Adresseliste Djupmyra 3. Naboer og berørte parter, samt private interesseorganisasjoner.

Interesseorganisasjon

Interesseorganisasjon



10 229 Rune Haarstad Haugrandveien 21 Hamarvik

10 181 4 Sindre Hammer Haugrandveien 20 Hamarvik

10 337 1 Stian Andre Nergård Djupmyrveien 6 A Hamarvik

10 309 5 Thomas Sandvik Djupmyrveien 21 A Hamarvik

10 203 Tim Roger Jarwson Wærø Haugrandveien 25 Hamarvik

10 105/331 Tor Hammerdal Lundeveien  7 Hamarvik

10 211 2 Torbjørn Benjaminsen Haugrandveien 26 Hamarvik

10 185 Torunn Hammer Grindskardveien 14 Hamarvik

10 221 Trønderenergi Nett AS Postboks 9480, TorgardenTrondheim

10 212/213/214 Varmbobygg AS Klæbuveien 196 A Trondheim

10 181 3 Vegard Rishaug Haugrandveien  18 Hamarvik

9 14 Viviann Hammervik Postboks 19 Hamarvik



En vurdering av reguleringsplan for Djupmyra 3, Frøya iht. Naturmangfoldsloven 

 

 

 

INNLEDNING 

Denne rapporten er utarbeidet av Rose Haugen, som på oppdrag fra Kystplan AS har gjennomført en vurdering etter Naturmangfoldsloven $8- 

12 av reguleringsplan for Djupmyra 3 boligområde, gnr. 9/1, 10/4,10/15 m.fl., i Frøya kommune, heretter referert som Djupmyra 3. Vurderingen 

er basert på paragrafene i Naturmangfoldsloven og kjente registreringer av arter, naturtyper, osv. ligger til grunn for vurderingen. 

Firmaet Rose Haugen er et enkeltmannsforetak eid og drevet av Rune Haugen. Undertegnede er utdannet cand.scient. marin biologi, og har 

utført et større antall undersøkelser, med påfølgende vurderinger og rapporter i maritime områder. Undertegnede er dessuten ornitolog, og har 

utarbeidet viltrapporter, gjennomført feltundersøkelser og mange utgreiinger ifm. arealplaner, forvaltningsplaner osv. for en rekke offentlige 

institusjoner og private foretak.  

 

METODIKK OG RESULTAT 

Vurderingene er basert på paragrafene i Naturmangfoldsloven $8- 12. Kjente registreringer som ligger tilgjengelig på internett er undersøkt for 

å vurdere reguleringsplanen opp mot enkelt arter, arter samlet sett og økosystemer, samt vernede områder og områder med spesiell status. 

Resultater fra undersøkelsen og vurderingen er presentert på de neste sidene i tabell form. Undersøkelsen har lagt vekt på registreringer i 

artsdatabanken, i og i nærhet til reguleringsplan, og for rødlistede arter er det lagt vekt på fugler og pattedyr, da det er det som er registrert av 

rødlistede arter i de høyeste kategoriene. Ingen registreringer av flora og lav i kategoriene CR, EN og VU. Undersøkelsen i artsdatabanken ble 

utført for Djupmyra 3 og tilgrensende områder. Tilgrensende områder er 2,0 km fra ytre grense av reguleringsplanene i alle himmelretninger 

(se Kart 1). 



 

Kart 1: Kart over Djupmyra 3 i Frøya kommune. Inntegnet med blå ramme viser området som er undersøkt i artdatabanken for registrerte rødlistede arter. 

Blå ramme for undersøkelsen er 2 km fra det planlagte regulerte området Djupmyra 3. 



Det ideelle for denne undersøkelsen ville vært en undersøkelse i felt spredt over flere besøk hvor en kombinasjon av lytting og befaring i og 

rundt det planlagte boligområde i Djupmyra 3. Slike feltundersøkelser baserer seg ofte på lite kunnskap om et område og / eller mistanke om 

sårbare arters tilhold og observasjoner av disse. Det er ikke gitt informasjon til undertegnede som har bekreftet et behov for feltundersøkelse. 

Behovet ville vært på generelt basis og da det det ikke har kommet informasjon som skulle tyde på et behov, har dette ikke blitt gjennomført. 

Videre er de tilgrensende områdene i all retninger i stor grad bebygd av boliger og industri, så det er liten grunn til å tro at en slik undersøkelse 

skulle avdekke særlige forhold iht Naturmangfoldsloven som skulle ha vesentlig betydning for denne planen i Djupmyra 3. 

 Vurdering ut i fra NATURMANGFOLDSLOVEN  $8- 12 
§ 8 KUNNSKAPSGRUNNLAGET «Sjekk» VURDERING TILTAK 

I Vurdere hvor sterke føringer planen 
gir for fremtidig arealdisponering 
 
II Vurdere hvor mye naturmangfold 
som berøres 
 
III Vurdere om tilstanden i en 
vannforekomst påvirkes 
 
IV Vurdere om naturmangfoldet som 
påvirkes er rødlistet eller om området 
er vernet, eller annen status som 
verdifull 

Arter (rødliste status); 
www.artsdatabanken.no 
 
 
 
 

Ja  CR: lomvi 
EN; makrellterne, krykkje, vipe, 
VU; sjøorre, teist, sothøne, storspove, oter, Fisk (VU); ål 
(i de fleste vatn) 
NT; fiskemåke, ærfugl, stær, gulspurv, sivspurv, bergirisk, 
lirype, vaktel, hare 

Verneområder; www.naturbase.no  Nei Det er ingen vernede områder i nærhet til det området 
som søkes regulert i Djupmyra 3. Nærmeste er 4,5 km 
unna, på Inntian.  Et bebygd område i Djupmyra 3 vil 
ikke påvirke det vernede området på Inntian. 

Viktig kulturlandskap; 
www.naturbase.no 

 Nei Det er ingen helhetlige kulturlandskap som er registrert 
i naturbase i de nærmeste kilometerne. Det nærmeste 
ligger omtrent 4 km unna, i øst på Inntian. 

Naturtyper; www.naturbase.no   Nei Ingen viktig naturtype i og rett ved Djupmyra 3. 
Nærmeste viktig natutype ligger utenfor 
Hamarvikbukta, ca. 500 m i fra det området som søkes 
regulert i Djupmyra 3. Det er et gruntvanns- område. 
Reguleringsplanen og bebyggelse av Djupmyra 3 vil ha 
ingen negativ innvirkning på denne naturtypen.  

Verna vassdrag; www.nve.no 
 

 Nei Det er ingen vernede vassdrag i nærheten til det 
planlagte regulerte området. Nærmeste ligger inne på 



Hitra, og denne reguleringsplanen vil ikke ha noen 
betydning for det vernet. 

Miljøregistrering i skog (MiS); 
www.skogoglandskap.no 

 Nei Ingen MiS i nærhet til Djupmyra 3, og ingen på Frøya i 
sin helhet. Dermed ingen påvirkning for registreringer 
gjort i MiS.  

Andre utgreiinger og rapporter; 
kommunale viltkart o.l. 

Ja  «Supplerende naturtypekartlegging i Frøya kommune i 
2017». Utført av Miljøfaglig Utredning AS. Der ble ikke 
Djupmyra 3 utpekt til undersøkelse, og nærmeste 
undersøkte område var Hammarvollen, som er 
karakterisert som fattig beiteeng, der en bl.a. gjorde to 
funn av gul slimvokssopp (VU), en sjelden oseanisk 
beitemarksopp. Planlagt boligområde i Djupmyra 3 vil 
ikke ha negativ innvirkning på dette området 
Hammarvollen, eller denne soppens tilstedeværelse 
der. Ingen kjente andre registreringer utover de som er 
blitt undersøkt her, iht. kommunen. 

§9 
FØRE VAR PRINSIPPET 

   

Vurdere om det foreligger en risiko og 
da skal ikke mangel på kunnskap 
brukes som begrunnelse for å unnlate 
å treffe forvaltningstiltak 

Fare for alvorlig skade på 
naturmangfoldet 

 Nei Det vurderes til at ingen alvorlig skade eller irreversibel 
skade på naturmangfoldet vil skje ved en 
utvidelse/etablering av boligområde med veier. Det 
anbefales derimot at «føre var-» prinsipper benyttes, og 
at man bl.a. sikrer at forurenset vann og avløp er 
kontrollert og ikke medfører avsig til bekker.  

Fare for irreversibel skade på 
naturmangfold 

 Nei 

Bruk «Føre var», er det behov for 
handleplikt? 

Ja  

§ 10 
ØKOSYSTEMTILNÆRMING OG 
SAMLET BELASTNING 

   

Vurdere alle mulige påvirkninger ut fra 
en samlet vurdering. 
 
 

Samle alle registeringer til en felles 
vurdering. Vil planlagt 
«inngrep/tiltak/aktivitet» medføre 
stor belastning i sum på 
arter/økosystem? 

 Nei Ved en total vurdering basert på kjente registreringer 
vedrørende arter, vernede områder og viktige 
naturtyper og økosystemene deres iht. 
Naturmangfoldsloven $8 til $12 er det sannsynlig at 
belastingen for enkelt arter i området eller økosystem i 



sum vil bli liten. Det er ingen registreringer som tyder 
på at (sårbare, truede) enkelt arter eller økosystemet 
generelt rundt planlagt boligfelt og veier vil medføre 
endringer for arters eller økosystems utvikling og 
overlevelse. 

§11 KOSTNADENE VED 
MILJØFORRINGELSE SKAL BÆRES AV 
TILTAKSHAVER 

   

Vurdere om det kan dokumenteres  
kostnader knyttet til forringelse eller 
skader 

Tiltakshaver skal dekke kostnader 
ved å hindre eller begrense skade på 
naturmangfoldet. 

Ja  Avløp sikres mot avrenning slik at eutrofiering og 
forurensing forhindres ifm med byggefasen, og etter at 
hus og veier er etablert. 

§12 
MILJØFORSVARLIGE TEKNIKKER OG 
DRIFTSMETODER 

   

Vurdere eventuelle driftsmetoder og 
teknikker som skal brukes hvis det er 
aktuelt 

Er byggemetoden og driftsmetoden 
forsvarlig for miljøet? 

Ja  Anbefaler at det vises aktsomhet under byggefasen, slik 
at det tas hensyn til hekke- og yngletiden, og at det 
sikres mot utslipp i bekker og naturen ellers. Bør det stilles krav til andre 

byggemetoder og driftsmetoder? 
 Nei 

 

 

KONKLUSJON 

Denne undersøkelsen er basert på Naturmangfoldsloven $8- 12. Funn og vurderinger er utført ut i fra offisielle databaser på internett 

vedrørende registreringer, med hovedvekt på alle rødlistede arter, vernede områder, viktige naturtyper o.a. viktige miljøregisteringer, samt 

supplerende opplysninger sendt fra Frøya kommune. Det er «Supplerende naturtypekartlegging i Frøya kommune i 2017». Utført av Miljøfaglig 

Utredning AS. 

Undersøkelsen viser at det er registrert relativt mange arter som er rødlistede innenfor en «radius» på ca. 2,0 km fra det planlagte regulerte 

området ved Djupmyra 3. Det legges vekt på arter som tilhører kategoriene CR (kritisk truet), EN (nært truet) og VU (Sårbar). Ingen av disse er 

registrert i området som søkes regulert. Rett utenfor i Djupmyra 3 er storspove og vipe registrert flere ganger. I området utenfor er det registrert 

en rekke arter, i hovedsak fuglearter. En i klassen CR, lomvi, en sjøfugl. Sjøfugl vil ikke ha noen negativ påvirkning ved en utvidelse av et byggefelt 



ved Djupmyra 3. Av de artene som er registrert av EN og VU er det ingen som er typisk for de type biotoper som Djupmyra 3 representerer, 

unntatt til en hvis grad storspove. De andre artene er knyttet til hei, sjø-, vann- og våtmarksområder. Storspove er ikke registrert i området som 

skal reguleres og den har både en rødlistekategori (VU) og en tilstede værelse i området som ikke vil bli vesentlig påvirket ved en utvidet 

boligbebyggelse ved Djupmyra 3.   

Det er ingen registeringer i området som tyder på at rødlistede arter av flora vil bli berørt, ei heller er det gjort registeringer i MiS 

(Miljøregisteringer i Skog). Gul slimvokssopp (VU), en sjelden oseanisk beitemarksopp, er registrert i nærheten, Hamarvollen, men dens 

utbredelse vil ikke bli berørt av denne reguleringen for boliger i Djupmyra 3. Det er heller ingen vernede vassdrag eller andre vernede områder i 

nærheten. Likeledes er ingen helhetlige kulturlandskap registrert og ingen viktige naturtyper i eller i nærhet til Djupmyra 3. Nærmeste viktige 

naturtype, er gruntvanns- områder i sjø utenfor Hamarvika, men de vil ikke ha noen negativ påvirkning av denne reguleringen for boliger i 

Djupmyra 3. 

En lokalisering av et boligområde i Djupmyra 3 med veier er gunstig, da det i større grad vil fungere som en utvidelse og fortetning av eksisterende 

boligområder. Det er få biologiske ressurser som trues, når en ser det i sammenheng med at det er lite (ingen) med registrerte rødlistede arter i 

selve planlagt regulert område. Samtidig er det ingen områder med spesiell vernestatus som vil påvirkes. Ut i fra kjente registeringer er det ingen 

viktige biologiske ressurser som går tapt ved etablering av Djupmyra 3. Området er ut i fra kjente opplysninger ikke unikt hverken regionalt eller 

lokalt for Frøya. Størst hensyn må vises til avrenning til bekker og til aktiviteter under byggefasen under hekke- og yngletiden. Totalt sett er det 

derfor en gunstig plass å regulere for boliger og tilhørende veier iht. Naturmangfoldsloven $8- 12. 

Ideelt sett burde området vært gjenstand for en befaring i hekke- og yngletiden. Slike befaringer bør gjennomføres flere ganger før en evt. har 

gode nok data til å konkludere. Befaringer blir oftest gjort iht. pålegg, mistanker eller kunnskap som tilsier at det er arter som har tilhold i området 

med en slik status at en ønsker å dokumentere dette. Den type mistanke eller kunnskap har ikke blitt kjent under denne undersøkelsen.  

Det anbefales at føre var- prinsipper brukes og at evt. kloakk og forurenset vann, samt evt. spill fra oljesøl blir sikret fra avrenning til grunn og 

ned i bekker. Totalt sett vurderes det til at det planlagte regulerte området Djupmyra 3 vil ha liten negativ påvirkning for både for enkelt arter, 

økosystem, og naturtyper. 

 

Rune Haugen 

04. desember 2018. 
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Reguleringsplanarbeid Djupmyra 3, Frøya. Melding 

om avsluttede arkeologiske registreringer. 

Trøndelag fylkeskommune har utført den varslede arkeologiske påvisningsundersøkelsen 

innenfor ovennevnte område i forbindelse med at det er igangsatt planlegging av 

områdene med sikte på utbygging. Vi ser det som svært positivt at vi blir trukket inn i 

planprosessen på et så tidlig tidspunkt, slik at forhold knyttet til kulturminner kan bli 

avklart og innspill kan foreligge før reguleringsplanen sendes på første gangs høring. 

 

Den arkeologiske påvisningsundersøkelsen 

Det ble som forventet gjort funn av automatisk fredete kulturminner innenfor 

planområdet i form av 3 steinalderlokaliteter, se vedlagte oversiktskart. Alle tre 

lokalitetene kan ut i fra høyden over havet og funnmaterialet dateres til eldre steinalder. 

Det ble blant annet funnet kulturlag opp mot 25 cm tykkelse samt deler av to 

kjerneøkser og en konisk mikroflekkekjerne som kan dateres til eldre steinalder. 

 

 

Fragment av kjerneøks til venstre og konisk mikroflekkekjerne til høyre. Foto:TRFK 
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Lokalitetene er enda ikke lagt inn i Askeladden og vi gjør oppmerksom på at vedlagte 

kart er foreløpig og det kan bli justeringer av geometri for hver enkelt lokalitet når vi 

begynner på etterarbeid og rapport. Endelig avgrensning med id nr i Askeladden blir 

oversendt så snart som mulig. 

 

Det videre planarbeidet 

Det må tas arealbruksmessige hensyn i tilknytning til de registrerte kulturminnene 

innenfor foreslått reguleringsgrense. Slik fylkeskommunen vurderer saken er det to 

mulige handlingsalternativer. Enten kan kulturminnene sikres ved regulering til 

hensynssone d) og c) i kombinasjon med jordbruk, eller det kan søkes om dispensasjon 

fra kulturminnelovens fredningsbestemmelser slik at bosetningsområdene kan graves ut 

arkeologisk og området nyttes til andre formål i sin helhet. Avhengig av hvilket 

alternativ som er mest hensiktsmessig må det knyttes bestemmelser til arealbruken i 

reguleringsplanen som vist nedenfor.   

 

Alternativ 1: Regulering til hensynssone d) H730 og hensynssone c) H570 

Det må tas arealbruksmessige hensyn til det automatisk fredete kulturminnet som 

finnes innenfor planområdet. Dette gjøres gjennom å regulere selve kulturminnene og 

sikringssonen til hensynssone d), båndlagt i henhold til kulturminneloven. Videre 

foreslår vi å regulere et område omkring til LFNR med hensynssone c)– vern av 

kulturmiljø, i henhold til Plan- og bygningsloven § 12-6. Hensynssone c) skal sikre at 

kullgropen blir liggende i sitt opprinnelige terreng og at virkningen av kulturminnet 

bevares for ettertiden. 

  

Utvelgelsen av arealet som skal reguleres til hensynssone c) bevaring av kulturmiljøer 

og kulturminner gjøres med bakgrunn i en faglig begrunnelse hvor elementer som 

siktelinjer, kulturhistorisk sammenheng mellom de ulike kulturminnene, kulturminnenes 

opprinnelige funksjon og bakgrunn for deres beliggenhet, grad av bevaringstilstand, 

landskapets grad av urørthet og autentisitet spiller inn.  

 

Velges alternativ 1 vil følgende være vilkår for egengodkjenning av planen: 

 

 Kulturminnene skal merkes i plankartet som hensynssone d) H730 – båndlegging 

etter lov om kulturminner, slik vedlagte kart viser.  

 

 Det tas inn en bestemmelse under Hensynssoner under en egen §:   

H730 - Båndlegging etter lov om kulturminner – Hensynssone d) 

«Kulturminnene H730_1, H730_2 osv. er automatisk fredet etter 

kulturminnelovens § 4. Det samme er en sikringssone i et 5 meters bredt belte 

fra kulturminnenes ytterkant jfr. kulturminnelovens § 6.  

 

Inngrep i grunnen eller andre tiltak som kan virke inn på det automatisk fredete 

kulturminnet innenfor hensynssone H730 er ikke tillatt uten etter dispensasjon 

fra kulturminneloven. Søknad skal sendes regional kulturminneforvaltning i god 

tid før arbeidet er planlagt igangsatt.» 

 

 Et bufferareal til kulturminnene skal merkes i plankartet som hensynssone c) H570, 

slik vedlagte kart viser. 
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 Det tas inn en bestemmelse under Hensynssoner under en egen §:   

H570 - Bevaring kulturmiljø - Hensynssone c) 

«Innen område for LNFR med hensynssone c) – bevaring kulturmiljø - må det 

ikke foretas noen inngrep i marka eller gjøres aktivitet som kan ha uheldig 

innvirkning på dette arealet. Eventuelle nødvendige mindre tiltak innen 

hensynssonen må gjøres rede for særskilt og må godkjennes av regional 

kulturminnemyndighet (fylkeskommunen).» 

 

Hvis fortsatt dyrking/beite: 

«Innenfor hensynssone c) kan marken fortsatt nyttes til jordbruksdrift. Uten 

tillatelse fra kulturvernmyndighetene (fylkeskommunen) må det ikke foretas 

pløying og annet jordarbeid dypere enn tidligere (kulturminneloven § 3).» 

 

Hvis inngjerding i anleggsperioden: 

«Hensynssone H570 skal under anleggsperioden gjerdes inn med midlertidig 

gjerde av stålnett.» 

 

 

 

Alternativ 2. Det søkes om dispensasjon fra kulturminnelovens § 8,4. 

De påviste kulturminnene er automatisk fredet etter kulturminnelovens § 4 og det er 

forbud mot inngrep i automatisk fredete kulturminner, kulturminnelovens § 3. Imidlertid 

foreligger det anledning til å søke om dispensasjon fra fredningsbestemmelsen. En 

eventuell reguleringsplan er å regne som en søknad om dispensasjon fra 

kulturminnelovens § 8: Tillatelse til inngrep i automatisk fredete kulturminner. Av 

kulturminnelovens § 8.4 ledd fremgår det at forholdet til automatisk fredete 

kulturminner forutsettes avklart i gjennom behandling av reguleringsplanen og kan ikke 

utsettes til senere.  

 

Trøndelag fylkeskommune vil på vegne av tiltakshaver søke om dispensasjon fra 

kulturminnelovens § 8, 4. ledd hvis tiltakshaver ønsker å utnytte hele arealet innenfor 

planområdet. Søknaden oversendes Riksantikvaren som er dispensasjonsmyndighet og 

Vitenskapsmuseet som er forvaltningsmuseum. Fylkeskommunens endelige uttalelse til 

reguleringsplanen foreligger først etter at nevnte instanser har gitt sin uttalelse.  

 

Finner dispensasjonsmyndigheten, Riksantikvaren, at det kan gis dispensasjon fra den 

automatiske fredningen gjennom planvedtak returneres saken til fylkeskommunen, som 

da skal sørge for at vilkår i tilknytning til dispensasjonen blir tatt inn i 

reguleringsbestemmelsene. Normalt skal følgende tegnes i plankart og i 

reguleringsplanens bestemmelser: 

 

Velges alternativ 2 vil følgende være vilkår for egengodkjenning av planen: 

 
 Kulturminnene skal merkes i plankartet som Bestemmelsesområde og gis nr. #km1, 

#km2, osv.  
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 Følgende tekst skal tas inn som et første punkt under reguleringsplanens § 

Områdebestemmelser:  

«§ Arkeologiske utgravninger - bestemmelsesområde #km1, #km2, 

osv.:  

Før iverksettingen av tiltak i medhold av planen skal det foretas arkeologisk 

utgravning av de berørte automatisk fredete kulturminner id. og som er markert 

som bestemmelsesområde #km1, #km2, osv. i plankartet.  

 

HVIS DISPENSASJON UTEN VILKÅR: Bestemmelsesområde #km XX og #km 

XX kan fjernes uten krav om arkeologiske undersøkelser. 

 

Det skal tas kontakt med Trøndelag fylkeskommune i god tid før tiltaket skal 

gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske granskingen kan fastsettes.» 

 

 

En dispensasjon skjer formelt først gjennom kommunens planvedtak. Riksantikvaren har 

myndighet til å fremme innsigelse i saker der fylkeskommunen ikke har motsatt seg at 

det gis dispensasjon, men Riksantikvaren som dispensasjonsmyndighet er av en annen 

oppfatning. Gis det ikke dispensasjon fra kulturminneloven må hele eller deler av 

områdene innenfor reguleringsplanen reguleres til hensynssone d) og c) med formål 

bevaring - automatisk fredete kulturminner, slik som foreslått under alternativ 1. 

 

Skulle det være spørsmål eller ønske om en nærmere redegjørelse for de nevnte forhold 

ber vi om at det tas kontakt med oss. Regning for utført arbeid og arkeologisk rapport 

vil bli oversendt i separat ekspedisjon.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

 

Anne Haug 
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Bakgrunn og dagens situasjon
I forbindelse med nytt boligfelt, Haugranda boligfelt, er det utarbeidet reguleringsplan. I den
forbindelse må ulike trafikale forhold vurderes og utredes. Videre i dette notatet vil det blant annet bli
sett nærmere på trafikkmengder, trafikksikkerhet og andre trafikale forhold, som for eksempel
adkomst og avkjørsler innenfor planområdet både. Det vil bli sett både på dagens situasjon og
fremtidig situasjon. Det vil også bli gjort en vurdering av bevegelsesmønster i området i dag, og mulige
bevegelsesmønstre som følge av planforslaget.

Da det er naturlig at etablering av et nytt boligfelt vil få innvirkning på tilstøtende veger vil det også bli
sett nærmere på dette. Adkomsten til planområdet går fra fylkesvei 716, Sørfrøyveien (figur 1).
Innenfor planområdet er det Lundeveien som blir påvirket. Dette er privat veg. Det vil også bli sett på
ulike forhold for nye veier innenfor planområdet, samt tilstøtende vei utenfor planområdet.

Figur 1: Oversikt over veger og avkjørsler i planområdet.

Adkomst/avkjørsel
Avkjørsel fra FV 716 til Lundeveien eksisterer i dag. Langs Lundeveien er det flere avkjørsler inn til
veien. Det er også planlagt flere i avkjørsler her. Dette er godkjente reguleringsplaner.

Bussholdeplasser
Like ved avkjøringen fra fylkesveien er det i dag etablert en bussholdeplass (figur 2) hvor det flere
ganger daglig går buss både nordover og sørover. Skolebussen stopper også ved denne holdeplassen.
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Figur 2: Viser bussholdeplass i forhold til planområdet.  

Trafikkmengde 
Berørte veger innenfor og i tilknytning til planområdet er Lundeveien (privat veg) og Sørfrøyveien 

(fylkesvei 716).  

FV716 (Sørfrøyveien): Her er det registrert ÅDT på 1000.  

Lundeveien: Det finnes ikke registreringer på trafikkmengde (ÅDT) for denne vegen. Det er derfor gjort 

beregninger ut ifra Statens vegvesen sin håndbok V713.  

Trafikkgrunnlaget er beregnet ut i fra eksisterende boliger og planlagte.  

 

Ettersom det er leiligheter og eneboliger i området har man satt turproduksjonen til 3,0 pr dag.  

Trafostasjonen (betegnet som annet i tabellen ovenfor) er ikke tatt med i beregningsgrunnlaget. 

Beregningene viser at dagens ÅDT er på ca. 84 i dag  

En antar en gradvis økning av ÅDT i en periode på 10-15 år . Når alt er utbygd vil  ÅDT ligge på ca 249.   
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Vegbredde 
Sørfrøyveien har en bredde på ca. 6 meter. 
Lundeveien har en bredde som varierer mellom 3,5 og 4,5 meter.   

 

Fartsgrense 
Sørfrøyveien: 60 km/t 
Lundeveien: 50 km/t 

 

Trafikksikkerhet 
Det er ikke gjort trafikksikkerhetstiltak på Lundeveien  

 

Ulykker 
Det er registrert 2 ulykker på Sørfrøyveien (totalt 4 biler involvert) mellom 1990 og 1995. Alvorligste 

skadegrad registrert som alvorlig skadd.  

I rundkjøringen mellom Sørfrøyveien og Nordfrøyveien er det registrert 2 ulykker (med totalt 3 biler 

involvert) mellom 2008 og 2013. Alvorligste skadegrad registrert som lettere skadd.  

Lundeveien har ingen registrerte ulykker.  

Figuren nedenfor viser punktene hvor ulykkene har skjedd.  

 

Figur 3: Viser punktene for hvor ulykkene har skjedd.  
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Bevegelsesmønster i nærområdet til Haugranda boligfelt 
Nærområdet til Haugranda boligfelt defineres som vist på figuren nedenfor. Nærområdet er definert 

ut ifra at det er dette området som vil få den største påvirkningen av det nye boligfeltet.  

 

Figur 4: Viser det som betegnes som nærområdet til Haugranda boligfelt.  

Motoriserte kjøretøy 
Størst trafikk finner vi på Sørfrøyveien som er en av hovedvegene på Frøya. Denne vegen knytter store 

deler av Frøya til Hitra og dermed videre til fastlandet. Det er også en veg som benyttes for store deler 

av befolkningen for å komme seg til og fra Sistranda, kommunesenteret på Frøya.  

Store deler av det nærliggende boligfeltet Djupmyra benytter seg av Djupmyrveien som adkomst fra 

Sørfrøyveien. Resten, de som bor langs Haugrandveien benytter seg delvis av Lundeveien. Lundeveien 

blir også benyttet som adkomst til Grindskardveien og bebyggelsen som ligger ovenfor planområdet. 

Ovenfor planområdet er det bare etablert 3 boliger.  
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Figur 5: Oversikt over veger i nærområdet. Hovedvegen er Sørfrøyveien.  

Gående og syklende 
Langs Sørfrøyveien er det etablert gang- og sykkelveg. Denne gang- og sykkelvegen er plassert på 

motsatt side av vegen fra planområdet. Like ved avkjørselen til Lundeveien er det etablert gangfelt 

som krysser Sørfrøyveien.  

Foruten å gå langs de etablerte vegene er det mulig for gående og syklende å bruke etablerte stier i 

området (figur 6) for å komme seg til gangfelt og krysse vegen til bussholdeplass og gang- og 

sykkelvegen.  

Det er også etablerte stier, gamle traktorveger, som går oppover mot og forbi planområdet mot 

populære turstier.  

 

Figur 6: Viser stier/snarveger markert med blått.  
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Fremtidig situasjon som følge av planforslaget
Innenfor planområdet

Figur 7: Situasjonsplan over planområdet.

Adkomst/avkjørsel

Planlagt boligfelt på Haugranda vil benytte Lundeveien som adkomst fra F716. Det er en fordel at
boligområdet er plassert slik at man ikke trenger å etablere nye avkjørsler fra fylkesveien. På grunn av
at det allerede er eksisterende avkjørsel fra Fv. 716 vil man ikke vurdere å sette ny adkomst fra
hovedveg til planområdet.

Trafikkmengde

Innenfor planområdet er det en etablert veg, Lundeveien. Som følge av planforslaget som legger opp
til 39 nye enheter vil denne vegen få mer trafikk. Med en turproduksjon på 3,0 pr bolig (fra tabellen på
side 3), får man en økning i ÅDT med 117 . hvis man tar hensyn til de andre planlagte boligene i område
vil det bli en samlet ÅDT på 249 for Lundeveien. Dette vil selvfølgelig bli over flere år.

Vegbredde

Lundeveien skal utvides til min 4 m kjørebredde og forsterkes. Vegbredden på de nye vegene som
etableres i forbindelse med de nye boligene vil ha en bredde på 4 meter. Sideveiene i reguleringsplanen
er 3,5 m bred.
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Fartsgrense

Lundeveien har en fartsgrense på 50 km/t og foreslås settes til 40 km/t. For de nye vegene legges det
opp til samme fartsgrense.

Trafikksikkerhet

Målet er å oppnå trafikksikre løsninger i området. Trafikksikkerhetstiltak vil være å etablere lav
fartsgrense langs de vegene. Videre etablere fartsdempere på vegene i det nye boligfeltet.

Bevegelsesmønster innenfor planområdet

Motoriserte kjøretøy vil ferdes langs Lundeveien og de nye vegene.

Gående og syklende kan ferdes utenfor disse vegene. De kan benytte seg av eksisterende stier både
innenfor og utenfor planområdet. Eksisterende stier i området vil bli bevart i tillegg til at det opprettes
nye. For å komme seg fra planområdet til bussholdeplassen kan man benytte seg av stier og gå via
vegene rundt boligene, og man slipper å gå langs Lundeveien. Dette er snarveier.

Figur 8 viser stier og snarveier ut av planentil gangvei

Innad i planområdet kan barn enkelt ferdes mellom lekeplassene ved å bruke de eksisterende stiene
samt at det legges opp til nye stier i friområdet mellom boligene.
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De eksisterende stiene og de nye stiene bidrar til at folk fortsatt får tilgang til turområdene ovenfor 

planområdet uten at man må gå langs Lundeveien.  Det er lagt til rette for bevaring av traktorveien, 

slik at den kan benyttes som sti.  

Stiene/snarvegene tegnes inn i plankartet og er dermed bestemt ved at man ikke kan benytte arealet 

til andre formål. Dette sikrer at de blir bevart. 

 

Nærområdet til planområdet 
Adkomst/avkjørsel 

Adkomsten til Djupmyrveien blir uforandret. For de som bruker Lundeveien som adkomst fra 

Sørfrøyveien vil de merke en økning i trafikk her. Adkomsten vil ikke bli forandret på annen måte.  

 

Trafikkmengde 

Sørfrøyveien kan få en øking i ÅDT. 

 

Vegbredde 

Vegbredden på Sørfrøyveien vil bli uforandret.  

 

Fartsgrense 

Fartsgrensen langs Sørfrøyveien blir uforandret.  

 

Trafikksikkerhet 

Det vil ikke bli gjort trafikksikkerhetstiltak utenfor planområdet. 

 

Bevegelsesmønster i nærområdet til Haugranda boligfelt 

Sørfrøyveien vil bli noe mer trafikkert som følge av planforslaget, da det er den vegen beboerne i det 

nye boligfeltet må benytte seg av.  

For gående og syklende vil ikke planforslaget føre til store forandringer. Derimot vil eksisterende 

stier/traktorveger innenfor planområdet bli bevart slik at de fortsatt kan benytte seg av disse for å nå 

turstier og marka.  
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Krav om fortau 
Frøya kommune har i oppstartsmøte satt krav om fortau i planområde og langs Lundeveien. 

Dette kravet ble satt på bakgrunn av 60 nye boenheter. Etter at planprogrammet var på høring er 

planområdet blitt betydelig mindre. Det er nå snakk om 39 enheter. 

Selv om Lundeveien blir mere trafikkert som følge av planforslaget, ser man ikke at det er større 

sannsynlighet for ulykker.  Dette på grunn av at planforslaget legger opp til et omfattende stisystem 

ut av planområdet. Dette resulterer i en effektiv måte å komme seg til hovedvegen og man slipper 

samtidig å ferdes langs Lundeveien.  Av erfaring vet man at «man tar korteste og enkleste vei til 

målet». Lundeveien vil i tillegg få en fartsbegrensning på 40 km/t og justert i bredde til 4,0m. 

I boligfeltet vil det bli anlagt fartsdumper på utvalgte steder for å sikre lav fart. 

Videre vil utbyggingen av område skje gradvis. Man vil ikke få full belastningen på Lundeveien i 

starten. Det er også andre utbyggingsplaner i området (eksiterende reguleringsplaner) en mener at 

disse også har et ansvar for trafikksikkerheten når eventuell utbygging vil skje.  

Man ser ikke at planforslaget gir negative konsekvenser for nærområdet. Dette på bakgrunn av at 

antall enheter er redusert, eksisterende vei  blir forsterket og utvidet, samt at det er effektive 

snarveier som folk kan ferdes. På bakgrunn av dette ønsker man se bort i fra kravet om fortau.  

 

Konklusjon  
• Eksisterende vei i planen (Lundeveien) utvides til 4 m bredde og forsterkes. 

• Veiene i planen får fartsgrense 40 km/t 

• Ny veier i planen blir 4 m og sideveiene 3,5m .  

• Det anlegges fartsdumper i boligfeltet   

 



ROSANALYSE 1

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

Sak: Reguleringsplan forHaugrandaboligfelt

Forfatter: MayI Andreassen

Forslagsstillertil planforslag: FrøyEiendom v/HelgeGåsø

Dato: 23.05.2019

SAMMENDRAGMED ANBEFALINGER
Områdetliggerundermarine grense,deterderforbehovforen geoteknisk vurdering.
Detervidere registrertradon i område,men detteblirtatthøydefori byggetillatelsen
Områdetervindutsatt, noe som førertil tiltak i forbindelse medbyggingen. Dette erhensyntatttil
byggeforskriften.

I nærområdeterdetregistrertflere fuglearter. Konsekvensenefordisse blirvurderti engen
rapporti forbindelse medNaturmangfoldsloven.

Deterkulturminneri planområdet. Disseområdeneskal være inngrepsfrie.

Tiltaketkan påvirke rekreasjonsområder,dadetgårstier/traktorveierigjennom områdetsom
føreruttil friluftsområde. Disse skal derforbevares.

Overplanområdetgårdeten høyspenningslinjesom gårvidere til trafo. Trafoen liggerutenfor
planen. Høyspentskal leggessammen med infrastrukturen ogavstandtil trafoen ersåstoratdet
ikke medførerfare forelektromagnetisme avforhøyede verdier.

Planområdetvil medføre atdetblirmere trafikkstøyogmuligstøv. Dette eri veldigliten gradogvil
ikke havesentligbetydning.
Mere trafikk vil øke faren forulykker. Dette blirutredeti egettrafikknotat.

Deteren bruddkantned til eksisterende trafo-stasjon. Men avstanden fraplanavgrensningen til
bruddkanten erca18 m,deterogsåinne påtomtatil Trønderenergi. Behovetforgjerdemå
vurderesi byggesøknaden ogsåhvem oghvordeteventueltskal plasseres.

METODE
Muligeuønskedehendelserskal utfraen generell/teoretiskvurderingsorteresi hendelsersom
kan påvirke planområdetsfunksjon, utformingm.m., oghendelsersom direktekan påvirke
omgivelsene,henholdsvisvirkningerforogvirkningeravplanforslaget.
Temai tabellen undererkvittertutellerinn i kolonnen Aktuelt. (Detsvaresjaellernei påom
temaeteraktueltforsaken.)
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Vurderingavsannsynlighetfor uønskede hendelser er klassifisert i:
1. Lite sannsynlig – hendelsen er ikke kjentfra tilsvarende situasjoner eller forhold, men det

er en teoretisk sjanse
2. Mindre sannsynlig-hendelsen kan skje
3. Sannsynlig – kan skje avogtil, muligperiodisk hendelse
4. Sværtsannsynlig – kan skje regelmessig, forholdeter kontinuerligtilstede

Vurderingavuønskede hendelsersalvorlighetsgrad er klassifisert som:
1. Ubetydelig - Ingen fare for person- eller miljøskader, konsekvenser avsystembrudd er

uvesentlig
2. Mindre alvorlig - Få eller små person- eller miljøskader
3. Alvorlig - Alvorlige, behandlingskrevende person- eller miljøskader, system settes utav

driftover lengre tid
4. Sværtalvorlig - katastrofer, mange døde eller alvorligskadde, langvarige/uopprettelige

miljøskader, system settesvarigutavdrift

Klassifikasjon med fargekoder

Virkning/
Sannsynlighet Ubetydelig Mindrealvorlig Alvorlig Sværtalvorlig

Sværtsannsynlig

Sannsynlig

Mindresannsynlig

Litesannsynlig

UØNSKEDE HENDELSER, VIRKNINGER OG TILTAK
Tabell med mulige uønskede hendelser. (Når detsvares ja i kolonnen Aktuelt) skal sannsynlighet
ogalvorlighetavvirkningvurderes. Resultatetmarkeres ved atcelle i tabellen vises med riktig
fargekode. Hendelser i rødtfeltvurderes først, deretter gult. Detvurderes om utbygginger mulig
ogdetvurderes hvilke tiltak/endringer avplanen som er nødvendigfor å redusere risiko til
akseptabeltnivå.
Detkan vises til konsulentrapporter med utredninger i kommentarfelteller i fotnote.

Hendelser som er vurdertå være sannsynlige til sværtsannsynlige ogha alvorlige til svært
alvorlige virkninger, krever tiltak. Hendelsene skal analyseres tilsvarende DSB sittstandardiserte
analyseskjema. Forslagtil tiltak skal beskrivesanalyseskjema ogi egne avsnitti beskrivelsen.
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Hendelse/situasjon Aktuelt
ja/nei

Sannsynli
g

Virkning Risiko -
vurderin
g

Kommentar

NATUR-, KLIMA- og MILJØFORHOLD
Er områdetutsatt for eller kan tiltak i planen medføre risiko for:
1 Masseras/skred Ja MS SA Områdetligger under marin grense, og

detkan derfor være forekomster av
kvikkleire.
Tiltak: geoteknisk vurderingav
fagkyndig.

2 Snø-/isras Nei
3 Flomras Nei
4 Elveflom Nei
5 Tidevannsflom Nei
6 Radongass Ja SS A Aktsomhetskartetviser høyforekomst

avradon i området. Dette kan være
helseskadelig.
Tiltak: Tiltak blir gjorti byggesak.
Bebyggelsen skal følge tekniske
forskrifter.

7 Vind Ja SS U Frøya er genereltvindutsatt.
Tiltak: Tiltak blir gjorti byggesak. Følger
tekniske forskrifter.

8 Nedbør Nei
9 Sårbar flora Nei
10 Sårbar fauna Ja LS U Deter registrertflere fuglearter i

nærheten. Dette blir undersøkt
nærmere i forbindelse med
naturmangfoldsloven

11Naturvernområder Nei
12
Vassdragsområder

Nei

13
Havstigning/stormflo

Nei

14 Fornminner
15 Kulturminner Ja SS U Deter registrertkulturminner i

området.
Tiltak: Unngår i bygge der deter
registrertkulturminner. Hensynssone.
Deter gjennomført
kulturminneundersøkelse.

BYGDE OMGIVELSER
Kan tiltak i planen få virkninger for :

16 Veg, bru,
kollektivtransport

Nei

17 Havn, kaianlegg Nei
18 Sykehus,
omsorgsinstitusjon

Nei

19 Skole, barnehage Nei
20 Tilgjengelighetfor
utrykningskjøretøy

Nei
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21
Brannslukningsvann

Nei

22 Kraftforsyning Nei
23 Vannforsyning Nei
24 Forsvarsområde Nei
25
Rekreasjonsområder

Ja S U Eksisterende stier som brukes til
rekreasjon vil bli berørt. Tiltak: de skal
opprettholdes

FORURENSNINGSKILDER
Berøres planområdetav:

26 Akuttforurensning Nei
27 Permanent
forurensning

Nei

28 Støv, støy, industri Nei
29 Stø ogstøy, trafikk Nei
30 Støy, andre kilder Nei
31 Forurensetgrunn Nei
32 Høyspentlinje Ja S U Høyspenningsanlegg i luft går

igjennom området. Trafostasjon ligger
like i nærheten
Tiltak: ledninglegges i jorda, sammen
med infrastrukturen. Trafostasjon
ligger i en fordypningi berget, nedenfor
områdetogvil ikke utgjøre fare for
bruken avboligfeltet.

33 Risikofyltindustri Nei
34 Avfallsbehandling Nei
35
Oljekatastrofeområde

Nei

FORURENSNING.
Medfører tiltak i planen:

36 Fare for akutt
forurensning

Nei

37 Støyogstøvfra
trafikk

Ja S U Detvil naturligvis bli økttrafikk som
følgeavnyttboligfelt. Støyogstøvmå
påregnes. Men deter i liten grad

38 Støyogstøvfra
andre kilder

Nei

39 Forurensningav
sjø

Nei

40 Risikofyltindustri Nei

TRANSPORT
Er detrisiko for:

41 Ulykke med farlig
gods

Nei

42 Vær/føreforhold
begrenser
tilgjengelighet

Nei
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43 Ulykke i av-og
påkjørsler

Nei

44 Ulykker med
gående, syklende

Ja MS A Gående, syklende ogbilister skal dele
samme areal. Dette kan føre til ulykker.
Detlagesettrafikknotatsom ser på
saken.

45 Ulykke ved
anleggsgjennomførin
g

Nei

ANDRE FORHOLD
Er detrisiko knyttettil tiltak ogomgivelser:

46 Fare for
terror/sabotasje

Nei

47 Regulerte
vannmagasin med
usikker is/varierende
vannstand

Nei

48 Fallfare ved
naturlige
terrengformasjoner
samtgruver, sjakter
oglignende

Ja MS A Deter utsprengtetareal til
kraftstasjon nord/østi område. Deter
stor høydeforskjell fra eksisterende
terrengned til kraftstasjonen. Sikring
motfall må vurderes i byggesak.

49 Andre forhold Nei



Haugranda Boligfelt

ANALYSESKJEMA

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE.

En analyse avdeproblemstillingene som er funnet ved gjennomgangavROS–
analysen -sjekkliste

NR 1 RISIKO OG SÅRBARHETSOMRÅDET Ras/skred
Beskriv årsaken
Områdetligger under marin grense, og detkan derfor være forekomster av kvikkleire.

Identifiser eksisterendetiltak

Ingen tiltak.

Sannsynlighetmed begrunnelse
Man ser detsom mindre sannsynlig atdetskjer etkvikkleirerasi området. Områdethar
blittvurdertav fagkyndig.

Sårbarhetsvurdering(kan detføre til svikti samfunnsfunksjoner)



Konsekvensvurdering
Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Forklaring

1 2 3 4 5
Liv og helse Dødsfall x

x
Dersom et
kvikkleireskred
utløses vil detfå
store konsekvenser.

Skader og
sykdom

Stabilitet Manglende
dekning av
grunnleggende
behov

Ingen

Ingen Forstyrrelser i
dagliglivet

Natur og Miljø Langtidsskader
naturmiljø

Ingen

Ingen Langtidsskader
kulturmiljø

Materielle verdier Økonomiske tap x Materielle skader
ved eteventuelt
kvikkleireskred kan
gi økonomiske tap.

Samletbegrunnelse av konsekvens

Samletbegrunnelse av konsekvens ses på som sværtalvorlig dersom kvikkleireskred
utløses.

Behov for
befolkningsvarsling

Nei

Behov for evakuering Nei

Usikkerhet –
Begrunnelse

Nei

Styrbarhet –
Begrunnelse

Nei

Forslag til tiltak

Får en geoteknisk vurdering av område

Overførbarhet



Haugranda Boligfelt

ANALYSESKJEMA

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE.

En analyse avde problemstillingene som er funnet ved gjennomgangavROS–
analysen -sjekkliste

NR 6 RISIKO OG SÅRBARHETSOMRÅDET Radon
Beskriv årsaken
Aktsomhetskartviser høyforekomstav radon i planområdet.

Identifiser eksisterendetiltak

Tiltak vil bli gjorti byggesak, og følger kravene til tek17. Deter krav om radonsperre for
bygg med varig opphold.

Sannsynlighetmed begrunnelse

Aktsomhetskartetfra NVE viser høyforekomstav radon, deter derfor sværtsannsynlig
atdeter høye forekomster av radon innenfor planområdet.



Sårbarhetsvurdering (kan detføre til svikti samfunnsfunksjoner)

Påvirkning av radon over tid kan være kreftfremkallende.

Konsekvensvurdering
Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Forklaring

1 2 3 4 5
Liv og helse Dødsfall x

x
Påvirkning av radon
over tid kan være
kreftfremkallende.

Skader og
sykdom

Stabilitet Manglende
dekning av
grunnleggende
behov

Ingen

Ingen Forstyrrelser i
dagliglivet

Natur og Miljø Langtidsskader
naturmiljø

Ingen

Ingen Langtidsskader
kulturmiljø

Materielle verdier Økonomiske tap Ingen
Samletbegrunnelse av konsekvens

Uten tiltak er dethøy risiko for radonbelastning på mennesker.

Behov for
befolkningsvarsling

Nei

Behov for evakuering Nei

Usikkerhet –
Begrunnelse

Nei

Styrbarhet –
Begrunnelse

Nei

Forslag til tiltak

Byggtekniske forskrifter legger føringer for hvordan bygg skal utformes i forbindelse
med radon. Dette vil bli ivaretatti byggetillatelsen gittav kommunen.
Norske standarder regulerer bestemmelser rundtradon. Tiltaketgår utpå atdetmå
legges radonduk i forbindelse med bygging av bygg for varig opphold.

Overførbarhet



Haugranda Boligfelt

ANALYSESKJEMA

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE.

En analyse avde problemstillingene som er funnet ved gjennomgangavROS–
analysen -sjekkliste

NR 7 RISIKO OG SÅRBARHETSOMRÅDET VIND
Beskriv årsaken

Områdetligger i Frøya kommune som topografisk setter sværtvindutsatt.

Identifiser eksisterende tiltak

Deter ikke tillattmed bygg på pæler på Frøya.

Sannsynlighetmed begrunnelse

Deter sværtsannsynligmed store vindbelastninger fordi planområdetligger på Frøya
som genereltsetter sværtvindutsatt.

Sårbarhetsvurdering(kan detføre til svikti samfunnsfunksjoner)
Vindbelastningene i Frøya kommune er sværtgodtkjentog derfor tatthøyde for i all
byggevirksomhet, så man vurderer mulige skader som mindre alvorlig.

Konsekvensvurdering
Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Forklaring

1 2 3 4 5
Liv og helse Dødsfall Ingen

IngenSkader og sykdom
Stabilitet Manglende dekning

av grunnleggende
behov

Ingen

Ingen Forstyrrelser i
dagliglivet

Natur og Miljø Langtidsskader
naturmiljø

Ingen

Ingen Langtidsskader
kulturmiljø



Materielle verdier Økonomiske tap x Skader på byggverk
ved store
vindbelastninger.

Samletbegrunnelse avkonsekvens

Man vurderer situasjonen som høyrisiko for mindre alvorlige skader på grunn av
vindbelastning.

Behov for
befolkningsvarsling

Nei

Behov for evakuering Nei

Usikkerhet –
Begrunnelse

Nei

Styrbarhet –
Begrunnelse

Nei

Forslag til tiltak

Planområdetligger vindutsatt. Byggtekniske forskrifter legger føringer for hvordan bygg
skal utformes i forbindelse med vindkast. Dette blir ivaretatti byggetillatelsen gittav
kommunen.

Norske standarder regulerer bygg i vindutsatte områder. Byggene må settes opp i
henhold til gjeldende standarder.

Overførbarhet



Haugranda Boligfelt

ANALYSESKJEMA

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE.

En analyse avde problemstillingene som er funnet ved gjennomgangavROS–
analysen -sjekkliste

NR 10 RISIKO OG SÅRBARHETSOMRÅDET Sårbar Flora
Beskriv årsaken

Deter registrertflere fuglearter i område

Identifiser eksisterendetiltak

ingen

Sannsynlighetmed begrunnelse

Sårbarhetsvurdering(kan detføre til svikti samfunnsfunksjoner)

Konsekvensvurdering
Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Forklaring

1 2 3 4 5
Liv og helse Dødsfall

Skader og sykdom
Stabilitet Manglende dekning

av grunnleggende
behov
Forstyrrelser i
dagliglivet

Natur og Miljø Langtidsskader
naturmiljø

x Betydning for
fuglelivet

Langtidsskader
kulturmiljø

Materielle verdier Økonomiske tap
Samletbegrunnelse avkonsekvens



Behov for
befolkningsvarsling

Behov for evakuering

Usikkerhet –
Begrunnelse

Styrbarhet –
Begrunnelse

Forslag til tiltak

Detblir utførten vurdering i forbindelse med påvirkningen av naturmangfoldet.

Overførbarhet



Haugranda Boligfelt

ANALYSESKJEMA

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE.

En analyse avde problemstillingene som er funnet ved gjennomgangavROS–
analysen -sjekkliste

NR 15 RISIKO OG SÅRBARHETSOMRÅDET Kulturminner
Beskriv årsaken
Deter registrertkulturminner innenfor planområdet.

Identifiser eksisterendetiltak

Sannsynlighetmed begrunnelse

Sårbarhetsvurdering(kan detføre til svikti samfunnsfunksjoner)



Konsekvensvurdering
Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Forklaring

1 2 3 4 5
Liv og helse Dødsfall Ingen

IngenSkader og sykdom
Stabilitet Manglende

dekning av
grunnleggende
behov

Ingen

Ingen Forstyrrelser i
dagliglivet

Natur og Miljø Langtidsskader
naturmiljø

Ingen

Ingen Langtidsskader
kulturmiljø

Materielle verdier Økonomiske tap Ingen
Samletbegrunnelse av konsekvens

Behov for
befolkningsvarsling

Nei

Behov for evakuering Nei

Usikkerhet –
Begrunnelse

Nei

Styrbarhet –
Begrunnelse

Nei

Forslag til tiltak

Planområdetblir redusert(til dagens planavgrensning) og detlegges hensynsoner med
forbudtmottiltak der deter registrertkulturminner.

Overførbarhet



Haugranda Boligfelt

ANALYSESKJEMA

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE.

En analyse avde problemstillingene som er funnet ved gjennomgangavROS–
analysen -sjekkliste

NR 25 RISIKO OG SÅRBARHETSOMRÅDET Rekreasjonsområde
Beskriv årsaken

Detgår en sti/traktorvei i planområdetsom brukestil rekreasjon og for å komme seg
uttil friluftsområde.

Identifiser eksisterendetiltak

Sannsynlighetmed begrunnelse

Sårbarhetsvurdering(kan detføre til svikti samfunnsfunksjoner)

Konsekvensvurdering
Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Forklaring

1 2 3 4 5
Liv og helse Dødsfall

x Mangel på
rekreasjon

Skader og sykdom

Stabilitet Manglende dekning
av grunnleggende
behov
Forstyrrelser i
dagliglivet

Natur og Miljø Langtidsskader
naturmiljø
Langtidsskader
kulturmiljø

Materielle verdier Økonomiske tap
Samletbegrunnelse avkonsekvens



Behov for
befolkningsvarsling

Behov for evakuering

Usikkerhet –
Begrunnelse

Styrbarhet –
Begrunnelse

Forslag til tiltak

Stier/traktorvei blir bevarti planen

Overførbarhet



Haugranda Boligfelt

ANALYSESKJEMA

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE.

En analyse avde problemstillingene som er funnet ved gjennomgangavROS–
analysen -sjekkliste

NR 32 RISIKO OG SÅRBARHETSOMRÅDET Høyspenningsanlegg
Beskriv årsaken

Detgår en høyspenningsledning over planområdetog detstår en trafostasjon på
nabotomta.

Identifiser eksisterendetiltak
ingen

Sannsynlighetmed begrunnelse

Sårbarhetsvurdering(kan detføre til svikti samfunnsfunksjoner)

Konsekvensvurdering
Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Forklaring

1 2 3 4 5
Liv og helse Dødsfall

x ElektromagnetismeSkader og sykdom
Stabilitet Manglende dekning

av grunnleggende
behov
Forstyrrelser i
dagliglivet

Natur og Miljø Langtidsskader
naturmiljø
Langtidsskader
kulturmiljø

Materielle verdier Økonomiske tap
Samletbegrunnelse avkonsekvens



Behov for
befolkningsvarsling

Behov for evakuering

Usikkerhet –
Begrunnelse

Styrbarhet –
Begrunnelse

Forslag til tiltak

Høyspenningsledningen legges i jord. Avstand til trafostasjon er så stor atdetikke
utgjør fare for påvirkning.

Overførbarhet



Haugranda Boligfelt

ANALYSESKJEMA

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE.

En analyse avde problemstillingene som er funnet ved gjennomgangavROS–
analysen -sjekkliste

NR 37 RISIKO OG SÅRBARHETSOMRÅDET Støyog støv fra trafikk
Beskriv årsaken
Etablering av 39 boliger vil generere mer trafikk som vil betyr mer støyog støv fra
trafikk.

Identifiser eksisterendetiltak

Sannsynlighetmed begrunnelse

Deter sannsynlig atetablering av 39 boliger vil føre til mer trafikk og dermed mer støv
og støy.

Sårbarhetsvurdering(kan detføre til svikti samfunnsfunksjoner)

Konsekvensvurdering
Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Forklaring

1 2 3 4 5
Liv og helse Dødsfall

X ubehaglighetSkader og sykdom
Stabilitet Manglende dekning

av grunnleggende
behov
Forstyrrelser i
dagliglivet

Natur og Miljø Langtidsskader
naturmiljø
Langtidsskader
kulturmiljø

Materielle verdier Økonomiske tap
Samletbegrunnelse avkonsekvens



Behov for
befolkningsvarsling

Behov for evakuering

Usikkerhet –
Begrunnelse

Styrbarhet –
Begrunnelse

Forslag til tiltak

Ingen tiltak

Overførbarhet



Haugranda Boligfelt

ANALYSESKJEMA

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE.

En analyse avde problemstillingene som er funnet ved gjennomgangavROS–
analysen -sjekkliste

NR 44 RISIKO OG SÅRBARHETSOMRÅDET Ulykke gående og sykklende
Beskriv årsaken
Gående og syklende deler samme areal. Ingen Fortau eller gan/sykkelvei

Identifiser eksisterendetiltak

ingen

Sannsynlighetmed begrunnelse

Sårbarhetsvurdering(kan detføre til svikti samfunnsfunksjoner)

Konsekvensvurdering
Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Forklaring

1 2 3 4 5
Liv og helse Dødsfall x

x
Påkjørsel

Skader og sykdom
Stabilitet Manglende dekning

av grunnleggende
behov
Forstyrrelser i
dagliglivet

Natur og Miljø Langtidsskader
naturmiljø
Langtidsskader
kulturmiljø

Materielle verdier Økonomiske tap
Samletbegrunnelse avkonsekvens



Behov for
befolkningsvarsling

Behov for evakuering

Usikkerhet –
Begrunnelse

Styrbarhet –
Begrunnelse

Forslag til tiltak

Detlages ettrafikknotatsom vurdere sannsynlighetene for ulykke og eventuelle
avbøtende tiltak,

Overførbarhet



Haugranda Boligfelt

ANALYSESKJEMA

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE.

En analyse avde problemstillingene som er funnet ved gjennomgangavROS–
analysen -sjekkliste

NR 48 RISIKO OG SÅRBARHETSOMRÅDET Fallulykker
Beskriv årsaken
Detligger en bygning i en fordypning ca 18m fra planavgrensningen. Deter stor
høydeforskjell og deter slakk nedoverbakke før man møte bruddkanten ned til
byggingen.

Bruddkanten ligger på andreseiendom

Identifiser eksisterendetiltak

ingen

Sannsynlighetmed begrunnelse

Sårbarhetsvurdering(kan detføre til svikti samfunnsfunksjoner)

Konsekvensvurdering
Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Forklaring

1 2 3 4 5
Liv og helse Dødsfall x

x
fall

Skader og sykdom
Stabilitet Manglende dekning

av grunnleggende
behov
Forstyrrelser i
dagliglivet

Natur og Miljø Langtidsskader
naturmiljø
Langtidsskader
kulturmiljø



Materielle verdier Økonomiske tap
Samlet begrunnelse avkonsekvens

Behov for
befolkningsvarsling

Behov for evakuering

Usikkerhet –
Begrunnelse

Styrbarhet –
Begrunnelse

Forslag til tiltak

Detvurderes i byggesaken om detkrevestiltak. «Faren» ligger på annen manns grunn,
men deter letttilgjengelig når boligområdetblir etablert.
Hvem og hvor man eventueltskal utføre sikringstiltak må bestemmespå etsenere
tidspunkt.

Overførbarhet
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1. Innledning 
 
I forbindelse med reguleringsplan gnr 9 bnr 1, 10, 15 Haugranda boligfelt i Frøya kommune, 
har Breiteig Fjordsenter, på oppdrag fra Frøy Eiendom as, vurdert skredfare for eiendommen.  
Anvendelse av arealet vil være til boligformål, og planarealet er vurdert i forhold til 
sikkerhetskravene i TEK 17 § 7-3 og pbl §28-1. 

Aktsomhetskart for snøskred og steinsprang viser ingen modellert fare.  

Jord- og flomskred (Aktsomhetskart SkredAtlas) viser ingen modellert fare. 
 
NGU løsmassekart viser tynn humus-/torvdekke på fjell for hele planarealet. Arealet ligger 
under marin grense og det er legitimt å sjekke ut tilstedeværelse av marine avsetninger under 
torven -  marin leire – som vil kunne påvirke stabiliteten for planarealet og omkringliggende 
områder. 
 

Det er gjennomført kartanalyse og terrenganalyse på grunnkart og satellittdata.  

 

Figur 1 Lokasjonen ved reguleringsplan bnr 9 bnr 1, 10, 15 Haugranda boligfelt i Frøya 
kommune 
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Figur 2 Lokalisering av reguleringsplan gnr 9 bnr 1,10,15 Haugranda boligfelt i Frøya 
kommune (Kystplan AS) 

Figur 3 Ortofoto  
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2. Krav/metodikk 
Vurdering og konklusjon i denne rapporten responderer kravene som stilles i NVE sine 
Retningslinjer nr. 2/2011, som omhandler forhold rundt Flaum- og skredfare i 
arealplanar. 
 
Krav til tryggleik for byggverk og tilhøyrande uteareal mot naturpåkjenningar er gitt i 
byggteknisk forskrift (TEK17) og pbl § 28-1. Tryggleikskrava er nærmare beskrivne og tolka i 
rettleiinga til forskrifta på heimesidene til Statens bygningstekniske etat (www.be.no). 
Når ein planlegg areal med sikte på utbygging, må det takast omsyn til tryggleikskrava, 
først og fremst ved å unngå utbygging i område som ikkje har god nok tryggleik mot 
naturfarar. Dersom kommunen likevel vel å planleggje utbygging i fareutsette område, 
må kommunen vurdere korleis ein kan oppnå god nok tryggleik for busetnaden, og gi 
føresegner som tek vare på tryggleiken, f.eks. krav om risikoreduserande tiltak. 
Eventuelle sikringstiltak må dimensjonerast slik at tryggleikskrava i byggteknisk forskrift 
blir oppfylte. 
 
 

3. Analyse: Kart og satellittdata 
 

 
 
Figur 4 Grunnkart (Kartverket) 
 
Det er utført terrenganalyse basert på grunnkart (figur 4), helningskart (figur 5), satellittdata 
(figur 6) og historisk flyfoto (figur 7). 
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Satelittdata 
Det er utført terrenganalyse ved hjelp av studier av flyfoto/skråfoto tilgjengelig gjennom 
http://www.geodata.no  

 
 
Figur  5 Området sett fra luften. 
 

4. Historisk kildemateriale/ kunnskap fra lokalbefolkningen 
Ingen lokal kunnskap om leirproblematikk i området for planarealet.  
 

 
 
Figur 6 Historisk foto 1954. 
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Figur 7 Historisk ortofoto 2010 

 

 
Figur 8 Dybde til fjell og kornfordelingsdiagram på riksvegen nord for planarealet 
(Vegkontoret i Sør-Trøndelag, rapport du 398A nr. 2 – 26/2-86). 
Området viser ca. 1 m torvholdig sand/grus over lag med sand og sandig grus ned til ca. 2,5 
meter. Vanninnholdet er 15 -36 % 
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Figur 9 Kornfordelingsdiagram fra riksvegen sørvest for planarealet. 
(Vegkontoret i Sør-Trøndelag, rapport du 398A nr. 2 – 26/2-86). 
Området har et 0,5 meter tykt torvlag på toppen, over ca. 1 m tykt sandlag. Videre ca. 1 m 
leirig silt over enskornet sandlag ned til fjell på ca.  5m dybde. Lagene har høyt vanninnhold, 
ca. 32 – 54 %. Sandlaget over fjellet viser større fasthet. 

5. Jordskred 
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Figur 10 Kvartærgeologiske kart 1:250 000, NGU, viser arealet lokalisert i et område med 
tynn humus7torvlag på fjell. 

 
 
Figur 11 Skyggekart  
 

 
 
Figur 12 Karakteristisk fjell i SØ del av planarealet. 
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Figur 13 Fjell i  planarealets vestlige del 

 
Figur 14 Fjell i planarealets nordøstlige del 
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Figur 15 Skjæring langs østlige del av planarealet bekrefter tynn humus -/torvlag på fjellet 

6. Oppsummering 

Skredfare er vurdert i forbindelse med reguleringsplan gnr 9 bnr 1, 10, 15 Haugranda boligfelt 
i Frøya kommune, ved hjelp av kart, flyfoto og feltbefaring. 

Det er ikke funnet grunnlag for å vurdere planarealet ut fra annen fare enn mulig 
tilstedeværelse av marin leire under det kartlagt humuslaget, ref. NGU løsmassekart.. 

Skredfarevurderingen tar hensyn til sikkerhetskravene i § 7-3 til TEK 17 og pbl §28-1. 

 
Massestabilitet 
 
Det er sikker observasjon av fjell i dagen i planarealet. Området har ligget under marin 
grense, men ved havnivåendringer har avsetninger på dette nivået erodert bort og blitt avsatt i 
dypereliggende trekk i terrenget. 
Geotekniske rapporter fra veitrase like sør for planarealet (figur 7) viser grunne avsetninger 
på fjell. Sedimentene har skjellfragment som indikerer marine avsetninger – stort sett som 
strandavsetninger og grunne marine avsetninger. 
Mot forkastning lenger vest, viser geoteknisk informasjon (figur 8) sedimenter med noe 
større mektighet og noe innhold av leirholdig sand.  
Denne type sedimenter finner en i sørvestlige utstikker av planarealet. – rundt de to 
fjellpartiene som ligger i dagen. 
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7. Konklusjon

Vurderingen omfatterareal reguleringsplangnr 9 bnr 1, 10, 15 Haugranda boligfelt i Frøya
kommune.

Konklusjonenbygger på vurdering av aktsomhetskart, løsmassekart, bratthetskart/ topografisk
kart, skyggekart, ortofoto, geofagligbesiktigelse av området, historiskinformasjon og dialog
med lokale folk.

Planarealetligger med sikkerhet på fjell - uten sannsynlighetfor å påtreffe kvikkleireeller
andre sprøbruddsedimentersom vil påvirke stabiliteten for planarealeteller det tilhørende
nærområde.

Geofaglig vurderes planarealet åimøtekomme sikkerhetskravenei TEK 17 § 7-3 og pbl §28-
1.

Breiteig Fjordsenter 27.01.2019

Sidemannskontroll 31.01.2019

Geolog/cand. Scient

Breiteig Fjordsenter
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Tilbakemelding planforslag Haugranda boligområde  (blå fra kommunrn - svar fra Kystplan i rød fane)  
 

Planbestemmelser  
1. Legger ved bestemmelser som er utarbeidet av VA – som skal legges 

inn. 
2. Se på vedlagt dokument med forslag til omskriving av bestemmelser 

o.l. 

Har lagt alt i et dokument .  Rettet opp skrivefeil og laget bestemmelsene 
etter ny mal. 

 
Planbeskrivelse  
Rettskriving: Sjekk orddeling og korrektur. «I forhold til» blir brukt feil. I 
forhold til er et sammenligningsuttrykk og kan ikke brukes i «Avbøtende 
tiltak i forhold til etablering av fortau: Nye og eksisterende snarveier blir 
opparbeidet på 
en slik måte at det er lett å vedlikeholde også på vinters tid. 
Rekkefølgebestemmelser i forhold til 
etablering av boligenhetene.» 

5.10 Trafikale forhold: Kommunen opprettholder sitt krav om fortau i 
planområdet og langs Lundeveien. Fartsgrense bør senkes fra 50 til 30 i 
boligområdet. 
5.13 Skole: Det er i dag ikke tilgjengelig kapasitet Nabeita oppvekstsenter. 
Det bør vurderes om det skal legges inn en rekkefølgebestemmelse om at 
feltet ikke kan bygges ut før det er tilgjengelig kapasitet. 
5.19 Vann/avløp: Kapasiteten på avløp er sprengt i området Flatval – 
Sistranda. Det bør vurderes å legge inn rekkefølgebestemmelse om at feltet 
ikke kan bygges ut før det 
foreligger tilstrekkelig kapasitet på dette området. 

Rettet opp denne feilen 
 
 
 
 
Har lagt inn fortau..  lagt inn en ny setning under punkt 5.10 i 
beskrivelsene  NY konklusjon .  oprettholder synspunktet ang. Fortau , 
men endrer dette etter krav fra kommunen. Trafikknotatet er ikke endret. 
Ang. Fartgrense: dett er privat veg.  
 
Har hatt kontakt med Roger Antonsen. Han opplyser at det jobbes med 
utvidelse av skolen se kapittel 5.13 i beskrivelsen 
 
Snakket med Bjørnar Grytvik på skype  2 april. Det kommunale 
avløpsanlegget har ikke kapasitet pr dato. ,men det må kommunen ordne 
opp i. Hvis ikke er det en mulighet med privat renseanlegg. Uansett 
kommunen må godkjenne en løsning til slutt.   Se kapittel 5.19 i 
beskrivelsen 

 
Plankart  

1. Pil som viser avkjørsler på plankartet 
2. Fortau innad og til feltet 

Ok 
Ok 
 

 
Fra oppstarstmøte  

Det mangler perspektivtegninger og snitt-tegninger Se vedlegg 11 og 12 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Frode Larsen Arkiv: 011  

Arkivsaksnr.: 21/824    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

DELEGERING AV MYNDIGHET FOR OPPNEVNING AV MEDLEMMER OG 

VARAMEDLEMMER TIL STEMMESTYRENE  

 

Forslag til vedtak: 

Kommunestyret delegerer til valgstyret å oppnevne medlemmer og varamedlemmer til 

stemmestyrene for Stortings- og sametingsvalget 2021. 

 

Vedlegg: 

 

Saksopplysninger:   

 

I valgloven § 4-2 Stemmestyrer står følgende: 

 

Foregår stemmegivningen på flere steder i kommunen, skal et stemmestyre med minst tre 

medlemmer administrere stemmegivningen på hvert sted. Kommunestyret kan delegere 

oppnevningen av stemmestyret til valgstyret. 

 

For perioden 2019 – 2023 har kommunestyret oppnevnt formannskapet som valgstyret i 

Frøya kommune. 

 

Alle grunnlagsdata med tanke på valggjennomføringen skal være innrapportert innen 31.mai 

2021. Stemmestyrene i hovedsak bør da også oppnevnes innen 31.mai 2021, men det er 

vanligvis nødvendig med supplering underveis frem mot valgperioden. 

For å raskt kunne oppnevne nye medlemmer og vara til stemmestyrene vil en delegering av 

myndigheten rundt dette være til stor nytte for valgstyret og valgansvarlige. 

 

Arbeidsveien fremover etter delegering av myndighet fra kommunestyret til valgstyret vil bli 

som følger: 

 

Valgstyret får sak i løpet av mai måned 2021 hvor de oppnevner alle medlemmer og 

varamedlemmer til alle seks stemmestyrene i Frøya kommune.  

Det vil bli foreslått i samme sak at kommunedirektøren v/valgansvarlige får delegert 

myndighet til å supplere listen med medlemmer og varamedlemmer frem mot selve valgdagen. 

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren vurderer det slik at det er mest hensiktsmessig at oppnevning av 

medlemmer og varamedlemmer blir delegert fra kommunestyret til valgstyret. Dette fordi at 



det er valgstyret som er ansvarlige for gjennomføringen av selve valget og at en eventuell ny 

delegering til kommunedirektøren v/valgansvarlige kan skje allerede senest i midten av mai. 

Kommunedirektøren v/valgansvarlig vil da også enklere rapportere tilbake til valgstyret ved 

eventuelle endringer og utfordringer rundt oppnevning av medlemmer og varamedlemmer til 

stemmestyrene. 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 21/734    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

VALG AV MEDLEM TIL INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD TRØNDELAG 

SØRVEST-LAKSEREGIONEN  

 

 

Forslag til vedtak: 

Kommunestyret velger ordfører som kommunens medlem i Interkommunalt politisk 

råd Trøndelag sørvest -Lakseregionen.  

Som varamedlem velges vararordfører 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 
I ny kommunelov som trådte i kraft fra 1. januar 2020, er det fastsatt regler for hvordan kommunale 

samarbeid kan organiseres. Som følge av regelendringene måtte kommunene endre på navn og 

organisering knyttet til Regionrådene. Det vises til vedtak om Interkommunalt politisk råd behandlet i 

kommunestyret den 25.03.21 K-sak 41/21, hvor samarbeidsavtale for rådet ble vedtatt.  

Formålet med interkommunalt politisk råd fremgår av samarbeidsavtalen:  

«Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest - lakseregionen skal være medlemskommunenes felles 

utviklings og samordningsorgan og har som formål å ivareta felles interesser, utarbeide felles strategier 

og styrke regionens utvikling i en nasjonal og internasjonal konkurransesituasjon.» 

Samarbeidsavtalens § 4 Representantskapets/regionrådets sammensetning og valg av medlemmer i 

Interkommunalt politisk råd: 

 

«Av kommuneloven § 18-3 fremgår at Representantskapet er det øverste organet i et 

interkommunalt politisk råd. Samtlige deltakere i rådet skal være representert med minst ett 

medlem i representantskapet. Representantskapet omtales til daglig som Regionrådet. 

Begrepet Regionrådet benyttes også i denne avtalen om samarbeidets øverste organ, jf. 

organisasjonskartet. 17.02.2021 Regionrådet består av kommunenes valgte representant og 

deltakerkommunenes kommunedirektører. Andre kan delta med talerett. Regionrådet består av en 

folkevalgt, fortrinnsvis ordfører, fra hver av deltakerkommunene. Den enkelte deltakerkommunes 

kommunestyre velger selv et medlem og et varamedlem til regionrådet. Regionrådet velges for fire år 

av gangen»  

På bakgrunn av vedtak av samarbeidsavtalen for Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest - 

Lakseregionen velges ordfører som medlem til rådet og varaordfører velges som varamedlem. 

 

 



 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: C83 &16  

Arkivsaksnr.: 21/693    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - FRØYA ELDRE- OG 

BRUKERRÅD RITA-ELIN HOVDE 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rita Elin Hovde innvilges fritak fra sitt verv i Frøya eldre- og brukerråd (FEB) fra 

kommunestyrets vedtak og ut perioden. 

 

Rigmor Mathisen velges som nytt fast medlem i FEB fra samme dato. 

 

 

Vedlegg: 

 

Søknad 

Brev datert 22.09.20 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Kommuneloven § 7-10.Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg 

 

Hvis et medlem eller varamedlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre, fylkesting, 

kommunestyrekomité eller fylkestingskomité trer endelig ut, skal det velges et nytt medlem 

eller varamedlem. Det nye medlemmet skal velges fra den samme gruppen som det 

uttredende medlemmet tilhørte. Hvis dette vil føre til at ett kjønn vil bli representert med 

mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det, hvis det er mulig, velges et nytt 

medlem fra det underrepresenterte kjønnet. 

 

 

Hovde har hatt permisjon fra sitt verv fra FEB fra 29.10.20 for utprøving av 

hørselshjelpemidler. Hørselen svekkes gradvis og hun søker derfor om fritak da hjelpemidler 

ikke fungerer optimalt. 

 

 

 

Vurdering: 



 

Rita Elin Hovde innvilges fritak fra sitt verv i Frøya eldre- og brukerråd (FEB) fra 

kommunestyrets vedtak og ut perioden. 

 

 

 

 

 



Fra: Rita-Elin Hovde [ritahovde@khliland.no] 

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

Kopi:  

Sendt: 06.04.2021 11:28:43 

Emne: Søknad om fritak fra verv 

Vedlegg:  

Til Frøya kommune 
 

 

Jeg søker herved om fritak fra mitt verv i Frøya Eldre- og Brukerråd 

f.o.m 29.04.21. 

 

Viser til brev av 22.09.20, da jeg jeg søkte om permisjon for å prøve ut 

nye hørselshjelpemidler. 

 

Hverken nye høreapparater eller teleslyngeanlegg i kommunestyresalen har 

vært til hjelp. Samtidig 

 
viser testene at hørselen hele tida går sakte, men sikkert tilbake. 

 

 

Det hører kanskje ikke med i denne sammenhengen, men jeg vil allikevel 

takke, spesielt Siv Tove Skarshaug 

 

og Marit Norborg, for at de har vist stor forståelse for 

hørselsproblematikken min og har gjort sitt beste for at jeg 

 

skulle fungere i rådet. 

 

 
Med vennlig hilsen 

 

Rita-Elin Hovde 



Fra: Rita-Elin Hovde [ritahovde@khliland.no] 

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

Kopi:  

Sendt: 22.09.2020 17:33:26 

Emne: Permisjonssøknad 

Vedlegg:  

Til Frøya kommune 
 

 

Jeg søker med dette om permisjon fra mitt verv som medlem i Frøya Eldre- 

og Brukerråd 

 

 

Årsaken til mitt ønske om permisjon, er nedsatt hørsel. Jeg har deltatt 

på møtene i 2020 og har hver gang opplevd at jeg går glipp av mye av det 

som det snakkes om. 

 

Nå er det lagt opp teleslyngeanlegg i kommunestyresalen der møtene i 
FE&B skal holdes for framtida. Jeg var i salen og testet ut anlegget i 

dag, men det var ikke til hjelp for meg, dessverre. Jeg hørte mye lyd, 

men uklar tale. 

 

 

Jeg er i en prosess nå for å få prøve ut en nyere type høreapparater. I 

prøveperioden kommer jeg til å teste ut teleslyngeanlegget i k.st.salen 

igjen. Hvis det da ikke fungerer for meg, må jeg innse at problemet 

skyldes min type hørselstap (dårlig diskriminering mellom  konsonanter 

og konsonantforbindelser i begynnelsen av ord). 

 

 
Med vennlig hilsen Rita-Elin Hovde 

 

Uttian, 22.09.20 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Beathe Sandvik Meland Arkiv: U00  

Arkivsaksnr.: 20/2586    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

VALG AV VARAMEDLEMMER TIL KOMMUNENS FORHANDLINGSUTVALG  

 

Forslag til vedtak: 
 

Som vara til forhandlingsutvalg næring i Frøya kommune gjøres følgende valg: 

 

Som vara til ordfører velges: 

 

Som vara til opposisjonsleder velges: 

 

Vedlegg: 

 

Ingen 

 

Saksopplysninger:   

 
I kommunens reglement for forhandlingsutvalg næring, vedtatt 28.01.21 står det følgende om 

sammensetningen av utvalget: 

 

«OPPRETTELSE/VALG OG SAMMENSETNING  

Forhandlingsutvalget består av ordfører og opposisjonsleder. Kommunedirektøren utpeker to 

medlemmer som fungerer som sekretariat» 

  

I protokollen fra møtet i kommunestyret, K- sak 146/20, ble følgende vedtatt: 

 

«Leder i utvalget er ordfører» 

 

Vurdering: 

 
Det formålstjenelig at det i tillegg til faste politiske representanter velges vara. Disse kan da tre inn i 

utvalget ved inhabilitet, sykdom etc. Dette for å sikre kontinuiet i utvalgets arbeid, samt å unngå 

evtuelle problemstillinger knyttet til habilitet. Posisjonen og opposisjonen fremmer hhv hvert sitt 

forslag suppleant til forhandlingsutvalg næring. 
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