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GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 17.03.15  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte 17.03.15 godkjennes som framlagt. 
 
Vedlegg: 
 
Protokoll fra møte 17.03.15. 
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REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR SISTRANDA - FORSLAG TIL PLANPROGRAM 
LEGGES UT TIL OFFENTLIG ETTERSYN  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Formannskapet ber rådmannen varsle oppstart av arbeidet med rullering av Kommunedelplan for 
Sistranda i henhold til plan og bygningslovens § 11-12 og samtidig be om innspill til planarbeidet. 
 
Forslag til planprogram til kommunedelplan for Sistranda, sendes på høring og legges ut til offentlig 
ettersyn jamfør plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 11-13. 
 
Vedlegg: 
 
Planprogram til kommunedelplan for Sistranda. 
 
Saksopplysninger:   
 
Gjeldende kommunedelplan for Sistranda ble stadfestet av kommunestyret den 25.6.2009. Denne er nå på mange 
måter utdatert og moden for revidering. Planstrategien for Frøya kommune ble vedtatt 27.9.2012. I denne står 
det at kommunedelplan for Sistranda bør rulleres i løpet av 2012/ 2013. 
 
Den 14.10.2014 vedtok formannskapet å innhente anbud fra private aktører som kan gjennomføre en slik 
rullering. På bakgrunn av innkomne tilbud valgte Frøya kommune å inngå avtale med Plankontoret AS. 
 
Første fase i arbeidet med kommunedelplanen er å legge fram et planprogram for arbeidet. Planprogram for 
kommuneplanen er hjemlet i Plan- og bygningsloven (Pbl). 
 
Forslaget til planprogram sendes på høring til berørte myndigheter, interesseorganisasjoner og andre lokale 
aktøer, og legges ut til offentlig ettersyn før det behandles og fastsettes av kommunestyret. Dette er beskrevet i 
Plan- og bygningslovens § 11-13 slik:  
 
«For kommuneplan skal det utarbeides planprogram etter reglene i § 4-1. Forslag til planprogram skal sendes 
på høring og legges ut til offentlig ettersyn senest samtidig med varsel om oppstart og kunngjøring av 
planarbeidet og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Fristen for å gi uttalelse skal være minst seks 
uker.» 
 
Planprogrammet skal i henhold til § 4-1 i Pbl, redegjøre for: 
 

1. Formålet med planarbeidet. 
2. Hvilke problemstillinger som anses viktige for miljø og samfunn, og behov for utredninger. 
3. Aktuelle alternativer. 
4. Planprosessen med frister, deltakere og opplegg for medvirkning. 

 
Et planprogram er en beskrivelse av hva som skal løses i planarbeidet og prosessen med deltakelse og 
medvirkning. Videre skal planprogrammet beskrive hvilke temaer som skal utredes for nye utbyggingsområder. 
Utredningen er viktig for å kunne avveie mellom positive og negative virkninger av ulike tiltak på samfunn og 
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miljø. Dette skal være til hjelp for å foreta gode beslutninger. Med utgangspunkt i innkomne merknader, skal 
kommunestyret fastsette endelig planprogram. I arbeidet med selve kommunedelplanen med 
konsekvensutredning og ROS, skal det tas utgangspunkt i føringene fra fastsatt planprogram. 
 
Samtidig med utlegging til offentlig ettersyn, vil det bli åpnet for innspill på ny og endret arealbruk fra 
grunneiere og rettighetshavere, lag og foreninger osv. 
 
Vurdering: 
 
Formålet med revisjonen er å legge til rette for en videre helhetlig utvikling av tettstedet og kommunesenteret 
Sistranda og områdene rundt som inngår i planområdet. Kommunedelplanen vedtatt i 2009, er langt på vei 
utbygd med bakgrunn i den store utviklingen som har skjedd på Sistranda de senere år. Det er derfor et behov for 
å legge til rette for nye utbyggingsområder gjennom endringer av gjeldende kommunedelplan. Ett viktig formål i 
dette arbeidet blir å samle alle tanker og planer knyttet til utnytting av området. Dette kan være konkrete planer i 
forhold til utbygging som f.eks. den vedtatte utbyggingen av blått kompetansesenter, men også hvordan området 
kan bli utnyttet gjennom bruk. Ett eksempel på sistnevnte er den «nye bruken» av stranda og sjøen langs 
Sistranda for kiting og aktuelle planer om etablering av Folkepark. Gjennom prosessen skal arealbrukskonflikter 
belyses og løses.   
 
Formålet med planarbeidet blir også å avklare behovet for mer næringsarealer, styrking av sentrum i Midtsian, 
differansiert boligutbygging ut ifra dagens og fremtidige behov. Det vil blant annet bli vurdert boliger på 
nedsiden av fylkesveien for å se på mulighetene for å skape attraktive sjønære boligområder. Det skal også 
legges til rette for formelle og uformelle møteplasser, samt avklare bruken av de sjønære områdene. Ved 
fortetting/ utbygging skal det tas hensyn til grøntarealer samt særegne steds-kvaliteter slik som f.eks. selve 
stranda langs Sistranda er. Folkehelse er et satsningsområde som også skal prioriteres i dette planarbeidet.   
 
Regionale og nasjonale myndigheter har mål og forventninger knyttet til arealplanleggingen. Dette er gjort 
gjeldende gjennom lover, retningslinjer og ytterligere konkretisert gjennom egne planer og veiledere. Eksempler 
på dette er bl.a. folkehelse, barn og unges interesser, naturtyper/ naturverdier, strandsone og landbruk. 
 
Planlegging etter plan- og bygningsloven setter krav til medvirkning/ offentlighet og at planene skal vedtas av 
politiske organer. Kommunestyret er planmyndighet. Kommunal arealplanlegging er prosesser med lovbestemte 
krav til samråd og medvirkning der ulike offentlige sektormyndigheter har plikt til å delta. Enkeltpersoner, lag 
og organisasjoner har rett til å delta. Vedtatt plan er juridisk bindende for berørte parter og for kommunen. 
 
Kommunestyret har gjennom plan- og bygningsloven ansvar og ledelse for kommuneplanlegging. 
Formannskapet er kommunens planutvalg, og skal blant annet forberede planforslag for kommunestyret. Det 
administrative ansvaret for kommunens planleggingsoppgaver ligger hos rådmannen.  
 
Planarbeidet skal utføres av Plankontoret, med Grete Bakken Hoem som hovedansvarlig. Rådmannen har nedsatt 
en arbeidsgruppe som skal delta i arbeidet. Denne gruppa består av:  
 

• Folkehelsekoordinator (Kristin Strømskag) 
• Seniorrådgiver (Andreas Kvingedal) 
• Virksomhetsleder Kultur og Næring (Maciej Karpinski) 
• Arealplanlegger (Jogeir Mikalsen/ Silje Meslo Lien) 
• Virksomhetsleder Teknisk (Sigrid Hansen) 
• Kommuneplanlegger (Jon Birger Johnsen) 

 
I fremdriftsplan legges det opp til en vedtatt plan før sommeren 2016. 
 
Rådmannen tilråder formannskapet til å vedta at forslag til planprogram sendes ut på høring og legges ut til 
offentlig ettersyn i seks uker. 
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1. GANGS BEHANDLING AV KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015 - 2027, UTLEGGING 
TIL OFFENTLIG ETTERSYN  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
I henhold til Plan- og bygningslovens § 11-14 legges kommuneplanens samfunnsdel ut til offentlig ettersyn 
i seks uker fra utlysningsdato. 
 
Vedlegg: 
 
1. Høringsversjon; Kommuneplanens samfunnsdel 2015 – 2027 
2. Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel Frøya kommune 2015 – 2027, vedtatt i kommunestyret 

25.9.2014. 
 
Saksopplysninger:   
 
Det vises til vedtatt planstrategi for Frøya kommune 2012 – 2016, datert 27.9.2012 hvor kommuneplanens 
samfunnsdel står oppført for revidering i 2012/ 2013. Det vises også til vedtak om planprogram i 
kommunestyrets vedtak 25.9.2014 i saknr 115/14. Kommuneplanens samfunnsdel legges nå ut til offentlig 
ettersyn i seks uker. 
 
Kommuneplanen er hjemlet i plan- og bygningsloven av 2009 kapittel 11, og er kommunens overordnede 
styringsdokument og gir rammer for utvikling av kommunesamfunnet og forvaltning av arealressursene. 
Kommuneplanen skal ivareta både kommunale-, regionale- og nasjonale mål, interesser og oppgaver. 
 
Kommuneplanen skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien. Kommuneplanens samfunnsdel bygger 
på den vedtatte visjonen «Kraft og mangfold» og tydeliggjør satsningsområder og hovedmål for kommunens 
strategiske satsing i årene som kommer. Den danner grunnlaget for utarbeidelse av andre planer. 
Kommuneplanens samfunnsdel har et tidsperspektiv fram til 2027. Planstrategien avgjør når og om 
kommuneplanen skal redvideres. Handlingsdelen rulleres hvert år og inneholder et handlingsprogram for 
gjennomføring av samfunnsdelen for de fire neste budsjettårene.  
 
I kommuneplanens planprogram ble det identifisert 4 fokusområder som ble oppfattet som viktige i revisjonen. 
Disse er å finne igjen i høringsforslaget som 4 satsingsområder. Disse skal bidra til å realisere visjonen, og skal 
gis særlig oppmerksomhet og ressurser i kommende planperiode. Hvert satsningsområde presenteres gjennom en 
tabell, der hvert område har ett overordnet mål øverst. Videre er tabellen delt opp i to, der venstre side beskriver 
målsettingene for satsningsområdet «Sånn vil vi ha det», og høyre side viser hvordan målsettingene skal følges 
opp gjennom tiltak «Sånn vil vi gjøre det». Under listes de fire satsningsområdene opp, med tilhørende 
overordnet målsetting: 
 

• Levekår og folkehelse: 
o «Alle innbyggere på Frøya har like mulighter til en meningsfull hverdag med høy livskvalitet, 

uavhengig av sosial og kulturell bakgrunn.» 
• Natur, miljø og klima: 

o «Frøya har et rent naturmiljø som grunnlag for en god folkehelse, et stort naturmangfold og 
en trygg matproduksjon.» 
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• Samfunn, næring og kultur: 
o «Frøya er et godt sted å leve.» 
 

• Organisasjonen Frøya kommune: 
o «Frøya kommune er en fremtidsrettet og innovativ tjenesteyter og arbeidsgiver.» 

 
Planen stadfester også plan- og styringssystemet i Frøya kommune, og forholdet mellom de ulike 
styringsdokumentene (figur 1 og 2). Den gir samtidig tydelige føringer for hvordan kommuneplanen skal følges 
opp, gjennom integrert kommuneplanlegging i ettårs- og 4-årshjulet (figur 3).  
 
Forarbeidet til planen startet våren 2014. I forhold til fremdriftsplanen, som ble vedtatt i planprogrammet, har 
denne blitt forskjøvet med ca to måneder. Målsettingen er å ha en vedtatt plan før sommeren 2015. 
 
Siden april 2014 har prosjektgruppen hatt møter nesten hver uke, med unntak av i ferieperioder. Involverings- og 
medvirkningsprosessen har også vært omfattende. Så langt har det vært avholdt et åpent folkemøte på Hotell 
Frøya, Fremtidsverksted på Frøya kultur og kompetansesenter, ett temamøte for hvert satsningsområde (totalt 4), 
4 runder i formannskapet, 5 runder i lederforum, 3 runder i kommunalt planforum, 1 gang i kommunestyret, 1 
gang i regionalt planforum samt ett møte/ gruppearbeid med arbeidsinnvandrere på Norskkurs. Etter at 
planforslaget nå legges ut til offentlig ettersyn, vil det bli gjennomført gjestebud i høringsprosessen. 16 personer 
har takket ja til å være gjestebudverter. 
 
Det som nå legges ut til offentlig ettersyn er det skriftlige innholdet til kommuneplanens samfunnsdel, med 
unntak av orførerens forord. Etter at det skriftlige innholdet i plana er vedtatt av kommunestyret, har vi en avtale 
med Vindfang som skal utarbeide den endelige layouten til plana. Årsaken til at det gjøres slik er både i forhold 
til å redusere kostnadene med arbeidet og av hensyn til å holde fremdriftsplanen med en vedtatt plan før 
sommeren 2015.  
 
Vurdering: 
 
Kommuneplanens samfunnsdel skal være kommunens styringsdokument og legge føringer for Frøya kommunes 
mål og strategier de neste 12 årene. Målet er at planen skal være med på å utvikle kommunen til en attraktiv og 
bedre kommune å bo, arbeide og oppholde seg i. Dette betyr også at kommunen er avhengig av en felles innsats 
for å nå de målene som er satt. 
 
De fire satsningsområdene som er valgt i kommuneplanens samfunnsdel, er alle like viktige. Disse 
satsningsområdene gjenspeiler både nasjonale og regionale målsettinger, samtidig som de er viktige 
satsningsområder for samfunnsutviklingen for hele Frøya kommune. Det er også en styrke for planen, at den gir 
tydelige føringer for hvordan kommuneplanen skal følges opp i kapittel 7.  
 
En av målsettingene for dette arbeidet var at planen skulle bli til som et resultat av en omfattende 
medvirkningsprosess. Rådmannen og arbeidsgruppa føler at det har vært en god medvirking i dette arbeidet både 
fra innbyggere, politikere og ansatte i Frøya kommune. Håpet er derfor at mange skal kunne kjenne seg igjen i 
det ferdige dokumentet, og at planen blir benyttet som det styringsdokumentet det er ment å være.  
 
Det foreliggende planforslaget er på 12 sider. Det har vært et bevisst valg å holde sideantallet på et minimum, 
for at det skal være et leservennlig og annvendelig dokument. Arbeidet med layout og bilder vil sannsynligvis 
føre til at det endelige dokumentet blir på noen flere sider. Til sammenligning, er gjeldende samfunnsplan på 
nærmere 60 sider.  
 
Rådmannen innstiller ovenfor formannskapet at forslag til Kommuneplanens samfunnsdel 2015 – 2027 sendes ut 
på høring, og legges ut til 6 ukers offentlig ettersyn.  
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OMADRESSERING, NYE VEINAVN OG FORSLAG TIL NYE VEINAVN  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Kommunen vedtar å omadressere følgende veiparseller: 

1. «Titerveien» endres til «Titranveien» 
2. «Nesaveien» endres til «Nessaveien» 
3. «Storheiveien» endres til «Storheia» 
 

2. Kommunen vedtar følgende veinavn og grendenavn: 
1. Valvågveien (kode: 20148) 
2. Gurvikdalsveien (kode: 20124) 
3. Industriveien (kode: 20193) 
4. Gurvikdalen (grendenavn) 
 

3. Kommunen ber om at Kartverket reiser navnesak på primærnavnet «Straumskaget/Strømskaget». 
 
Vedlegg: 
 
1. Referat fra Veinavnmøte med grendelagene, datert 19.03.15 
2. Vedtak i navnesak 2014/3 
3. Klage i navnesak 2014/3 
4. Brev fra Grendelagsrådet, mottatt 09.04.15 
5. Brev fra Språkrådet, datert 15.04.15 
 
Saksopplysninger:   
 
I møte 26.02.15 gjorde Kommunestyret i Frøya følgende vedtak i sak 15/15: 
 

1. Kommunestyret viser til arbeidet med veinavn og til innsigelser og innspill som er kommet etter at 
klagefristen var ute. 

2. Da leder av navnekomiteen har trukket seg, vedtar Kommunestyret å legge ned komiteen slik den er 
sammensatt i sak 158/12, pkt. 3. Komiteens funksjon overføres til administrasjonen. Samtidig overføres 
navnemyndigheten, angitt i pkt. 4, fra Hovedutvalg for drift til Formannskapet. Øvrige forhold i sak 
158/12 opprettholdes. 

3. Kommunestyret ber rådmannen følge opp saken, avholde møte med grendelagene og fremme endelig 
sak for formannskapet. 

 
Med bakgrunn i ovennevnte vedtak ble det sendt brev til samtlige grendelagsledere på fast-Frøya med invitasjon 
til et kort kontaktmøte med Rådmannen vedrørende veinavnene i deres grend. Det ble opplyst om at dette ble 
ansett som siste mulighet til å komme med tilbakemeldinger vedrørende de veinavnene som allerede er vedtatt.  
 
Torsdag 19. mars ble det avholdt møte med 5 grendelag som hadde bedt om et slikt møte. Dette var Nesset 
grendelag, Dyrvik grendelag, Titran grendelag, Sistranda grendelag og Stølan kretslag. I tillegg har det vært 
avholdt et eget møte med Nordskaget og Kverva velforening. Vi har også hatt besøk av en representant fra 
Skjønhalsen kretslag, Kjell Englund.  
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Annet adresseringsarbeid har - i påvente av ovennevte myndighetsavklaringer - ligget brakk. Administrasjonen 
har derfor noen saker som trenger behandling hos ny navnemyndighet. Dette gjelder – foruten foreslåtte 
omadresseringer – forslag til nye veinavn og grendenavn.  
 
Vurdering: 
 
Denne saken er todelt, og omhandler både omadresseringer av eksisterende veiparseller og forslag til nye 
veinavn og grendenavn.  

 
Del 1- Omadressering  
 
Nedenfor gjengis de innspill som grendene har kommet med, samt en vurdering fra administrasjonen tilknyttet 
hvert enkelt kulepunkt. 
 
Titran grendelag v/Grete Lund 
 
• Mener de ikke fikk innkalling til møte 10. desember.  

o Administrasjonen beklager dette. Avtalen ble dessverre gjort med feil person. 
 

• Ber om at Titerveien endres til Titranveien.  
o Dette har vært grendelagets forslag helt fra starten. Forrige navnekomite avslo dette 

forslaget på prinsipielt grunnlag. Administrasjonen (dagens navnekomite) er derimot 
innstilt på å etterkomme dette ønsket. En muntlig forhåndsuttalelse fra Kartverket tilsier 
at dette kan være en grei sak.  

   
Nesset grendelag v/Randi Kvernø, Edith Tanke Hallaren og Wenche Vatn 
 
• Ber om at Nesaveien endres til Nessaveien.  

o Administrasjonen er innstilt på å etterkomme dette ønsket og anbefaler at veinavnet 
endres til Nessaveien. En muntlig forhånduttalelse fra Kartverket tilsier at dette kan være 
en grei sak. 
 

• Ber om at Vadvikveien endres til Vavikveien. 
o Språkrådet har tidligere anbefalt skrivemåten Vadvika. Navnekomiteen valgte i forrige 

runde og forholde seg til språkrådets anbefaling fordi en skrivemåte uten d vil være et 
brudd med prinsippet i navneloven om at skrivemåten i primærnavnet skal legges til 
grunn. I dette tilfellet er det snakk om et vad og/eller å vade. Imidlertid sier Kartverket at 
dette er et grendenavn som kommunen selv vedtar skrivemåten for. Dersom 
navnemyndigheten (formannskapet) mener at Va(d)vika er et grendenavn på Frøya, bør 
det gjøres eget vedtak om dette. Hvis ikke, anbefales det fra administrasjonens side å 
beholde veinavnet slik det er vedtatt tidligere. Administrasjonen gjør samtidig 
oppmerksom på at denne veien ikke er etablert enda. 
 

• Ber om at Langheiveien og Jakobskagsveien endres til henholdsvis Langheia og Jakobskaget. 
o Administrasjonen anbefaler at disse forslagene forkastes, da veiene går over et større 

område enn stedsnavnet tilsier. 
 

• Ber om at Rådmannen «trekker tilbake» uttalelse i Hitra-Frøya-avisa. 
o Administrasjonen beklager at epost fra Christine Vatn, datert 19.03.14, ikke ble vedlagt 

merknadene vedrørende Nesaveien. Ved en inkurie ble denne avglemt i oppsummeringen 
til Formannskapet i møte 17.02.15 slik at det kunne se ut som om at det ikke hadde 
kommet merknader fra Nesset. E-posten ble imidlertid besvart 20.03.14, dvs. dagen etter 
mottatt e-post. 
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• Flere stikkveier skulle hatt egne veinavn. 
o Kart og oppmålingsavdelingen - som har ansvaret for adresseparselleringen - har lagt seg 

på en linje der flest mulig bygninger knyttes til hovedveiene. Nye veiparseller har først 
blitt etablert når det ikke har latt seg gjøre å knytte bygningene til hovedveiene uten å 
bryte avstandsprinsippet. Metoden er først og fremst valgt for å redusere kostnadene 
tilknyttet skilting.  

o Ovennevnte praksis kan selvsagt endres. En mulighet kan i såfall være å si at et bestemt 
antall bygninger langs en stikkvei automatisk skal utløse egen veiparsell (med eget navn). 
Siden dette er et kostnadsspørsmål, ber Rådmannen om tilbakemelding fra 
navnemyndigheten om dette er en ønsket praksisendring.  

 
Stølan kretslag v/Hege Vikaskag 
 
Styret har ingen innvendinger på navnevalgene i kretsen. Andre beboere i kretsen har imidlertid meldt 
inn flg saker: 
• Ber om at Staulan endres til Stølan. 

o Staulan ble vedtatt som offisiell skrivemåte i 2001 ved navnesak. På samme tidspunkt ble 
skrivemåten Stølan avslått.  

o Formen Staulan er tatt i bruk på sjøkart, topografisk kart 1:50000, økonomisk kartverk 
m.m. Det finnes også andre forekomster av navnet Staulan på Frøya, og ett av dem, på 
Uttian, inngår også i et veinavn, Staulveien. Kartverket sier at det skal mye til for at det 
kan reises ny navnesak på dette primærnavnet. Administrasjonen ser derfor ingen 
mulighet til å etterkomme dette ønsket og anbefaler at forslaget forkastes. 
 

• Ber om at Bergaveien endres til Bergeveien.  
o a’en i Bergaveien er i tråd med den tradisjonelle måten for 

navnelaging/navnesammensetning i frøya-dialekten (jfr. navnet på sjøbukta ved stedet: 
Bergabukta). Den forrige navnekomiteen benyttet seg konsekvent av tradisjonell 
navnelaging i veinavna.  

o Administrasjonen ser ingen grunn til å gjøre unntak fra regelen i dette tilfellet. 
 

Sistranda grendelag v/Siv Bente Bekken Øien 
 
• Ber om at Nordfrøyveien deles opp (Sianveien for Sistranda sin del)  

o Administrasjonen anbefaler ikke oppstykking av lange, gjennomgående veier i 
«grendeveier» og fastholder prinsippet som er benyttet av kart og oppmålingsavdelingen. 
 

• Ber om at Innersiveien endres til Innersian øvre og nedre (eller A og B) 
o Administrasjonen anbefaler i all hovedsak å bruke endingen -veien for å markere at det 

dreier seg om veinavn og ikke om stedsnavn. Veinavn uten endinga -veien kan brukes i 
de tilfellene der veien og stedsnavnet har samme «utstrekning».  

o Administrasjonen anbefaler heller ikke teknisk/byråkratiske navneformer av typen 
«Innersian øvre», former som ikke har noe grunnlag i talemålet.  

o Administrasjonen anbefaler at forslaget forkastes. 
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• Ber om at Midtsianveien endres til Midtsian øvre og nedre (eller A og B) 
o Ingen vei har fått navnet «Midtsianveien». Veiene har fått navnet Øvre og Nere 

Midtsiveien. Teknisk/byråkratiske navneformer av typen «Midtsian øvre» anbefales ikke. 
Skriveforma Nere er i samsvar med tradisjonell frøya-dialekt og i samsvar med 
anbefaling fra språkrådets navnekonsulenter.  

o Administrasjonen anbefaler at forslaget forkastes. 
 

• Ber om at Grønnskagveien endres til Grønskaget.  
o Sentralt stedsnavnregister har Grønnskaget som godkjent skriveform. Skrivemåten er i 

bruk både på topografisk kart 1:50000 og på økonmisk kartverk. Skriveform med én n er 
ikke i samsvar med lokal uttale (jfr. også navn som Grønnholmen). Administrasjonen 
mener derfor veinavnet må skrives med dobbel n, selv om slektsnavnet skrives med én n. 
Administrasjonen mener også at endelsen -veien bør beholdes for ikke å begrense 
stedsnavnet til denne veistrekningen. 

o Administrasjonen anbefaler at forslaget forkastes. 
 

• Ber om at Storheiveien endres til Storheia. 
o Administrasjonen finner at dette ønsket kan imøtekommes, i og med at veien og 

stedsnavnet her har samme «utstrekning». 
 

• Ber om at Beinskardveien endres til Beinskardet.  
o Her sammenfaller ikke veien med stedet. I Beinskardet er det flere veier. Beinskardveien 

starter på Storheia og ender opp i Beinskardet.  
o Administrasjonen anbefaler at forslaget forkastes. 

 
• Ber om at Bekkelvveien endres til Bekken. 

o Heller ikke her er det sammenfall mellom stedet og veien. Stedsnavnet (gårdsnavnet) 
Bekken bør ikke festes (avgrenses) til denne veistrekningen.  

o Administrasjonen anbefaler at forslaget forkastes. 
 

• Ber om at Siholmveien endres til Siholmen. 
o Her sammenfaller ikke veien med stedet. Veien går faktisk litt lenger enn Siholmen (til 

moloen).  
o Administrasjonen anbefaler at forslaget forkastes. 

 
• Ber om at Rabbasvingen og Rabbastien endres til Rabben øvre og nedre 

o Administrasjonen anbefaler ikke teknisk/byråkratiske navneformer av typen «Rabben 
øvre» og «Rabben nedre» og anbefaler at forslaget forkastes. 
 

• Ber om at husene ned mot sjøen gis adresse Sistien.  
o Dette kan vanskelig gjennomføres før stien er på plass. 

 
• Etterlyser også gamle stedsnavn som Innerrabben, Børaune og Melkstaden. 

o Administrasjonen vil påpeke at det her ikke dreier seg om generell navnebevaring, men 
om å navngi veier med tanke på veiadressering. Det er ikke umulig at noen av disse 
navnene vil komme ved eventuelle framtidige veiparseller i området. 
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Dyrvik grendelag v/Maren Dyrvik 
 
• Ber om at Åkervikhaugan endres til Åkervikhauan.  

o Det er flere navn på -haugan (Åkervikhaugan, Ryphaugan, Steinvikhaugan) der den 
lokale uttale er uten g, men der navnekonsulentene anbefalte skrivemåte med g.  

o Administrasjonen ser ingen grunn til «forskjellsbehandling» her og anbefaler at formen 
Åkervikhaugan beholdes. 

 
Nordskaget og Kverva velforening v/Øyvind Johansen og Remy Strømskag 
 
• Ber om at strekningen Nordskaget-Titran deles opp i flere mindre parseller som: Nordskaget, 

Kverva, Myranveien, Daløya, Bustvika, Håvika og Titranveien. 
o Administrasjonen anbefaler ikke en slik oppdeling. Det vil være i strid med et viktig 

prinsipp som er lagt til grunn ved parselleringen av adresseveiene: lange, gjennomgående 
veier deles ikke opp i «grendaveier». 
 

• Ber om at Straumskagveien endres til henholdsvis Strømskagveien 
o Sentralt stedsnavnregister har Straumskaget som godkjent skriveform av primærnavnet 

(det navnet som ligger til grunn for veinavnet). Navnet har også denne formen på 
Økonomisk kartverk.  

o Kartverket har antydet i en muntlig forhånduttalelse at de gjerne reiser navnesak på 
primærnavnet Straumskaget/Strømskaget og administrasjonen anbefaler derfor at det 
reises navnesak på denne. 
 

• Ber om at Måsøyvalveien endres til Måsøvalveien 
o Sentralt stedsnavnregister har Måsøyvalen som godkjent skriveform av primærnavnet. 

Navnet har nå denne formen på alle nye kart (på topografisk kart 1:50000, på sjøkart og 
på økonomisk kartverk osv). Skal dette navnet endres, må kommunen be Kartverket om 
at det blir reist navnesak på primærnavnet Måsøyvalen/Måsøvalen. 

o Administrasjonen anbefaler at forslaget forkastes. 
 

• Ber om at det etableres nye veiparseller som: Veitaveien, Industriveien og Valvågveien. 
o Veitaveien som egen adressevei er ikke nødvendig, og administrasjonen mener dette ikke 

bør etableres før økende bosetting gjør det nødvendig. Her gjelder det også 
likebehandling: det er mange som gjerne vil ha sin lokale vei som adressevei. Navnet er 
også for likt «Veita» som er et veinavn som allerede er vedtatt - og tatt i bruk - på Titran.  

o Administrasjonen finner navnet Industriveien som et greit navn, som godt kan tas i bruk. 
Dette kommer som egen vurdering i «Del 2 – Nye veinavn og grendenavn» nedenfor. 

o Valvågveien er allerede foreslått, jfr «Del 2 – Nye veinavn og grendenavn» nedenfor. 
 
Del 2 – Nye veinavn og grendenavn 
 
Da veinavene for fast-Frøya ble framlagt for - og vedtatt av - Hovedutvalg for drift i januar 2014, så manglet det 
endelige navneforslag på 2 veiparseller: Valvågveien og Gurvikdalsveien. Stikkveien ut til Valvågen, samt 
stikkveien ned til gammelbutikken i Gurvikdalen, ble ikke behandlet fordi Kartverket valgte å reise navnesak på 
primærnavnene først. Kartverket har i brev, datert 07.01.15, gjort vedtak i saken. 

 
Vardvågen/Valvågen: Det ble reist navnesak på skrivemåten av et naturnavn som også ligger til grunn for navn 
på gårdsbruk. De har gjort vedtak om at skrivemåten er Valvågan; også for de 2 gårdsbrukene som navnet er 
knyttet til. Eier av gnr 3 bnr 49 har imidlertid framsatt klage på dette vedtaket når det gjelder hans eiendom. 
Klagesaken vil bli kunngjort i lokalavisa på samme måte som med en navnesak. Uavhengig av dette kan 
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veinavnet vedtas. Administrasjonen vil her foreslå «Valvågveien», som også er i tråd med forslaget fra 
Nordskaget og Kverva velforening. 
 
Gurvikdalen/Gurviksdalen/Gursvikdalen: Kartverket påpeker at dette er et grendenavn som kommunen selv er 
vedtaksorgan for. De kommer ikke til å påklage et vedtak som sier at skrivemåten for grendenavnet er 
Gurvikdalen. 
Administrasjonen vil derfor foreslå at veien gis navnet «Gurvikdalsveien», og at det samtidig gjøres vedtak om 
at grendenavnet er Gurvikdalen. 
 
Industriveien: Dette er et nytt veinavn som blant annet ble lansert av Nordskag og Kverva velforening. Det 
innebærer at stikkveien fra «Titerveien/Titranveien» ned til industriområdet på Nordskaget (Salmar) blir egen 
veiparsell med eget veinavn. Administrasjonen finner dette fornuftig og anbefaler dette. 
 
Det gjenstår ellers å adressere bygninger i følgende områder i kommunen: 
• Bygninger langs «Titerveien/Titranveien» 
• Bygninger langs – og rundt – Kirdalsvatnet 
• Noen bygninger i enden av Klungervikveien 
• Bygninger i øyrekka. Her er imidlertid arbeidet igangsatt for Mausund og Sula. 
 
I tillegg kan det være enkelte bygninger som fortsatt mangler adresse pga andre forhold, eksempelvis manglende 
bygningsdokumenter m.m. 
 
Konklusjon: 
 
Rådmannen anbefaler at formannskapet (navnemyndigheten) gjør følgende vedtak: 
 

1. Kommunen vedtar å omadressere følgende veiparseller: 
a. «Titerveien» endres til «Titranveien» 
b. «Nesaveien» endres til «Nessaveien» 
c. «Storheiveien» endres til «Storheia» 
 

2. Kommunen vedtar følgende veinavn og grendenavn: 
d. Valvågveien (kode: 20148) 
e. Gurvikdalsveien (kode: 20124) 
f. Industriveien (kode: 20193) 
g. Gurvikdalen (grendenavn) 
 

3. Kommunen ber om at Kartverket reiser navnesak på primærnavnet «Straumskaget/Strømskaget». 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 
61/15 Formannskapet 21.04.2015  
 
HELHETLIG IDRETTSPARK  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Frøya kommunestyre viser til forprosjekt for Helhetlig Idrettspark, utarbeidet av Pir Arkitekter og 

presentert for formannskapet 30.09.2014. Videre vises til FSK-sak 187/14 og 202/14, og til KS-sak 
03/15. 

2. Frøya kommunestyre viser til fremlagt kostnadsoverslag og finansiering av fotballhall vest/nordvest 
for Sistranda Idrettspark («Golan»), og vedtar å bevilge kr. 10.000.000 – ti millioner kroner – til 
prosjektet, beskrevet som alternativ 1.  Dette under forutsetning av at øvrig finansiering kommer på 
plass. Bevilgningen tas fra kontonr. 4224.06.21511 – vederlag grønne oppdrettskonsesjoner. 

3. Frøya kommunestyre viser til fremlagt kostnadsoverslag og finansiering av tilrettelegging for 
sjøsport på Sistranda. Frøya kommunestyre vedtar å bevilge inntil kr. 400.000 til prosjektet. Dette 
under forutsetning av at øvrig finansiering kommer på plass. Bevilgningen tas fra kontonr. 
4224.06.21511 – vederlag grønne oppdrettskonsesjoner. 

4. Frøya kommunestyre viser til fremlagt kostnadsoverslag og finansiering av sti fra Sistranda 
Idrettsplass til «steinalderplassen» vest for Hamarvatnet (Vavika). Frøya kommunestyre bevilger kr. 
100.000 til prosjektet, under forutsetning av at øvrig finansiering oppnås. Bevilgningen tas fra 
kontonr. 4224.06.21511 – vederlag grønne oppdrettskonsesjoner. 

5. Frøya kommunestyre viser til fremlagt kostnadsoverslag for oppgradering/opprusting av 
uteområdene ved skolene på Sistranda, herunder også Frøya VG-skole.  Frøya kommunestyre 
bevilger kr. 600.000 til prosjektet, under forutsetning av at øvrig finansiering oppnås. Bevilgningen 
tas fra kontonr. 4224.06.21511 – vederlag grønne oppdrettskonsesjoner. 

6. Kommunestyret ber rådmannen følge opp skisserte planer for et treningsstudio som en del av 
Frøyahallen. 

7. Kommunestyret ber rådmannen stifte et aksjeselskap som skal stå som eier av fotballhallen. 
8. Kommunestyret ber rådmannen etablere et selskap/en organisasjon som i  samarbeid med aktuelle 

partnere  skal utvikle og selge «opplevelsespakker» med forskjellige treningsalternativer krydret 
med opplevelser til lands og over/under vann. 

9. Kommunestyret ber rådmannen engasjere byggeleder for Frøyahallen og den nye fotballbanen. 
10. Tiltakene i delprosjektene «Marka» og «Sjø- og vannsport» og tiltak i de andre delprosjektene som 

ikke allerede er inne i  «Handlingsplan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og anleggsutvikling i 
Frøya kommune», legges inn. 

11. Kommunestyret ber rådmannen involvere Hitra kommune og idretten på Hitra i planene for 

fotballhall 

Vedlegg: 
 
Tegninger 
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Saksopplysninger:   
 
Historikk 
Tanken om en helhetlig idrettspark ble første gang konkretisert gjennom et flertallsvedtak i Formannskapet i 
november 2013 under behandlingen av budsjettet for 2014:  
Med Idrettsrådets anleggsplan som utgangspunkt bevilges 250.000 kroner til et forprosjekt for Golan. 
Forprosjektet skal danne grunnlaget for bl.a. søknad om spillemidler. Samtidig nedsettes det en gruppe som ser 
på mulighetene for å utvikle en helhetlig idrettspark knyttet til Frøyahallen og skolen. 
Siden har det gått slag i slag: 
 

• 17. mars 2014 :  Forprosjektet legges ut på Doffin.  Pir arkitekter får oppdraget. 

• 30. september 2014:  Pir arkitekter presenterer forprosjektet i FSK. 

• 3.november 2014:   Åpent møte i kulturhuset der forprosjektet presenteres. 

• 4.november 2014:   Vedtak i FSK: 

1. Formannskapet viser til utredningen Helhetlig idrettspark på Sistranda og ser at  utredningen peker på ulike 
løsninger i forhold til omfang og rekkefølge på utbyggingen.  
 
2.Formannskapet ser at prosjektet kan deles i ulike faser og deler. For å sikre et godt og bredest mulig 
eierforhold til prosjektet og sikkerhet for at de riktige prioriteringer blir gjort, må alle berørte parter involveres 
i det videre arbeidet. 
 
 3.Idrettsrådet i Frøya må fortsatt ha en sentral rolle i det videre arbeidet. 
 
 4. Formannskapet ber rådmannen – i nært samarbeid med idrettsrådet – fremme ei ny sak  for formannskapet 
der følgende vektlegges:  

¤ En prosjektorganisering som ivaretar bred delaktighet fra alle berørte parter.  Rådmannen bør her 
se på hvordan utbyggingen av skisenteret Knyken i Orkdal er organisert. 
¤ En avklaring på hvilke offentlige tilskudd til utbyggingen som kan forventes.  
 

• 2.desember 2014: Formannskapet bestiller sak til rådmannen gjennom slik vedtak i 
behandlingen av budsjettet for 2015:  

Satsningen på helhetlig idrettspark er viktig for alle aldersgrupper. Spesielt i lys av å ta vare på folkehelsa vår. 
Vi ber om at rådmann får fremmet en søknad innen søknadsfristen på spillemidler. Fremdrift og finansiering i 
forhold til prosjektet er ikke kommer så langt at bevilgninger foreløpig er aktuelt å ta inn. 
 

• 13/14.nov. 2014: Vedtak i FSK: 

1.Formannskapet tar til etterretning rådmannens forslag til organisering av arbeidet med Helhetlig idrettspark, 
Sistranda.  
 
2.Det utarbeides søknader om tilskudd fra tippemidlene til bygging av basishall, utskifting av banedekket, 
ombygging av garderober og eventuelt utleielokale for MaxTrim som tilbygg til Frøyahallen, jfr. utredningen 
fra PIR Arkitekter. Søknaden sendes innen 15.januar 2015.  
 
3.Det utarbeides søknader om økonomisk støtte til bygging av fotballhall på Sistranda Idrettsplass (Golan). Det 
utredes forskjellige alternativer for størrelsen på hallen og dermed også alternative finansieringsordninger. 
Avklaringer innen 1.april 2015.  
 
4.Det utarbeides søknader for ombygging/endring av uteområdene rundt Sistranda skole. Dette bør samordnes 
med planene om endringer av uteområdet i sentrumsområdet, og eventuelt gjennomføres som ett prosjekt. 
Avklaringer innen 1.april 2015. 
 
 5.Spørsmålet om tilrettelegging for aktiviteter i marka utredes og det fremmes søknad om støtte.  Avklaringer 
innen 1.april 2015.  
 
6.Spørsmålet om tilrettelegging for sjøaktiviteter utredes og det fremmes søknader om økonomisk støtte. 
Avklaringer innen 1.april 2015. 
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7. Formannskapet ber om at selskapsform utredes. 
 

• 11.desember 2014: Kommunestyret slutter seg til vedtaket 

• 15.januar 2015:   Vedtak i kommunestyret: 

Kommunestyret bevilger 18.000.000- til etableringen av første del av Helhetlig idrettspark. Dette finansieres 
gjennom låneopptak, spillemidler, sponsormidler samt dugnadsinnsats. Dette dekker utgifter til bygging av 
basishall, nye garderober og sekretariat og utskifting av banedekket i eksisterende hall. Dette beløpet vil også 
dekke prosjektledelses utgifter på ca 50.000.- til befaringer på ulike anlegg i Norge. Vedtatt med 17 mot 1 
stemme. 
 
Framdriftsplan HELHETLIG IDRETTSPARK 
 
Arbeidet med prosjektet Helhetlig idrettspark på Sistranda er nå godt i gang. Prosjektet er delt inn i 5 forskjellige 
delprosjekter: 
 

1. Ombygging/påbygging idrettshallen 
2. Fotballhall ved «Golan» 
3. Uteområdene rundt skolene 
4. Marka-området 
5. Sjø- og vannsport 

Prosjektorganisering  
 
Under de forskjellige delprosjektene er det opprettet brukergrupper. Disse brukergruppene skal sikre at de 
forskjellige brukerinteressene blir ivaretatt underveis i planlegging og bygging. 
 

 
Befaringer 
Alle brukergruppene har foretatt befaringer. Brukergruppa for fotballhall hadde befaring i Melhus, Trondheim 
og Orkdal 6.februar, der det ble sett på 7-hall fotball, 11-hall fotball, basishall og klatrehall.  
 
 
 
 
 
 

Formannskap/kommunestyre 

Byggekomite 
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Ombygging/påbygging av Frøyahallen (Idrettshallen) 
Her vises til K-sak 03.15. Det er vedtatt et låneopptak på kr. 18.000.000. Det påregnes tippemidler og 
programutviklingsmidler med inntil kr. 8.000.000. 
Treningsstudio vil komme som et eventuelt byggetrinn 2 når avtale med leietaker er klar. 
Frøyahallen ble åpnet i 1997 og kan se tilbake på 18 svært aktive år. Flerbrukshallen har vært  «sprengt» av 
aktiviteter som  handball, fotball, turn, Taek-won- do, volleyball, basketball m.fl. Nå er tiden inne til både å 
renovere og utvide. Det er derfor igangsatt et arbeid med å  
 

• skifte dekke i flerbrukshallen 

• bygge lager og nye garderober 

• bygge basishall, stor 30m x 23 m 

Dette har en kostnadsramme på ca. kr. 20.000.000, som tenkes finansiert slik: 
 

• Frøya kommune:     kr. 8.000.000  

• Spillemidler, ordinære:    kr. 4.500.000 

• Tippemidler, programutv.:    kr. 4.000.000 

• Andre/dugnad     kr. 3.500.000 
________________________________________________________ 

• SUM:      kr.       20.000.000 

Arbeidet påbegynnes i sommer med utskifting av dekke i flerbrukshallen, mens det øvrige arbeidet starter til 
høsten. Prosjektet er foreløpig finansiert gjennom et byggelån fra Frøya kommune. Det er søkt om tippemidler 
og såkalte programmidler. 
 
Fotballhall 
 
Det er sett på forskjellige hall-typer og størrelser.  Det tilrås en 11-hall m/6 garderober, styrketreningsrom og to 
sosiale rom. Videre tas klatrehall inn i prosjektet og plasseres slik at garderober kan benyttes også av disse 
brukerne. Det er ikke tatt endelig standpunkt til hva som bør gjøres med nåværende fotballbane (Golan). 
Følgende alternativer er diskutert: 
 

• Banen rehabiliteres og beholdes som naturgressbane 
• Det legges kunstgress på hele banen 
• Den ene halvdelen beholdes med naturgress/evt. kunstgress, mens den andre halvdelen blir 

parkeringsplass 

Det er etablert kontakt med grunneier, som er villig til å selge tomt for hallen. 
Nedenfor listes det opp alternative «pakker» for fotballhallen : 
 
ALT 1. INKLUDERER KLATREHALL. 

• 11-hall, levert på opparbeidet grunn m/      
klatrehall, dusjer og sosiale rom:      kr.      47.000.000 

• Div. utstyr/inventar        kr.        3.500.000 
• Innvendig vanningsanlegg:       kr.           400.000 
• Inventar klatrehall:        kr.        1.000.000 
• Tomteerverv/grunnarbeid       kr.  7.000.000 
• -------------------------------------------------------------------------------------------- 

             SUM:         kr.      58.400.000 
 
Finansiering: 

• Spillemidler, hall:       kr.        7.500.000 
• Spillemidler, klatrehall:          kr.        2.500.000 
• Spillemidler, garderober:       kr.           500.000 
• Spillemidler, kunstgress       kr.       1.500.000 
• Kommunalt tilskudd:       kr.     10.000.000 
• Andre off. tilskudd:                    kr.        2.000.000 
• Dugnad:         kr.        1.800.000 
• Næringsliv:         kr.     32.600.000 
• SUM:         kr.     58.400.000 



Saknr: 61/15 

ALT 2. UTEN KLATREHALL. 
• 11-hall, levert på opparbeidet grunn m/      

dusjer og sosiale rom:       kr.      44.000.000 
• Div. utstyr/inventar       kr.        3.500.000 
• Innvendig vanningssystem       kr.           400.000 
• Tomteerverv/grunnarbeid       kr.    7.000.000 
• -------------------------------------------------------------------------------------------- 

             SUM:         kr.      54.900.000 
 
Finansiering: 
 

• Spillemidler, hall:       kr.   7.500.000 
• Spillemidler, garderober:       kr.      500.000 
• Spillemidler, kunstgress       kr.         1.500.000 
• Kommunalt tilskudd:       kr.       10.000.000 
• Andre off. tilskudd:                    kr.          2.000.000 
• Dugnad:         kr.          1.800.000 
• Næringsliv:         kr.       31.600.000 
• SUM:         kr.       54.900.000 

 

ALT 3: SOM ALT 1 ELLER 2, MEN MED FØLGENDE TILLEGG/EKSTRAUTSTYR: 
• SPORTELL. Overnatting for inntil 50 personer. Pris:  6 mill. 
• SQUASH-HALLER. Ingen pris så langt. 
• GOLF-SIMULATOR. Antatt pris: 400.000 kr.  
 

Marka-området 
Frøyamarka har mange kvaliteter. Det gjelder også marka vest for Sistranda. Stiene i Frøymarka ble tråkket da 
de fleste husstander tok torv. Ørretfiskerne har også laget stier. Senere kom TRIM-bevegelsen og TRIM-hyttene. 
De senere årene har Frøya Turlag bidratt med å øke oppmerksomheten omkring ferdsel i marka som bidrag til 
økt folkehelse. 
I prosjektet er det fokus på å gjøre marka tilgjengelig for nye grupper. I første omgang mennesker med 
funksjonshemming. «Steinalderløypa» fra Golan til Vavika vest for Hammarvatnets sørlige del vil kunne bli 
gjort tilgjengelig for rullestolbrukere og eksempelvis bevegelseshemmede med rullator. 
Når dette er på plass, vil det være fokus på å knytte sammen på tvers de mange stiene som går fra bebyggelsen til 
Trimhyttene på Nabeita, Sistranda og Nesset. Noen av stiene er det ambisjoner om å gjøre tilgjengelige med 
terrengsykkel.  
Brukergruppa anbefaler følgende prioriterte tiltak: 
 

• Gi «Steinalderkøypa» universell utforming. 

• Rehabilitere og flytte gapahuken nærmere vannet, gjerne på en plattform med universell adkomst. 

• Skilting 

• Oppgradere allerede eksisterende stier og binde sammen stier. 

• Se på muligheter for å oppgradere noen av stiene til terrengsykkel-stier 

• O-kart/sprintkart 

Kostnader/finansiering: 
 

• Universell utforming av sti til Hamarvatnet:  kr. 500.000 

• Oppgradering av stier for terrengsykler:  kr. 200.000 

• Utarbeidelse av o-kart    kr. 100.000 

• Skilting:      kr.   50.000 

• Ny gapahuk:     kr. 100.000 

SUM:                   kr.          950.000 
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Finansiering: 
 

• Frøya kommune:                 kr.       100.000 
• Stiftelser:                 kr.       300.000 
• Tour de Frøya (Sykkelfond):               kr.       100.000 
• Spillemidler:                 kr.       250.000 
• Andre/Dugnad:                 kr.       200.000 

SUM:                      kr.       950.000 

Det er søkt og søkes om midler fra Sigmund Wolds stiftelse, TDF’s sykkelfond, Ekstra-stiftelsen og Sør-
Trøndelag fylkeskommune. Søknad om spillemidler forberedes. 
 
Sjø- og vannsport 
Sistranda-fjæra er svært godt egnet for sjøsport-aktiviteter. Den beskrives som en av de beste i hele Midt-Norge. 
Brukerne her et ønske om at fjæra ikke bygges ned, og de er innstilt på å bidra med rydding slik at fjæra blir så 
attraktiv som mulig i mange sammenhenger, eksempelvis som arena for uteundervisning/ekskursjoner for 
skoler/barnehager.  
Frøya kommune har kjøpt et naust som tenkes brukt som base/lager for sjøsport. Naustet vil kunne bli påbygd 
når bruksområde er nærmere klarlagt. Det er også dialog med fylkeskommunen om å få etablert garderobe med 
dusjer/våtrom i det tredje naustet som nå skal bygges, til bruke for de som driver sjøsport. Det kan også åpne seg 
muligheter for å utnytte synergier dersom det blir etablert en kulturpark/folkepark sør eller nord for FKKS/Blått 
kompetansesenter. 
Det er et ønske om å få ryddet fjæra. Primært for avfall/søppel, men det er også ønske om å få fjernet noen av de 
store steinene som kan være en risikotrussel for kiterne, samt jevne ut overgangen mellom eng og fjæra enkelt 
steder. Ryddingen vil bli gjort på dugnad av sjøsportinteressentene. 
Det er også uttrykt ønske om å få fjernet noen trær (Sitka), som er med på å påvirke vinden mtp kiteing. 
Det kan være aktuelt å dele inn stranda i soner, slik at brukerinteresser ikke «kolliderer». 
Brukergruppa foreslår følgende tiltak i prioritert rekkefølge: 
 

• Innrede naustet som lager (1.etasje) og sosialt rom/klubblokale med vindu mot vest (2.etasje) 

• Etablere garderober/dusjer i FVG’s nye naust 

• Rydde fjæra 

Arbeidet med tilrettelegging for aktiviteter i stranda antas å ha en kostnad på 1,6 millioner kroner, som fordeler 
seg slik: 
 
Kostnader: 

• Våtrom, dusj, garderober:    kr.       1.000.000 

• Rydding av stranda:    kr.          200.000 

• Div. investeringer     kr.          400.000 

SUM:      kr.       1.600.000 

Finansiering: 
• Frøya kommune:     kr.          400.000  

• Frøya VG-skole (Utstyr):    kr. 200.000 

• Spillemidler:     kr. 300.000 

• Dugnad:      kr.  100.000 

• Næringsliv     kr.          600.000 

SUM:      kr.        1.600.000 

Søknad om spillemidler forberedes. 
 
 Uteområdene ved skolene og ellers i sentrum 
Sistranda skole og Frøya videregående skole ligger henholdsvis på vestsiden og østsiden av Fylkesvei 714, som 
gjennom sentrum er klassifisert og regulert som miljøgate. De to skolene er fysisk bundet sammen av bru over 
veien.  
I forbindelse med at Sistranda skole er renovert og det er bygd ny videregående skole (Del av Frøya kultur- og 
kompetansesenter), er det skjedd en oppgradering av uteområdene, der det er lagt til rette for fysisk aktivitet 
både i skoletiden og etter skoletid. I prosjektet Helhetlig Idrettspark skal uteområdene få et kvalitetsløft. 
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Brukergruppa anbefaler følgende prioriterte tiltak: 
• Flytting og rehabilitering av ballbingen 

• Liten klatrevegg nedenfor ballbingen 

• Flytte utendørs handballbane inntil østveggen på Frøyahallen 

• Etablere aktivitetspark for voksne 

• Skateboard-park 

• Nytt bordtennisbord i betong ved biblioteket 

• Tak over uteområdet ved biblioteket(Uværsskur) 

Koastnader: 
 

• Flytting/rehab. av ballbinge      kr.     200.000 

• Oppgradering uteområde Sistranda  
Skole: Klatrevegg m.m.          kr.     300.000 

• Aktivitetspark voksne      kr.     200.000 

• Skateboard-park :         kr.     500.000 

• Div.             kr.     400.000 
______________________________________________________ 

• SUM:         kr.  1.600.000    

Finansiering: 
 

• Frøya kommune:        kr.     600.000 

• STFK        kr.     200.000 

• Dugnad:        kr.     200.000 

• Spillemidler:        kr.     300.000 

• Andre:        kr.     300.000 
_____________________________________________________ 

• SUM:                           kr. 1.600.000 

Det er søkt om midler fra Kreftforeningen. Tippemiddel-søknad forberedes. 
Dersom vi summerer alle kostnader for alle anleggene, ser bildet slik ut: 
 
ESTIMERTE KOSTNADER FOR HELE PROSJEKTET:  
 

• Frøyahallen m/ basishall:               kr.  20.000.000 

• Sjø- og vannsport:               kr.    1.600.000 

• Uteområder:                kr.    1.600.000 

• Marka:                    kr.       950.000 

• Fotballhall m/klatrehall:               kr.  58.400.000 

SUM:                 kr.   82.550.000 
 

INNTEKTER: 
• Frøya kommune:     kr. 19.100.000  (23,13 %) 

• Spillemidler:     kr. 21.350.000  (25,86 %) 

• Stiftelser, fond:     kr.       500.000  ( 0,60 %) 

• STFK:      kr.       300.000  ( 0,36 %) 

• Næringsliv/andre:     kr. 38.900.000  (47,12 %) 

• Dugnad:      kr.   2.400.000  (  2,90 %) 
____________________________________________________________ 

• SUM:      kr. 82.550.000 

Det tas forbehold om treffsikkerheten på noen av kostnadene i de forskjellige tiltakene. Det samme gjelder 
finansieringen. Rådmannen er ikke komfortabel med at det ikke forligger skriftlige avtaler fra næringslivet.  
Det er tatt forbehold om fullfinansiering. Alle kostnader i prosjektene er kostnader eks. merverdiavgift.  Disse 
kostnadene blir refundert. 
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Rådmannens vurdering: 
 
Pir Arkitekter har i forprosjektet lagt vekt på sammenheng mellom fotballhall oppe ved Golan, tilvekst med bl.a. 
basishall i idrettshallen og nærmiljøet mellom hallen og Sistranda skole. Administrasjonen har i tillegg utvidet 
prosjektet mot vest til også å omfatte marka og mot øst ved å omfatte bruk av stranda for sjøsportaktiviteter. 
Etter presentasjonen i FSK 30.november uttalte rådmannen bl.a. prosjektet som et «drømmeprosjekt». Og et 
prosjekt med en sluttsum opp mot 100 millioner vil fortone seg som et drømmeprosjekt for en liten kommune 
som Frøya. Nå hender det at drømmer går i oppfyllelse, og i det følgende vil rådmannen vurdere muligheten for 
nettopp det. 
Det er flere momenter som har gjort at de folkevalgte har lansert prosjektet Helhetlig idrettspark: 
 

• Etter at den øvrige kulturen fikk sitt løft gjennom Frøya kultur- og kompetansesenter, var det idrettens 
tur til å gis et løft. 

• Folkehelseperspektivet. Ikke minst gjennom den interkommunale satsingen på folkehelse, har dette fått 
økt fokus i kommunen. 

• Øke Frøyas attraktivitet som tilflyttingskommune – ikke minst for ungdom 

I tillegg vil rådmannen peke på følgende: 
 

• 2015 er friluftslivets år 

• Økt mulighet for enda bedre integrering av fremmedspråklige 

Økonomien 
Det er ikke god timing mellom det å ta stilling til et kostbart prosjekt og det faktum at kommunen har 
økonomiske utfordringer gjennom for høye driftsutgifter. En del av dette bildet er ikke minst kommunens svært 
høye lånegjeld, som gjør oss svært utsatt dersom rentenivået stiger. Rådmannen vil derfor i den følgende 
argumentasjonen vektlegge følgende: 
 

1. Helhetlig Idrettspark kan ikke være et rent kommunalt prosjekt der kommunen tar alle 
investeringskostnader. 

2. Alle mulige private og offentlige tilskudd må prøves. 
3. Låneopptak må unngås. 
4. Helhetlig idrettspark bør ikke gi økte driftsutgifter, snarere tvert imot. 

Når det gjelder punkt 1 og 2, så har det etter at prosjektet ble igangsatt vært høy fokus på å involvere flest 
mulige i arbeidet, for dermed også å få synliggjort mulige finansieringsmuligheter. Næringslivet har deltatt i 
åpne møter og har hatt bilaterale møter med prosjektledelsen. Gjennom de etablerte «brukergruppene» har det 
kommet innspill om alternative finansieringskilder. Det er i høyeste grad lagt opp til et svært bredt spleiselag. 
Når det gjelder punkt 3, bør det vurderes å benytte de millionene kommunen får som en følge av 
havbruksnæringens grønne konsesjoner, evt. fondsmidler. 
Når det gjelder punkt 4 og driftsutgifter, så er det ikke minst basishallen og fotballhallen som vil generere høyere 
driftsutgifter. Disse kan reduseres gjennom å involvere brukerne gjennom vakthold m.m. Men like viktig: Om vi 
organiserer oss på riktig måte, kan det være mulig å drive de nye tilvekstene med overskudd. I det politiske 
vedtaket heter det at administrasjonen skal utrede selskapsform. Dette er vi i ferd med å se på. I tillegg jobbes 
det med å danne et selskap som skal bidra til at vi kan presentere og selge førsteklasses opplegg for eksterne 
grupper. Vi snakker om opplevelses-pakker som inneholder både treningstider på de forskjellige anleggene, 
naturopplevelser, spenningsaktiviteter som kjøring på motorsportbanen og ekstremopplevelser på sjøen. Dette 
skal ikke gå på bekostning av lokale brukere, men gjøre sitt til at ledig kapasitet kan utnyttes og samtidig gi 
inntekter. Noe som igjen kan redusere de lokale brukernes kostnader ved bruk av anleggene. 
Se ellers vedlegg. 
 
Treningsstudio 
Det er viktig å få sagt at selv om ikke det planlagte treningsstudioet er med i de konkrete utbyggingsplanene nå, 
så er et treningsstudio bygd sammen med Frøyahallen mot øst tegnet og kostnadsberegnet. Dette er fortsatt 
høyaktuelt fra kommunen side, noe rådmannen vil komme tilbake til. 
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Driftsutgifter 
En slik utbygging vil selvsagt også medføre økte driftsutgifter. Rådmannen er imidlertid innstilt på å 
minimalisere driftsutgiftene kombinert med et opplegg som gir driftsinntekter. Det må påregnes økte 
driftsutgifter i Frøyahallen gjennom bygging av basishall. Dette gir økte energiutgifter og utgifter til renhold. 
Utleie av basishallen til eksterne grupper kan på den annen side gi økte driftsinntekter.  
Fotballhallen vil også gi driftsutgifter. Erfaringstall fra bl.a. Abrahallen i Malvik viser oppsiktsvekkende lave 
utgifter for oppvarming. Her benyttes gass. Det vil selvsagt bli utgifter til belysning. Når det gjelder 
vaktmestertjenester, så har eksempelvis ikke Malvik idrettslag utgifter til dette i Abrahallen, men Rosenborg 
Ballklubb har et apparat som benyttes. Rådmannen mener det er mulig å legge vaktmestertjenesten for 
fotballhallen inn under kommunens øvrige vaktmestertjeneste. Det bør også la seg gjøre at lokale brukere betaler 
for seg bl.a. gjennom vakthold m.m. 
Klatrehallen vil også kunne gi gode driftsinntekter, slik erfaringen bl.a. er i Orkdal. 
 
Konklusjon 
Rådmannen ser gode muligheter for at Helhetlig Idrettspark kan realiseres. Det har vært svært god involvering 
av potensielle brukere gjennom de åpne møtene som er arrangert, en egen Facebook-side og ikke minst gjennom 
sammensetningen av brukergruppene. 
Rådmannen er svært godt fornøyd med at folkehelseperspektivet er tatt med når alle tiltakene er diskutert. 
Idrettsgallaen 11.april viste med all tydelighet at vi har et godt og bredt idrettstilbud. Og at vi igjen har et aktivt 
idrettsråd. Idrettsrådet har vært med i prosessen omkring idrettsparken fra dag en.  
Rådmannen viser også til presentasjonen av resultatet av Ungdata-undersøkelsen, som igjen understreker 
behovet for å legge til rette for ungdomsaktiviteter – også for de som ikke deltar i organisert idrett. 
Et bredt tilbud av idrettsaktiviteter med økt tilgjengelighet for alle grupper, er ett av svarene på mange av de 
utfordringene vår kommune har. Og en blir ydmyk når en ser hvordan næringslivet er villig til å delta. 
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Med de nye tilvekstene som Helhetlig Idrettspark gir, vil vi kunne tilby treningssamlinger på Frøya med svært variert 
innhold 
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FRØYA KOMMUNE 
Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 
21.04.2015 

Arkivsaksnr: 
15/382 

Sak nr: 
62/15 

Saksbehandler: 
Sigrid Hansen 

Arkivkode: 
614 &41 

Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
62/15 Formannskapet 21.04.2015  
 
RIVING AV SISTRANDA SANITETSHUS, GNR 21 BNR 51 -  FINANSIERING  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kostnader på kr 485 000,- inkl mva for riving av Sanitetshuset på Sistranda finansieres ved bruk av 
ubundet kapitafond, hvorav kr 388 000,- ubundet og 97 000 kr i momskompensjasjon. 
Rivingen skal være ferdigstilt innen 12. juni 2015. 
 
Vedlegg: 
 
Særutskrift kommunestyremøte den 25.09.2014 sak 117/14 
Antagelse av anbud datert 12.03.2015 
 
Saksopplysninger:  
  
Kommunestyret vedtok 25.09.14 riving av Sanitetshuset på Sistranda, Gnr 21, bnr 51, i Frøya kommune.  
Det er i kommunestyrets vedtak av 25.09.14 sagt at saken legges fram for ny behandling for finanisering av 
rivingsarbeidet og rydding av tomt etter at anbudet er innhentet.  
 
Det ble gjennmført anbudskonurranse der 6 tilbud ble mottatt. Frøya Anleggservice as hadde den laveste prisen 
på kr 368 000,- eks. mva. Det er fattet administrativt vedtak om å inngå kontraktsforhandlinger med Frøya 
Anleggservice as. Det er i tillegg utført miljøkartlegging i forkant av anbudskonkurranse. Miljøkartleggingen 
beløp seg til kr 19 612,50. 
 
Vurdering: 
 
Vi går inn kostnaden på til sammen kr 485 000,- inkl mva med at rivingsarbeidet finansieres ved bruk av 
ubundet kapitafond, hvorav 388 000 kr av ubundet og 97 000 kr i momskompensjasjon. 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 
63/15 Formannskapet 21.04.2015 
 
VALG AV NYTT STYRE I DALPRO AS  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
For styret i DalPro AS, foreslås følgende medlemmer fra Frøya kommune 
Fast medlem: 
Varamedlem: 
 
Vedlegg: 
 
Brev fra DalPro AS 
 
Saksopplysninger:   
 
Ved årets generalforsamling for DalPro AS, 18. mai 2015 skal det velges 3 medlemmer med personlige 
varamedlemmer for 2 år. For Frøya kommune sin del skal det velges ett styremedlem og ett varamedlem. 
Nåværende styremedlem er Gunn Heidi Hallaren, med varamedlem Bjørnar Espnes. Begge er på valg.  
 
Jfr. kommunestyrets delegeringsvedtak utpeker/velger formannskapet styremedlemmer i selskaper hvor 
kommunern har eierandeler. 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 
64/15 Formannskapet 21.04.2015 
 
SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG - NMK FRØYA  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Formannskapet bevilger kr 1.500.000.-  som forskuttering av tippemidler til bygging av klubbhus for 

NMK Frøya. Beløpet dekkes ved opptak av lån.  
2. Formannskapet avslår søknaden om lån i Frøya kommune på 1.000.000 for finansiering av 

klubbhus. 
 
Vedlegg: 
 
Søknad fra NMK-Frøya 
K-sak 14/1232 
 
Saksopplysninger:   
 
I  2013 har NMK Frøya sendt og fått godkjent av Sør-Trøndelag fylkeskommune søknaden sin om spillemidler 
for bygging av klubbhus og tribune (se vedlegg). Dette betyr at de bør få utbetalt spillemidlene i nærmeste 
fremtid. Behandlingstiden for slike søknader er på ca 3-4 år. Dette vil si at det er sannsynlig (men ikke sikkert) at 
midlene blir utbetalt i år. Dette tiltaket er også registrert i kommunens «Handlingsplan for fysisk aktivitet, idrett, 
friluftsliv og anleggsutvikling i Frøya kommune 2013-17.»  
NMK er en frivillig organisasjon med ca. 180 medlemmer. Aktivitetene de gjennomfører inkluderer alle 
folkegrupper med stor fokus på barn og ungdom. De samarbeider blant annet med Kreftavdelingen Sør-
Trøndelag og sentrale organisasjoner innenfor motorsport. 
I 2015 skal NMK Frøya gjennomføre en runde i Norges mesterskap i «drifting». 
NMK Frøya søker om forskuttering av spillemidler på 1.500.000.-  til bygging av klubbhus og om lån i Frøya 
kommune på kr 1.000.000.-  som nødvendig finansiering for oppstarten av dette prosjektet.  
 
Vurdering: 
 
Formannskapet og kommunestyret har ved tidligere anledninger imøtekommet slike søknader – senest høsten 
2014 - søknad fra Nabeita IL sak 14/1232 (se vedlegg).  
På grunn av den økonomiske situasjonen i kommunen ønsker rådmannen ikke i utgangspunktet innstille positivt i 
denne sak. Men på grunn av likhetsprinsippet i tilsvarende sak, vil rådmannen innstille på positivt vedtak i 
henhold til forskuttering av spillemidler, men ikke til lån av 1.000.000.-  
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 
65/15 Formannskapet 21.04.2015 
 
REFERATSAKER  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Referatene taes til orientering. 
 
Vedlegg: 
 
A Referat regionrådsmøte i Orkdalsregionen. 
B Fylkesmannen: Godkjenning av forvaltningsplan for verneområdene i Froan 
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Arkivkode: 
 

Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
66/15 Formannskapet 21.04.2015 
 
RÅDMANNENS ORIENTERING  
 
 
 
 
 



Saknr: 67/15 

FRØYA KOMMUNE 
Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 
21.04.2015 

Arkivsaksnr: 
15/546 

Sak nr: 
67/15 

Saksbehandler: 
Frida Hanø Kvingedal 

Arkivkode: 
 

Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
67/15 Formannskapet 21.04.2015 
 
ORDFØRERENS ORIENTERING  
 
 
 
 
 
 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Frida Hanø Kvingedal Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 15/544    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 17.03.15  
 

 

Forslag til vedtak: 
 

Protokoll fra møte 17.03.15 godkjennes som framlagt. 
 

Vedlegg: 
 

Protokoll fra møte 17.03.15. 

 

 

 

 



FRØYA KOMMUNE 
 
MØTEPROTOKOLL 
 
 

Formannskapet: 

Møtested: 
Kommunestyresalen, 
Frøya herredshus 

Møtedato: 
17.03.2015 

Møtetid: 
09.00 – 14.40 

Av utvalgets medlemmer møtte 
7 av 7  

Fra og med sak:  46/15 
Til og med sak:  56/15 

 
 

Faste representanter i Formannskapet i perioden 2011 - 2015 

 
Ap/Høyre: 

 Berit Flåmo, ordfører 

Martin Nilsen, varaordfører   
Kristin Reppe Storø 
Helge Borgen 
 

Frp/Sp: 
Vivian Dolen Sørdal 
Aleksander Søreng 
 

Venstre: 
Arvid Hammernes 
 
 

 
Faste representanter med forfall: 
 
    
 
Vararepresentanter som møtte: 
 
   
 
Merknader: 
 
1. Innkalling til møte med saksliste og tilleggssakene 55/15 og 56/15ble enstemmig godkjent. 
2. Ordfører Berit Flåmo tiltrådte møte kl. 10.15. 
3. Aleksander Søreng fikk perm kl 13.55 under orienteringen av samfunnsplanen. 

 
 
Underskrift: 
 
 
 

Berit Flåmo Kristin Reppe Storø 
Ordfører Protokollunderskriver 

 
 
 

Frida Hanø Kvingedal 

sekretær 
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HOVEDUTSKRIFT 
 
 
Utvalg  : Formannskapet 
Møtedato: 17.03.2015 
 
 
SAKSLISTE 
 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
  Innhold 
 
46/15 15/378   

 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 03.03.15  
 

47/15 15/380   

 AVTALE MELLOM FRØYA KOMMUNE OG EIDSVÅG KRAN OG 
TRANSPORTSERVICE AS - NORDHAMMARVIK NÆRINGSPARK  
 

48/15 12/1228   

 DELTAKELSE I TRONDHEIM HAVN  
 

49/15 13/69   

 TILLEGG TIL AVTALE MELLOM FRØYA KOMMUNE OG AQUALINE A/S  
 

50/15 15/140   

 ENDRET INTENSJONSAVTALE MELLOM PÅ RETT KJØL AS  ORG. NR.976 549 
090  HERETTER KALT "PRK" OG FRØYA KOMMUNE 
 

51/15 15/152   

 NY BEHANDLING - SØKNAD OM STØTTE TIL VIDEREUTVIKLING AV 
ORDNINGEN MED KUNSTNERE PÅ SULA  
 

52/15 15/254   

 SPILLSTRATEGI I FRØYA KOMMUNE  
 

53/15 15/376   

 RÅDMANNENS ORIENTERING  
 

54/15 15/377   

 ORDFØRERS ORIENTERING  
 

55/15 15/379   

 AVFALL I FROAN  
 

56/15 15/409   

 17. MAI KOMITÉ 2015  
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46/15  

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 03.03.15  
 
 
Vedtak: 
 

Protokoll fra møte 03.03.15 godkjennes som fremlagt med endring under ordførerens orientering,. 
 
Enstemmig. 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte 03.03.15 godkjennes som fremlagt. 

 
  
47/15  

AVTALE MELLOM FRØYA KOMMUNE OG EIDSVÅG KRAN OG TRANSPORTSERVICE AS - 
NORDHAMMARVIK NÆRINGSPARK  
 
 
Vedtak: 
 
Formannskapet godkjenner den fremlagte avtale til feste av eiendom på ca. 15 daa mellom Frøya 
kommune som bortfester og Eidsvåg Kran og Transportservice AS som fester i Nordhammarvik 
Næringspark. 
 
Enstemmig. 
 

Formannskapets behandling i møte 17.03.15: 
 
Repr. Berit Flåmo ba om at hennes habilitet blir vurdert da hun er gift med part i saken. 
Repr. Flåmo ble enstemmig kjent inhabil i sakens behandling. 
 

Forslag til vedtak: 
 
Formannskapet godkjenner den fremlagte avtale til feste av eiendom på ca. 15 daa mellom Frøya kommune som 
bortfester og Eidsvåg Kran og Transportservice AS som fester i Nordhammarvik Næringspark. 

 
  
48/15  

DELTAKELSE I TRONDHEIM HAVN  
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 

1. Frøya kommune trer inn som deltaker i det interkommunale havneselskapet «Trondheim Havn IKS» 
med gyldighet fra 1. januar 2016, med tinginnskudd som beskrevet i selskapets brev 21.01.2015. 

2. Frøya kommune godkjenner fremlagt forslag til oppdatert selskapsavtale og instruks for 
valgkomiteen for Trondheim Havn IKS. 
Frøya kommune er kjent med underliggende eieravtale fra selskapssammenslutningen fra 
01.01.2013. 

3. Kommunestyret delegerer myndighet, som etter havne- og farvannsloven tilligger kommunen, til 
Trondheim Havn IKS, jfr. Lov om havner og farvann av 17.04.2009 §10. 

4. Frøya kommune oppnevner 1 representant og minst 1 vararepresentant i selskapets 
representantskap. 

 

Enstemmig. 
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Formannskapets behandling i møte 17.03.15: 
 
Repr. Berit Flåmo ba om at hennes habilitet blir vurdert da hun er ansatt i Trondheim havn. 
Repr. Flåmo ble enstemmig kjent inhabil i sakens behandling. 
 

Innstilling: 
 
1. Frøya kommune trer inn som deltaker i det interkommunale havneselskapet «Trondheim Havn IKS» med 

gyldighet fra 1. januar 2016, med tinginnskudd som beskrevet i selskapets brev 21.01.2015. 
2. Frøya kommune godkjenner fremlagt forslag til oppdatert selskapsavtale og instruks for valgkomiteen for 

Trondheim Havn IKS. 
 Frøya kommune er kjent med underliggende eieravtale fra selskapssammenslutningen fra 01.01.2013. 
3. Kommunestyret delegerer myndighet, som etter havne- og farvannsloven tilligger kommunen, til 

Trondheim Havn IKS, jfr. Lov om havner og farvann av 17.04.2009 §10. 
4. Frøya kommune oppnevner 1 representant og minst 1 vararepresentant i selskapets representantskap. 

 
  
49/15  

TILLEGG TIL AVTALE MELLOM FRØYA KOMMUNE OG AQUALINE A/S  
 
 
Vedtak: 
 

Formannskapet godkjenner den fremlagte tilleggsavtalen m/vedlegg mellom Frøya kommune og Aqualine 
AS vedr. leie av areal i Nordhammarvik Næringspark. 
 
Enstemmig. 
 

Formannskapets behandling i møte 17.03.15: 
 
Repr. Berit Flåmo ba om at hennes habilitet blir vurdert da hennes mann har interesser i ormrådet. 
Repr. Flåmo ble enstemmig kjent habil i sakens behandling. 
 

Forslag til vedtak: 
 
Formannskapet godkjenner den fremlagte tilleggsavtalen m/vedlegg mellom Frøya kommune og Aqualine AS 
vedr. leie av areal i Nordhammarvik Næringspark. 

 
  
50/15  

ENDRET INTENSJONSAVTALE MELLOM PÅ RETT KJØL AS  ORG. NR.976 549 090  HERETTER 
KALT "PRK"  OG FRØYA KOMMUNE 
 
 
Vedtak: 
 

Saken utsettes. 
 
Enstemmig 
 
Formannskapets behandling i møte 17.03.15: 
 
Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet: 

 
«Saken utsettes.» 

 
Forslag til vedtak: 
 
Frøya formannskap godkjenner intensjonsavtalen med På rett kjøl. 
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51/15  

NY BEHANDLING - SØKNAD OM STØTTE TIL VIDEREUTVIKLING AV ORDNINGEN MED 
KUNSTNERE PÅ SULA  
 
 
Vedtak: 
 

Formannskapet ønsker å videreføre ordningen med kunstnere på Sula og bevilger 50.000.- til dette 
formålet i to år fremover. Formannskapet ønsker også at søkeren ser på alternative finansieringer for 
videreføring av dette prosjektet etter denne perioden. 
Midler hentes fra en reserve på 50.000.- fra virksomhet kultur - tilskudd private organisasjoner. 
 

Enstemmig. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Formannskapet ønsker å videreføre ordningen med kunstnere på Sula og bevilger 50.000.- til dette formålet i to 
år fremover. Formannskapet ønsker også at søkeren ser på alternative finansieringer for videreføring av dette 
prosjektet etter denne perioden. 
Midler hentes fra en reserve på 50.000.- fra virksomhet kultur - tilskudd private organisasjoner. 

 
  
52/15  

SPILLSTRATEGI I FRØYA KOMMUNE  
 
 
Vedtak: 
 

Formannskapet ønsker å støtte satsningen på spill i Frøya kommune ved å bevilge kr 80.000.- årlig i en 4 
års periode til dette formålet. Støtte gjelder to satsinger på spill, en på fast-Frøya og en på Mausund. 
Produksjonene skal gjennomføres annethvert år på fast-Frøya og Mausund for å unngå kollisjoner. 

Beløpet fordeles slik at det dekker støtte til produksjoner i fremføringsåret på 70.000.- og støtte til øvelser 
på 10.000.- utenom produksjonsåret. Formannskapet ber også om at rådmann bistår administrativt i 
denne perioden for å danne robuste organisasjoner rundt spillene i Frøya kommune. Målet er at de 
organisasjonene kan oppnå en økonomisk uavhengighet etter denne perioden. Spillarangører skal legge 
frem regnskap som viser bruken av midlene. Ubrukte midler betales tilbake til kommunen. 
Pengene tas fra bevilgende midler til festivalstøtte. 
 

Enstemmig. 
 

Formannskapets behandling i møte 17.03.15: 
 
Flg. omforente forslag til tillegg ble fremmet: 

 
«Pengene tas fra bevilgende midler til festivalstøtte.» 
 

Forslag til vedtak: 
 
Formannskapet ønsker å støtte satsningen på spill i Frøya kommune ved å bevilge kr 80.000.- årlig i en 4 års 
periode til dette formålet. Støtte gjelder to satsinger på spill, en på fast-Frøya og en på Mausund. Produksjonene 
skal gjennomføres annethvert år på fast-Frøya og Mausund for å unngå kollisjoner. Beløpet fordeles slik at det 
dekker støtte til produksjoner i fremføringsåret på 70.000.- og støtte til øvelser på 10.000.- utenom 
produksjonsåret. Formannskapet ber også om at rådmann bistår administrativt i denne perioden for å danne 
robuste organisasjoner rundt spillene i Frøya kommune. Målet er at de organisasjonene kan oppnå en økonomisk 
uavhengighet etter denne perioden. Spillarangører skal legge frem regnskap som viser bruken av midlene. 
Ubrukte midler betales tilbake til kommunen. 
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53/15  

RÅDMANNENS ORIENTERING  
 
 
Virksomhetsleder Maciej Karpinski orienterte fra kulturplana, spesielt museumsdelen med bygninger og 
gjenstander. Ønsker en samling rundt de nye byggene i Sistranda sentrum. 
 
Ang. økonomi: 
Avsluttende regnskap fra 2014 viser for høyt forbruk, og det gjør at det blir en økonomisk utfordring i 2015. 
Ny gjennomgang av årets budsjett for å avklare om budsjettet er dekkende for kommende år. 
Det skal drøftes med de tillitsvalgte om det skal settes ned et utvalg som skal arbeide med evt. omstilling. 
Stillingsstoppen bør settes opp som sak i Administrasjonsutvalget. 
Formannskapet skal holdes løpende orientert. 
Får bedre oversikt når kvartallsrapportene kommer. 

 
  
54/15  

ORDFØRERS ORIENTERING  
 
 
Kommet inn klage på fastsetting av festeavifter. Den behandles på vanlig måte. 
 
Ordfører Berit Flåmo deltok i Fylkesmann Kroghs begravelse. 
 
SIO. Det er ansatt ny daglig leder ved avdelingen. 
 
Ordfører og Rådmann orienterte fra avslutningsseminar fra ”Kysten er klar”. Det vil komme en rapport ganske 
snart. Prosjektet har vært vellykket. 
 
Varaordfører Martin Nilsen ga en orientering fra Nettverk Fjord og Kystkommuner.  
Tema var havbruksnæringen. Regjeringen har enda ikke behandlet saken ang.  arealavgiften. De har mange 
spørsmål som enda ikke er avgjort. Arealavgiften er ikke omtalt i havbruksmeldingen.  
 
Holahauan: Forprosjekteringen er gjennomgått og det blir 450 000 - 500 000 pr tomt.   
Det er kommet bare en hendvendelse. Tomtene legges ut på Frøya kommunes boligbase. 
 
Nestleder i Frøya flyplass Martin Nilsen ga en orientering om status. Generalforsamling blir i april. 
 
Samfunnsplana: Administrasjonen la opp til en politisk diskusjon. 
Marit Wisløff Norborg, Roger Fredheim, Beathe Sandvik Meland og Øyvor Helstad orienterte.   

 
  
55/15  

AVFALL I FROAN  
 
 
Vedtak: 
 
Det plasserer tre søppelcontainerer på Halten, Sørburøya og Gjæsingen for påsken 2015. 
Formannskapet ber om at muligheten for ekstern finansiering av tiltaket undersøkes. Fylkesmannen som 
forvaltningsorgan av Froan bør bidra i denne sammenhengen. 
 

Enstemmig. 
 

Formannskapets behandling i møte 17.03.15: 
 
Flg. omforente forslag til tillegg ble fremmet: 

 
«Formannskapet ber om at muligheten for ekstern finansiering av tiltaket undersøkes. Fylkesmannen som 
forvaltningsorgan av Froan bør bidra i denne sammenhengen.» 
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Forslag til vedtak: 
 
Det plasserer tre søppelcontainerer på Halten, Sørburøya og Gjæsingen for påsken 2015. 

 
  
56/15  

17. MAI KOMITÉ 2015  
 
 
Vedtak: 
 
Frøya kommune oppnevner følgende 17.mai komite for 2015. 

• Ordfører (leder) 
• Representant fra kultur og næring 
• Representant for Frivilligsentralen/frivilligheten 
• Representant fra Frøya kultur og kompetansesenter 
• Representant fra Frøya kulturskole 
• Representant for skole og barnehage. 

 

Enstemmig. 
 

Forslag til vedtak: 
 
Frøya kommune oppnevner følgende 17.mai komite for 2015. 

• Ordfører (leder) 

• Representant fra kultur og næring 

• Representant for Frivilligsentralen/frivilligheten 

• Representant fra Frøya kultur og kompetansesenter 

• Representant fra Frøya kulturskole 

• Representant for skole og barnehage. 
 

 

 
  



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Jon Birger Johnsen Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 14/1225    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

 

REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR SISTRANDA - FORSLAG TIL 

PLANPROGRAM LEGGES UT TIL OFFENTLIG ETTERSYN  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Formannskapet ber rådmannen varsle oppstart av arbeidet med rullering av Kommunedelplan 

for Sistranda i henhold til plan og bygningslovens § 11-12 og samtidig be om innspill til 

planarbeidet. 

 

Forslag til planprogram til kommunedelplan for Sistranda, sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn jamfør plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 11-13.  

 

Vedlegg: 
1. Planprogram til kommunedelplan for Sistranda. 

 

 

Saksopplysninger:   
Gjeldende kommunedelplan for Sistranda ble stadfestet av kommunestyret den 25.6.2009. 

Denne er nå på mange måter utdatert og moden for revidering. Planstrategien for Frøya 

kommune ble vedtatt 27.9.2012. I denne står det at kommunedelplan for Sistranda bør 

rulleres i løpet av 2012/ 2013. 

 

Den 14.10.2014 vedtok formannskapet å innhente anbud fra private aktører som kan 

gjennomføre en slik rullering. På bakgrunn av innkomne tilbud valgte Frøya kommune å 

inngå avtale med Plankontoret AS. 

 

Første fase i arbeidet med kommunedelplanen er å legge fram et planprogram for arbeidet. 

Planprogram for kommuneplanen er hjemlet i Plan- og bygningsloven (Pbl). 

 

Forslaget til planprogram sendes på høring til berørte myndigheter, interesseorganisasjoner 

og andre lokale aktøer, og legges ut til offentlig ettersyn før det behandles og fastsettes av 

kommunestyret. Dette er beskrevet i Plan- og bygningslovens § 11-13 slik:  

«For kommuneplan skal det utarbeides planprogram etter reglene i § 4-1. Forslag til 

planprogram skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn senest samtidig med 

varsel om oppstart og kunngjøring av planarbeidet og gjøres tilgjengelig gjennom 

elektroniske medier. Fristen for å gi uttalelse skal være minst seks uker.» 



 

Planprogrammet skal i henhold til § 4-1 i Pbl, redegjøre for: 

1. Formålet med planarbeidet. 

2. Hvilke problemstillinger som anses viktige for miljø og samfunn, og behov for 

utredninger. 

3. Aktuelle alternativer. 

4. Planprosessen med frister, deltakere og opplegg for medvirkning. 

 

Et planprogram er en beskrivelse av hva som skal løses i planarbeidet og prosessen med 

deltakelse og medvirkning. Videre skal planprogrammet beskrive hvilke temaer som skal 

utredes for nye utbyggingsområder. Utredningen er viktig for å kunne avveie mellom positive 

og negative virkninger av ulike tiltak på samfunn og miljø. Dette skal være til hjelp for å 

foreta gode beslutninger. Med utgangspunkt i innkomne merknader, skal kommunestyret 

fastsette endelig planprogram. I arbeidet med selve kommunedelplanen med 

konsekvensutredning og ROS, skal det tas utgangspunkt i føringene fra fastsatt planprogram. 

 

Samtidig med utlegging til offentlig ettersyn, vil det bli åpnet for innspill på ny og endret 

arealbruk fra grunneiere og rettighetshavere, lag og foreninger osv. 

 

Vurdering: 
Formålet med revisjonen er å legge til rette for en videre helhetlig utvikling av tettstedet og 

kommunesenteret Sistranda og områdene rundt som inngår i planområdet. 

Kommunedelplanen vedtatt i 2009, er langt på vei utbygd med bakgrunn i den store 

utviklingen som har skjedd på Sistranda de senere år. Det er derfor et behov for å legge til 

rette for nye utbyggingsområder gjennom endringer av gjeldende kommunedelplan. Ett viktig 

formål i dette arbeidet blir å samle alle tanker og planer knyttet til utnytting av området. 

Dette kan være konkrete planer i forhold til utbygging som f.eks. den vedtatte utbyggingen 

av blått kompetansesenter, men også hvordan området kan bli utnyttet gjennom bruk. Ett 

eksempel på sistnevnte er den «nye bruken» av stranda og sjøen langs Sistranda for kiting og 

aktuelle planer om etablering av Folkepark. Gjennom prosessen skal arealbrukskonflikter 

belyses og løses.   

 

Formålet med planarbeidet blir også å avklare behovet for mer næringsarealer, styrking av 

sentrum i Midtsian, differansiert boligutbygging ut ifra dagens og fremtidige behov. Det vil 

blant annet bli vurdert boliger på nedsiden av fylkesveien for å se på mulighetene for å skape 

attraktive sjønære boligområder. Det skal også legges til rette for formelle og uformelle 

møteplasser, samt avklare bruken av de sjønære områdene. Ved fortetting/ utbygging skal det 

tas hensyn til grøntarealer samt særegne steds-kvaliteter slik som f.eks. selve stranda langs 

Sistranda er. Folkehelse er et satsningsområde som også skal prioriteres i dette planarbeidet.   

 

Regionale og nasjonale myndigheter har mål og forventninger knyttet til arealplanleggingen. 

Dette er gjort gjeldende gjennom lover, retningslinjer og ytterligere konkretisert gjennom 

egne planer og veiledere. Eksempler på dette er bl.a. folkehelse, barn og unges interesser, 

naturtyper/ naturverdier, strandsone og landbruk. 

 

Planlegging etter plan- og bygningsloven setter krav til medvirkning/ offentlighet og at 

planene skal vedtas av politiske organer. Kommunestyret er planmyndighet. Kommunal 

arealplanlegging er prosesser med lovbestemte krav til samråd og medvirkning der ulike 



offentlige sektormyndigheter har plikt til å delta. Enkeltpersoner, lag og organisasjoner har 

rett til å delta. Vedtatt plan er juridisk bindende for berørte parter og for kommunen. 

 

Kommunestyret har gjennom plan- og bygningsloven ansvar og ledelse for 

kommuneplanlegging. Formannskapet er kommunens planutvalg, og skal blant annet 

forberede planforslag for kommunestyret. Det administrative ansvaret for kommunens 

planleggingsoppgaver ligger hos rådmannen.  

 

Planarbeidet skal utføres av Plankontoret, med Grete Bakken Hoem som hovedansvarlig. 

Rådmannen har nedsatt en arbeidsgruppe som skal delta i arbeidet. Denne gruppa består av:  

• Folkehelsekoordinator (Kristin Strømskag) 

• Seniorrådgiver (Andreas Kvingedal) 

• Virksomhetsleder Kultur og Næring (Maciej Karpinski) 

• Arealplanlegger (Jogeir Mikalsen/ Silje Meslo Lien) 

• Virksomhetsleder Teknisk (Sigrid Hansen) 

• Kommuneplanlegger (Jon Birger Johnsen) 

 

I fremdriftsplan legges det opp til en vedtatt plan før sommeren 2016. 

 

Rådmannen tilråder formannskapet til å vedta at forslag til planprogram sendes ut på høring 

og legges ut til offentlig ettersyn i seks uker. 

 

 

 



















































 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Jon Birger Johnsen Arkiv:  
Arkivsaksnr.: 14/594    

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 
Eldrerådet 
Formannskapet 
Kommunestyret 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
 
1. GANGS BEHANDLING AV KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015 - 2027, 
UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN  
 
 
Vedtak: 
Forslag til vedtak: 
I henhold til Plan- og bygningslovens § 11-14 legges kommuneplanens samfunnsdel ut til 
offentlig ettersyn i seks uker fra utlysningsdato. 
 
 
Vedlegg: 

1. Høringsversjon; Kommuneplanens samfunnsdel 2015 – 2027 
2. Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel Frøya kommune 2015 – 2027, 

vedtatt i kommunestyret 25.9.2014. 
 
Saksopplysninger:   
Det vises til vedtatt planstrategi for Frøya kommune 2012 – 2016, datert 27.9.2012 hvor 
kommuneplanens samfunnsdel står oppført for revidering i 2012/ 2013. Det vises også til 
vedtak om planprogram i kommunestyrets vedtak 25.9.2014 i saknr 115/14. 
Kommuneplanens samfunnsdel legges nå ut til offentlig ettersyn i seks uker. 
 
Kommuneplanen er hjemlet i plan- og bygningsloven av 2009 kapittel 11, og er kommunens 
overordnede styringsdokument og gir rammer for utvikling av kommunesamfunnet og 
forvaltning av arealressursene. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale-, regionale- og 
nasjonale mål, interesser og oppgaver. 
 
Kommuneplanen skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien. Kommuneplanens 
samfunnsdel bygger på den vedtatte visjonen «Kraft og mangfold» og tydeliggjør 
satsningsområder og hovedmål for kommunens strategiske satsing i årene som kommer. Den 
danner grunnlaget for utarbeidelse av andre planer. Kommuneplanens samfunnsdel har et 
tidsperspektiv fram til 2027. Planstrategien avgjør når og om kommuneplanen skal 



redvideres. Handlingsdelen rulleres hvert år og inneholder et handlingsprogram for 
gjennomføring av samfunnsdelen for de fire neste budsjettårene.  
 
I kommuneplanens planprogram ble det identifisert 4 fokusområder som ble oppfattet som 
viktige i revisjonen. Disse er å finne igjen i høringsforslaget som 4 satsingsområder. Disse 
skal bidra til å realisere visjonen, og skal gis særlig oppmerksomhet og ressurser i kommende 
planperiode. Hvert satsningsområde presenteres gjennom en tabell, der hvert område har ett 
overordnet mål øverst. Videre er tabellen delt opp i to, der venstre side beskriver 
målsettingene for satsningsområdet «Sånn vil vi ha det», og høyre side viser hvordan 
målsettingene skal følges opp gjennom tiltak «Sånn vil vi gjøre det». Under listes de fire 
satsningsområdene opp, med tilhørende overordnet målsetting: 
 

• Levekår og folkehelse: 
o «Alle innbyggere på Frøya har like mulighter til en meningsfull hverdag med 

høy livskvalitet, uavhengig av sosial og kulturell bakgrunn.» 
• Natur, miljø og klima: 

o «Frøya har et rent naturmiljø som grunnlag for en god folkehelse, et stort 

naturmangfold og en trygg matproduksjon.» 

• Samfunn, næring og kultur: 
o «Frøya er et godt sted å leve.» 

• Organisasjonen Frøya kommune: 
o «Frøya kommune er en fremtidsrettet og innovativ tjenesteyter og 

arbeidsgiver.» 

 
Planen stadfester også plan- og styringssystemet i Frøya kommune, og forholdet mellom de 
ulike styringsdokumentene (figur 1 og 2). Den gir samtidig tydelige føringer for hvordan 
kommuneplanen skal følges opp, gjennom integrert kommuneplanlegging i ettårs- og 4-
årshjulet (figur 3).  
 
Forarbeidet til planen startet våren 2014. I forhold til fremdriftsplanen, som ble vedtatt i 
planprogrammet, har denne blitt forskjøvet med ca to måneder. Målsettingen er å ha en 
vedtatt plan før sommeren 2015. 
 
Siden april 2014 har prosjektgruppen hatt møter nesten hver uke, med unntak av i 
ferieperioder. Involverings- og medvirkningsprosessen har også vært omfattende. Så langt 
har det vært avholdt et åpent folkemøte på Hotell Frøya, Fremtidsverksted på Frøya kultur og 
kompetansesenter, ett temamøte for hvert satsningsområde (totalt 4), 4 runder i 
formannskapet, 5 runder i lederforum, 3 runder i kommunalt planforum, 1 gang i 
kommunestyret, 1 gang i regionalt planforum samt ett møte/ gruppearbeid med 
arbeidsinnvandrere på Norskkurs. Etter at planforslaget nå legges ut til offentlig ettersyn, vil 
det bli gjennomført gjestebud i høringsprosessen. 16 personer har takket ja til å være 
gjestebudverter. 
 
Det som nå legges ut til offentlig ettersyn er det skriftlige innholdet til kommuneplanens 
samfunnsdel, med unntak av orførerens forord. Etter at det skriftlige innholdet i plana er 
vedtatt av kommunestyret, har vi en avtale med Vindfang som skal utarbeide den endelige 
layouten til plana. Årsaken til at det gjøres slik er både i forhold til å redusere kostnadene 
med arbeidet og av hensyn til å holde fremdriftsplanen med en vedtatt plan før sommeren 
2015.  



 
Vurdering: 
Kommuneplanens samfunnsdel skal være kommunens styringsdokument og legge føringer 
for Frøya kommunes mål og strategier de neste 12 årene. Målet er at planen skal være med på 
å utvikle kommunen til en attraktiv og bedre kommune å bo, arbeide og oppholde seg i. Dette 
betyr også at kommunen er avhengig av en felles innsats for å nå de målene som er satt. 
 
De fire satsningsområdene som er valgt i kommuneplanens samfunnsdel, er alle like viktige. 
Disse satsningsområdene gjenspeiler både nasjonale og regionale målsettinger, samtidig som 
de er viktige satsningsområder for samfunnsutviklingen for hele Frøya kommune. Det er 
også en styrke for planen, at den gir tydelige føringer for hvordan kommuneplanen skal 
følges opp i kapittel 7.  
 
En av målsettingene for dette arbeidet var at planen skulle bli til som et resultat av en 
omfattende medvirkningsprosess. Rådmannen og arbeidsgruppa føler at det har vært en god 
medvirking i dette arbeidet både fra innbyggere, politikere og ansatte i Frøya kommune. 
Håpet er derfor at mange skal kunne kjenne seg igjen i det ferdige dokumentet, og at planen 
blir benyttet som det styringsdokumentet det er ment å være.  
 
Det foreliggende planforslaget er på 12 sider. Det har vært et bevisst valg å holde sideantallet 
på et minimum, for at det skal være et leservennlig og annvendelig dokument. Arbeidet med 
layout og bilder vil sannsynligvis føre til at det endelige dokumentet blir på noen flere sider. 
Til sammenligning, er gjeldende samfunnsplan på nærmere 60 sider.  
 
Rådmannen innstiller ovenfor formannskapet at forslag til Kommuneplanens samfunnsdel 
2015 – 2027 sendes ut på høring, og legges ut til 6 ukers offentlig ettersyn.  
 
 
 
 















































































SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Kitt Julie Hansen Arkiv: L32  
Arkivsaksnr.: 12/1370    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
Hovedutvalg for drift 
Hovedutvalg for drift 
Formannskapet 
 
 
VEIADRESSERINGSPROSJEKTET PÅ FRØYA: OMADRESSERING OG NYE 
VEINAVN OG GRENDENAVN 
 
 
Vedtak: 
Forslag til vedtak: 
1. Kommunen vedtar å omadressere følgende veiparseller: 

1. «Titerveien» endres til «Titranveien» 
2. «Nesaveien» endres til «Nessaveien» 
3. «Storheiveien» endres til «Storheia» 

2. Kommunen vedtar følgende veinavn og grendenavn: 
1. Valvågveien (kode: 20148) 
2. Gurvikdalsveien (kode: 20124) 
3. Industriveien (kode: 20193) 
4. Gurvikdalen (grendenavn) 

3. Kommunen ber om at Kartverket reiser navnesak på primærnavnet 
«Straumskaget/Strømskaget». 

 
 
Vedlegg: 

1. Referat fra Veinavnmøte med grendelagene, datert 19.03.15 
2. Vedtak i navnesak 2014/3 
3. Klage i navnesak 2014/3 
4. Brev fra Grendelagsrådet, mottatt 09.04.15 
5. Brev fra Språkrådet, datert 15.04.15 

 
Saksopplysninger:   
I møte 26.02.15 gjorde Kommunestyret i Frøya følgende vedtak i sak 15/15: 
 

1. Kommunestyret viser til arbeidet med veinavn og til innsigelser og innspill som er 
kommet etter at klagefristen var ute. 

2. Da leder av navnekomiteen har trukket seg, vedtar Kommunestyret å legge ned 
komiteen slik den er sammensatt i sak 158/12, pkt. 3. Komiteens funksjon overføres til 
administrasjonen. Samtidig overføres navnemyndigheten, angitt i pkt. 4, fra 
Hovedutvalg for drift til Formannskapet. Øvrige forhold i sak 158/12 opprettholdes. 



3. Kommunestyret ber rådmannen følge opp saken, avholde møte med grendelagene og 
fremme endelig sak for formannskapet. 

 
Med bakgrunn i ovennevnte vedtak ble det sendt brev til samtlige grendelagsledere på fast-
Frøya med invitasjon til et kort kontaktmøte med Rådmannen vedrørende veinavnene i deres 
grend. Det ble opplyst om at dette ble ansett som siste mulighet til å komme med 
tilbakemeldinger vedrørende de veinavnene som allerede er vedtatt.  
 
Torsdag 19. mars ble det avholdt møte med 5 grendelag som hadde bedt om et slikt møte. 
Dette var Nesset grendelag, Dyrvik grendelag, Titran grendelag, Sistranda grendelag og 
Stølan kretslag. I tillegg har det vært avholdt et eget møte med Nordskaget og Kverva 
velforening. Vi har også hatt besøk av en representant fra Skjønhalsen kretslag, Kjell 
Englund.  
 
Annet adresseringsarbeid har - i påvente av ovennevte myndighetsavklaringer - ligget brakk. 
Administrasjonen har derfor noen saker som trenger behandling hos ny navnemyndighet. 
Dette gjelder – foruten foreslåtte omadresseringer – forslag til nye veinavn og grendenavn.  
 
 
Vurdering: 
Denne saken er todelt, og omhandler både omadresseringer av eksisterende veiparseller og 
forslag til nye veinavn og grendenavn.  
 
Del 1- Omadressering  
Nedenfor gjengis de innspill som grendene har kommet med, samt en vurdering fra 
administrasjonen tilknyttet hvert enkelt kulepunkt. 
 
Titran grendelag v/Grete Lund 
• Mener de ikke fikk innkalling til møte 10. desember.  

o Administrasjonen beklager dette. Avtalen ble dessverre gjort med feil person. 
 

• Ber om at Titerveien endres til Titranveien.  
o Dette har vært grendelagets forslag helt fra starten. Forrige navnekomite avslo dette 

forslaget på prinsipielt grunnlag. Administrasjonen (dagens navnekomite) er derimot 
innstilt på å etterkomme dette ønsket. En muntlig forhåndsuttalelse fra Kartverket tilsier 
at dette kan være en grei sak.  

   
Nesset grendelag v/Randi Kvernø, Edith Tanke Hallaren og Wenche Vatn 
• Ber om at Nesaveien endres til Nessaveien.  

o Administrasjonen er innstilt på å etterkomme dette ønsket og anbefaler at veinavnet 
endres til Nessaveien. En muntlig forhånduttalelse fra Kartverket tilsier at dette kan være 
en grei sak. 
 

• Ber om at Vadvikveien endres til Vavikveien. 
o Språkrådet har tidligere anbefalt skrivemåten Vadvika. Navnekomiteen valgte i forrige 

runde og forholde seg til språkrådets anbefaling fordi en skrivemåte uten d vil være et 
brudd med prinsippet i navneloven om at skrivemåten i primærnavnet skal legges til 



grunn. I dette tilfellet er det snakk om et vad og/eller å vade. Imidlertid sier Kartverket at 
dette er et grendenavn som kommunen selv vedtar skrivemåten for. Dersom 
navnemyndigheten (formannskapet) mener at Va(d)vika er et grendenavn på Frøya, bør 
det gjøres eget vedtak om dette. Hvis ikke, anbefales det fra administrasjonens side å 
beholde veinavnet slik det er vedtatt tidligere. Administrasjonen gjør samtidig 
oppmerksom på at denne veien ikke er etablert enda. 
 

• Ber om at Langheiveien og Jakobskagsveien endres til henholdsvis Langheia og Jakobskaget. 
o Administrasjonen anbefaler at disse forslagene forkastes, da veiene går over et større 

område enn stedsnavnet tilsier. 
 

• Ber om at Rådmannen «trekker tilbake» uttalelse i Hitra-Frøya-avisa. 
o Administrasjonen beklager at epost fra Christine Vatn, datert 19.03.14, ikke ble vedlagt 

merknadene vedrørende Nesaveien. Ved en inkurie ble denne avglemt i 
oppsummeringen til Formannskapet i møte 17.02.15 slik at det kunne se ut som om at 
det ikke hadde kommet merknader fra Nesset. E-posten ble imidlertid besvart 20.03.14, 
dvs. dagen etter mottatt e-post. 
 

• Flere stikkveier skulle hatt egne veinavn. 
o Kart og oppmålingsavdelingen - som har ansvaret for adresseparselleringen - har lagt seg 

på en linje der flest mulig bygninger knyttes til hovedveiene. Nye veiparseller har først 
blitt etablert når det ikke har latt seg gjøre å knytte bygningene til hovedveiene uten å 
bryte avstandsprinsippet. Metoden er først og fremst valgt for å redusere kostnadene 
tilknyttet skilting.  

o Ovennevnte praksis kan selvsagt endres. En mulighet kan i såfall være å si at et bestemt 
antall bygninger langs en stikkvei automatisk skal utløse egen veiparsell (med eget 
navn). Siden dette er et kostnadsspørsmål, ber Rådmannen om tilbakemelding fra 
navnemyndigheten om dette er en ønsket praksisendring.  

 

Stølan kretslag v/Hege Vikaskag 
Styret har ingen innvendinger på navnevalgene i kretsen. Andre beboere i kretsen har imidlertid 
meldt inn flg saker: 
• Ber om at Staulan endres til Stølan. 

o Staulan ble vedtatt som offisiell skrivemåte i 2001 ved navnesak. På samme tidspunkt 
ble skrivemåten Stølan avslått.  

o Formen Staulan er tatt i bruk på sjøkart, topografisk kart 1:50000, økonomisk kartverk 
m.m. Det finnes også andre forekomster av navnet Staulan på Frøya, og ett av dem, på 
Uttian, inngår også i et veinavn, Staulveien. Kartverket sier at det skal mye til for at det 
kan reises ny navnesak på dette primærnavnet. Administrasjonen ser derfor ingen 
mulighet til å etterkomme dette ønsket og anbefaler at forslaget forkastes. 
 

• Ber om at Bergaveien endres til Bergeveien.  
o a’en i Bergaveien er i tråd med den tradisjonelle måten for 

navnelaging/navnesammensetning i frøya-dialekten (jfr. navnet på sjøbukta ved stedet: 
Bergabukta). Den forrige navnekomiteen benyttet seg konsekvent av tradisjonell 
navnelaging i veinavna.  



o Administrasjonen ser ingen grunn til å gjøre unntak fra regelen i dette tilfellet. 
 

Sistranda grendelag v/Siv Bente Bekken Øien 
• Ber om at Nordfrøyveien deles opp (Sianveien for Sistranda sin del)  

o Administrasjonen anbefaler ikke oppstykking av lange, gjennomgående veier i 
«grendeveier» og fastholder prinsippet som er benyttet av kart og oppmålingsavdelingen. 
 

• Ber om at Innersiveien endres til Innersian øvre og nedre (eller A og B) 
o Administrasjonen anbefaler i all hovedsak å bruke endingen -veien for å markere at det 

dreier seg om veinavn og ikke om stedsnavn. Veinavn uten endinga -veien kan brukes i 
de tilfellene der veien og stedsnavnet har samme «utstrekning».  

o Administrasjonen anbefaler heller ikke teknisk/byråkratiske navneformer av typen 
«Innersian øvre», former som ikke har noe grunnlag i talemålet.  

o Administrasjonen anbefaler at forslaget forkastes. 
 

• Ber om at Midtsianveien endres til Midtsian øvre og nedre (eller A og B) 
o Ingen vei har fått navnet «Midtsianveien». Veiene har fått navnet Øvre og Nere 

Midtsiveien. Teknisk/byråkratiske navneformer av typen «Midtsian øvre» anbefales 
ikke. Skriveforma Nere er i samsvar med tradisjonell frøya-dialekt og i samsvar med 
anbefaling fra språkrådets navnekonsulenter.  

o Administrasjonen anbefaler at forslaget forkastes. 
 

• Ber om at Grønnskagveien endres til Grønskaget.  
o Sentralt stedsnavnregister har Grønnskaget som godkjent skriveform. Skrivemåten er i 

bruk både på topografisk kart 1:50000 og på økonmisk kartverk. Skriveform med én n er 
ikke i samsvar med lokal uttale (jfr. også navn som Grønnholmen). Administrasjonen 
mener derfor veinavnet må skrives med dobbel n, selv om slektsnavnet skrives med én n. 
Administrasjonen mener også at endelsen -veien bør beholdes for ikke å begrense 
stedsnavnet til denne veistrekningen. 

o Administrasjonen anbefaler at forslaget forkastes. 
 

• Ber om at Storheiveien endres til Storheia. 
o Administrasjonen finner at dette ønsket kan imøtekommes, i og med at veien og 

stedsnavnet her har samme «utstrekning». 
 

• Ber om at Beinskardveien endres til Beinskardet.  
o Her sammenfaller ikke veien med stedet. I Beinskardet er det flere veier. Beinskardveien 

starter på Storheia og ender opp i Beinskardet.  
o Administrasjonen anbefaler at forslaget forkastes. 

 
• Ber om at Bekkelvveien endres til Bekken. 

o Heller ikke her er det sammenfall mellom stedet og veien. Stedsnavnet (gårdsnavnet) 
Bekken bør ikke festes (avgrenses) til denne veistrekningen.  

o Administrasjonen anbefaler at forslaget forkastes. 
 

• Ber om at Siholmveien endres til Siholmen. 



o Her sammenfaller ikke veien med stedet. Veien går faktisk litt lenger enn Siholmen (til 
moloen).  

o Administrasjonen anbefaler at forslaget forkastes. 
 

• Ber om at Rabbasvingen og Rabbastien endres til Rabben øvre og nedre 
o Administrasjonen anbefaler ikke teknisk/byråkratiske navneformer av typen «Rabben 

øvre» og «Rabben nedre» og anbefaler at forslaget forkastes. 
 

• Ber om at husene ned mot sjøen gis adresse Sistien.  
o Dette kan vanskelig gjennomføres før stien er på plass. 

 
• Etterlyser også gamle stedsnavn som Innerrabben, Børaune og Melkstaden. 

o Administrasjonen vil påpeke at det her ikke dreier seg om generell navnebevaring, men 
om å navngi veier med tanke på veiadressering. Det er ikke umulig at noen av disse 
navnene vil komme ved eventuelle framtidige veiparseller i området. 

 

Dyrvik grendelag v/Maren Dyrvik 
• Ber om at Åkervikhaugan endres til Åkervikhauan.  

o Det er flere navn på -haugan (Åkervikhaugan, Ryphaugan, Steinvikhaugan) der den 
lokale uttale er uten g, men der navnekonsulentene anbefalte skrivemåte med g.  

o Administrasjonen ser ingen grunn til «forskjellsbehandling» her og anbefaler at formen 
Åkervikhaugan beholdes. 

 
Nordskaget og Kverva velforening v/Øyvind Johansen og Remy Strømskag 
• Ber om at strekningen Nordskaget-Titran deles opp i flere mindre parseller som: Nordskaget, 

Kverva, Myranveien, Daløya, Bustvika, Håvika og Titranveien. 
o Administrasjonen anbefaler ikke en slik oppdeling. Det vil være i strid med et viktig 

prinsipp som er lagt til grunn ved parselleringen av adresseveiene: lange, 
gjennomgående veier deles ikke opp i «grendaveier». 
 

• Ber om at Straumskagveien endres til henholdsvis Strømskagveien 
o Sentralt stedsnavnregister har Straumskaget som godkjent skriveform av primærnavnet 

(det navnet som ligger til grunn for veinavnet). Navnet har også denne formen på 
Økonomisk kartverk.  

o Kartverket har antydet i en muntlig forhånduttalelse at de gjerne reiser navnesak på 
primærnavnet Straumskaget/Strømskaget og administrasjonen anbefaler derfor at det 
reises navnesak på denne. 
 

• Ber om at Måsøyvalveien endres til Måsøvalveien 
o Sentralt stedsnavnregister har Måsøyvalen som godkjent skriveform av primærnavnet. 

Navnet har nå denne formen på alle nye kart (på topografisk kart 1:50000, på sjøkart og 
på økonomisk kartverk osv). Skal dette navnet endres, må kommunen be Kartverket om 
at det blir reist navnesak på primærnavnet Måsøyvalen/Måsøvalen. 

o Administrasjonen anbefaler at forslaget forkastes. 
 

• Ber om at det etableres nye veiparseller som: Veitaveien, Industriveien og Valvågveien. 



o Veitaveien som egen adressevei er ikke nødvendig, og administrasjonen mener dette 
ikke bør etableres før økende bosetting gjør det nødvendig. Her gjelder det også 
likebehandling: det er mange som gjerne vil ha sin lokale vei som adressevei. Navnet er 
også for likt «Veita» som er et veinavn som allerede er vedtatt - og tatt i bruk - på Titran.  

o Administrasjonen finner navnet Industriveien som et greit navn, som godt kan tas i bruk. 
Dette kommer som egen vurdering i «Del 2 – Nye veinavn og grendenavn» nedenfor. 

o Valvågveien er allerede foreslått, jfr «Del 2 – Nye veinavn og grendenavn» nedenfor. 
 

 
Del 2 – Nye veinavn og grendenavn 
Da veinavene for fast-Frøya ble framlagt for - og vedtatt av - Hovedutvalg for drift i januar 
2014, så manglet det endelige navneforslag på 2 veiparseller: Valvågveien og 
Gurvikdalsveien. Stikkveien ut til Valvågen, samt stikkveien ned til gammelbutikken i 
Gurvikdalen, ble ikke behandlet fordi Kartverket valgte å reise navnesak på primærnavnene 
først. Kartverket har i brev, datert 07.01.15, gjort vedtak i saken. 

 
Vardvågen/Valvågen: Det ble reist navnesak på skrivemåten av et naturnavn som også ligger 
til grunn for navn på gårdsbruk. De har gjort vedtak om at skrivemåten er Valvågan; også for 
de 2 gårdsbrukene som navnet er knyttet til. Eier av gnr 3 bnr 49 har imidlertid framsatt klage 
på dette vedtaket når det gjelder hans eiendom. Klagesaken vil bli kunngjort i lokalavisa på 
samme måte som med en navnesak. Uavhengig av dette kan veinavnet vedtas. 
Administrasjonen vil her foreslå «Valvågveien», som også er i tråd med forslaget fra 
Nordskaget og Kverva velforening. 
 
Gurvikdalen/Gurviksdalen/Gursvikdalen: Kartverket påpeker at dette er et grendenavn som 
kommunen selv er vedtaksorgan for. De kommer ikke til å påklage et vedtak som sier at 
skrivemåten for grendenavnet er Gurvikdalen. 
Administrasjonen vil derfor foreslå at veien gis navnet «Gurvikdalsveien», og at det samtidig 
gjøres vedtak om at grendenavnet er Gurvikdalen. 
 
Industriveien: Dette er et nytt veinavn som blant annet ble lansert av Nordskag og Kverva 
velforening. Det innebærer at stikkveien fra «Titerveien/Titranveien» ned til industriområdet 
på Nordskaget (Salmar) blir egen veiparsell med eget veinavn. Administrasjonen finner dette 
fornuftig og anbefaler dette. 
 
Det gjenstår ellers å adressere bygninger i følgende områder i kommunen: 
• Bygninger langs «Titerveien/Titranveien» 
• Bygninger langs – og rundt – Kirdalsvatnet 
• Noen bygninger i enden av Klungervikveien 
• Bygninger i øyrekka. Her er imidlertid arbeidet igangsatt for Mausund og Sula. 
 
I tillegg kan det være enkelte bygninger som fortsatt mangler adresse pga andre forhold, 
eksempelvis manglende bygningsdokumenter m.m. 
 
Konklusjon: 
Rådmannen anbefaler at formannskapet (navnemyndigheten) gjør følgende vedtak: 

1. Kommunen vedtar å omadressere følgende veiparseller: 
a. «Titerveien» endres til «Titranveien» 



b. «Nesaveien» endres til «Nessaveien» 
c. «Storheiveien» endres til «Storheia» 

2. Kommunen vedtar følgende veinavn og grendenavn: 
d. Valvågveien (kode: 20148) 
e. Gurvikdalsveien (kode: 20124) 
f. Industriveien (kode: 20193) 
g. Gurvikdalen (grendenavn) 

3. Kommunen ber om at Kartverket reiser navnesak på primærnavnet 
«Straumskaget/Strømskaget». 
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Vedtak i navnesak 2Ùl4l3 i Frøya kommune

I samband med adressering i kommunen har Kartverket reist navnesak på skrivemåten av et
naturnavn som også ligger til grunn for navn på gårdsbruk. Det gjelder navnet på en våg som har
vært skrevet Valvågen. Natumavnet har gitt navn til to gårdsbruk ved vågen. Det gjelder
gårdsnummer 3 bruksnummer 49 og 50. Der har skrivemåtene vært Valvåg og Valvågan.

I navnesaken har det vært vurdert om navnet skal skrives Valvåg, Valvågen eller Valvågan. Det har
også vært vurdert om Vard- kan være rett skrivemåte.

Navnesaken har vært pähøring i kommunen. Fra kommunen blir det opplyst at navnet blir uttalt
lva:L'våryanl (lang a i va:L-, tjukk l). lj,rkk I kan komme av opphavlig I (so:L) eller av rd (o:L).
Kommer navnet av at det har væfi en varde i nærheten? Eller er det en ordet val (grunn vik, av vadill)
som er i forleddet? Val uttales normalt med tynn l, men det finnes eksempler på overgang til tjukk I i
stedsnavn. Eier av bnr. 49 ønsker skrivemåten Valvåg.

Stedsnavntjenesten for Midt-Norge tilrår skrivemåten Valvågan for både natumavnet og
bruksnavnet. <Dette synes å stemme best overens med den tradisjonelle uttalen, og det er denne det

etter lovom stadnamn skal tas utgangspunkt i når etymologisk opphav er usikkerl>, uttaler
Stedsnavntjenesten.

På grunnlag av retninglinjer i lov om stadnamn, innkomne høringssvar og tilråding fra
Stedsnavntj ene sten gj ør Kartverket slikt vedtak :

Skrivemåten av navnet på en vägiFrøya kommune skal skrives Valvågan.
Skrivemåten av bruksnavnet til gårdsnummer 3 bruksnummer 49 og 50 iFrøyakommune skal
skrives Valvågan.

Stedsnavnloven sier at ved normering skal en ta utgangspunkt i lokal nedarvet uttale og normere i
samsvar med gjeldende rettskrivningaprinsipper. Lokal nedarvet uttale er lva:L'våtgan/. Alle råd og
ønsker går ut på å beholde skrivemåten Val-. En grunneier har uttrykt ønske om skrivemåte i
ubestemt form. Skrivemåten i matrikkelen og på kart støtter grunneiers ønske. Både nedarvet uttale
og en viktig skrifttradisjon talte for äfølge stedsnavntjenestens tilråding om å velge bestemt form
flertall, som også er i samsvar med hovedregelen for normering etter stedsnavnloven.

KartverketTrondheim Besøksadresse: Pr¡nsens gate 1 Trondhe¡m Postadresse: 3507 Hønefoss
Telefon: 08700 Telefax: 32 LL 87 97 E-post: oost(ôkartverket.no Organisasjonsnummer: 971 040 238

t www,kartverket.no



Stedsnavnloven sier at skrivemåten i primærfunksjonen som hovedregel vil være retningsgivende for
skrivemåten av det sanìme navnet i andre funksjoner. Kartverket vedtar skrivemåten Valvågheia for
navnet på en haug ved Valvågan.

Vedtak på skrivemåten av gårds- eller bruksnavn har ingen betydning for skrivemåten av familienavn
som opphavlig kommer av det samme gårds- eller bruksnavnet.

Vedkommende kommune skal sørge for at vedtaket blir gjort kjent for de partene i kommunen som
har klagerett etter $ 10 første ledd i loven, men som ikke er part i saken. Se nedenfor om
klageadgang.

Vi vil minne om de reglene stedsnavnloven har om plikt til å bruke vedtatte skrivemåter, jf $ 9,
spesielt første setning, som har denne ordlyden: Når sltivemåten av eit stadnamn er fastsett etter
denne lova ogført inn i stadnamnregisteret, skal han brukast av eige tiltak av dei som er nemnde i SI
tredje ledd. Det vil si organer for stat, fylkeskommune og kommune samt selskaper som det
offentlige eier fullt ut.

Skrivemåten av grendenavnet Gurvikdalen/Gurviksdalen/Gursvikdalen var også med på
høringsrunden. Johan G. Foss, som har gitt en uttalelse for Frøya kommune, sier at den eneste riktige
skrivemåten er Gurvikdalen. Stedsnavntjenesten har ingen merknader til dette. Det er kommunen
som er vedtaksorgan for grende- og bygdenavn. Når Frøya kommune g¡ør et formelt vedtak i denne
saken og melder ifra til Kartverket om vedtaket, vil det ikke lenger være noen tvil om skrivemåten.

vennlig

Mardal
fylkeskartsjef

Kopi til:

(r
Þ

Oddvar Ulrik Wahlvåg, Leistadgrenda 7,7047 Trondheim (3149)
Reidar Johansen, Kleists gate 6,7018 Trondheim (3/50)

Mottaker Kontaktperson Adresse Post Land
Stedsnavntjenesten
for Midt-Norqe

Postboks 8107
Dep

0032 oslo Norge

Frøya kommune 7260
SISTRANDA

Norge

2



Informasjon om rett til å klage

Etter $ l0 i lov om stadnqmnkan vedtak om skrivemåten påklages av dem som etter $ 5 første ledd

bokstav a til c har rett til ãtaopp saker om skrivemåten av stedsnavn. Klagefristen er tre uker fra
meldinga om vedtaket er kommet fram til mottaker. Dersom denne meldinga skjer ved offentlig
kunngjøring, starter klagefristen fra den dagen vedtaket blir kunnglort første gang.

Eventuell klage skal sendes til Statens kartverk, som er det organet som har vedtatt skrivemåten, med
kopi til kommunen. Klagen skal grunngis. Når man tar opp en klagesak, gjelder de samme

saksbehandlingsreglene som for navnesaker ellers

Dersom klagen blir opprettholdt, sender Kartverket saken videre til ei særskilt klagenemnd oppnevnt

av Kulturdepaftementet. De som har klagerett, har rett til å se saksdokumentene, som er arkivert hos

vedtaksorganet. Det er anledning til å søke om utsatt iverksetting av vedtaket til klagefristen er ute

eller klagen er avgjort.

J







Veinavnmøte med grendelagslederne, 19.mars 2015, møterom C 

 
14:00-1430 Titran grendelag v/Grete Lund 

• Mener de ikke fikk innkalling til møte 10. desember.  
• Ber om at Titerveien endres til Titranveien.  

   
16:00-16:30 Nesset grendelag v/Randi Kvernø, Edith Tanke Hallaren og Wenche Vatn 

• Ber om at Nesaveien endres til Nessaveien.  
• Ber om at Vadvikveien endres til Vavikveien.  
• Ber om at Langheiveien endres til Langheia. 
• Ber om at Jakobskagsveien endres til Jakobskaget. 
• Ber om at Rådmannen «trekker tilbake» uttalelse i avisa: Hitra-Frøya. 
• Flere stikkveier skulle hatt egne veinavn. 

 
16:30-17:00 Stølan kretslag v/Hege Vikaskag 

• Styret har ingen innvendinger på navnevalgene i kretsen 
• Beboere i kretsen har meldt inn flg 

o Staulan endres til Stølan. 
o Bergaveien endres til Bergeveien.  

 
17:00-17:30 Sistranda grendelag v/Siv Bente Bekken Øien 

• Ber om at Nordfrøyveien deles opp (Sianveien for Sistranda sin del)  
• Ber om at Innersiveien endres til Innersian øvre og nedre (alt. A og B) 
• Ber om at Midtsianveien endres til Midtsian øvre og nedre (alt. A og B) 
• Ber om at Grønnskagveien endres til Grønskaget.  
• Ber om at Storheiveien endres til Storheia. 
• Ber om at Beinskardveien endres til Beinskardet.  
• Ber om at Bekkelvveien endres til Bekken. 
• Ber om at Rabbasvingen og Rabbastien endres til Rabben øvre og nedre 
• Ber om at husene ned mot sjøen gis adresse Sistien.  
• Ber om at Siholmveien endres til Siholmen 
• Etterlyser også gamle stedsnavn som Innerrabben, Børaune og Melkstaden. 

 
17:30-18:00 Dyrvik grendelag v/Maren Dyrvik 

• Ber om at Åkervikhaugan endres til Åkervikhauan.  
 
Eget møte Nordskag og Kverva grendelag v/Øyvind Johansen og Remy Strømskag 

• Ber om at strekningen Nordskaget-Titran deles opp i flere parseller:  
o Nordskaget, Kverva, Myranveien, Daløya, Bustvika, Håvika, Titranveien 

• Ber om at Straumskagveien endres til Strømskagveien 
• Ber om at Måsøyvalveien endres til Måsøvalveien 
• Ber om at det etableres nye veiparseller 

o Veitaveien 
o Industriveien 
o Valvågveien 
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Frøya kommune – Industriveien – tilråding 
 
Vi viser til e-post fra Frøya kommune ved Kitt Julie Nilsen datert 13.04.2015, der kommunen ber 
om råd om navnet Industriveien på en ny veiparsell ned til industriområdet på Nordskaget.  
 
 
Tilråding 
Stedsnavntjenesten har ingen merknader til skrivemåten Industriveien. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Eli Johanne Ellingsve        Tor Erik Jenstad    
navnekonsulent     navnekonsulent    
 

Berit Sandnes 
sekretær 

 
 
Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift. 

 
 
Vi ber om at kommunen sender oss kopi av det endelige vedtaket på adressenavna, jamfør Lov 
om stadnamn. Vi minner kommunen om at nye adressenavn også skal meldes inn til Sentralt 
stedsnavnregister (SSR) v/Kartverket, 3507 Hønefoss eller på e-post post@kartverket.no, jf. § 12 i 
stedsnavnloven.  
 
 
Kopi: Kartverket Landdivisjonen, 3507 Hønefoss 
 
 

Frøya kommune 
Att. Kitt Julie Nilsen 
 
postmottak@froya.kommune.no 
 

 
Deres ref.  Vår ref.                                                              Dato 
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Stedsnavntjenesten har fra 1.1.2014 fått nytt felles postmottak. Alle henvendelser per 
brev skal sendes til: 

Språkrådet 
Postboks 8107 Dep 
0032 OSLO 

E-poster sendes til post@sprakradet.no 

 

 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Jan Otto Fredagsvik Arkiv:  
Arkivsaksnr.: 14/1371    

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 
Kommunestyret 
 
 
HELHETLIG IDRETTSPARK  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Frøya kommunestyre viser til forprosjekt for Helhetlig Idrettspark, utarbeidet av Pir Arkitekter og 

presentert for formannskapet 30.09.2014. Videre vises til FSK-sak 187/14 og 202/14, og til KS-sak 

03/15. 

2. Frøya kommunestyre viser til fremlagt kostnadsoverslag og finansiering av fotballhall vest/nordvest 

for Sistranda Idrettspark («Golan»), og vedtar å bevilge kr. 10.000.000 – ti millioner kroner – til 

prosjektet, beskrevet som alternativ 1.  Dette under forutsetning av at øvrig finansiering kommer på 

plass. Bevilgningen tas fra kontonr. 4224.06.21511 – vederlag grønne oppdrettskonsesjoner. 

3. Frøya kommunestyre viser til fremlagt kostnadsoverslag og finansiering av tilrettelegging for 

sjøsport på Sistranda. Frøya kommunestyre vedtar å bevilge inntil kr. 400.000 til prosjektet. Dette 

under forutsetning av at øvrig finansiering kommer på plass. Bevilgningen tas fra kontonr. 

4224.06.21511 – vederlag grønne oppdrettskonsesjoner. 

4. Frøya kommunestyre viser til fremlagt kostnadsoverslag og finansiering av sti fra Sistranda 

Idrettsplass til «steinalderplassen» vest for Hamarvatnet (Vavika). Frøya kommunestyre bevilger 

kr. 100.000 til prosjektet, under forutsetning av at øvrig finansiering oppnås. Bevilgningen tas fra 

kontonr. 4224.06.21511 – vederlag grønne oppdrettskonsesjoner. 

5. Frøya kommunestyre viser til fremlagt kostnadsoverslag for oppgradering/opprusting av 

uteområdene ved skolene på Sistranda, herunder også Frøya VG-skole.  Frøya kommunestyre 

bevilger kr. 600.000 til prosjektet, under forutsetning av at øvrig finansiering oppnås. Bevilgningen 

tas fra kontonr. 4224.06.21511 – vederlag grønne oppdrettskonsesjoner. 

6. Kommunestyret ber rådmannen følge opp skisserte planer for et treningsstudio som en del av 

Frøyahallen. 

7. Kommunestyret ber rådmannen stifte et aksjeselskap som skal stå som eier av fotballhallen. 

8. Kommunestyret ber rådmannen etablere et selskap/en organisasjon som i  samarbeid med aktuelle 

partnere  skal utvikle og selge «opplevelsespakker» med forskjellige treningsalternativer krydret 

med opplevelser til lands og over/under vann. 

9. Kommunestyret ber rådmannen engasjere byggeleder for Frøyahallen og den nye fotballbanen. 

10. Tiltakene i delprosjektene «Marka» og «Sjø- og vannsport» og tiltak i de andre delprosjektene som 

ikke allerede er inne i  «Handlingsplan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og anleggsutvikling i 

Frøya kommune», legges inn. 

11. Kommunestyret ber rådmannen involvere Hitra kommune og idretten på Hitra i planene for 

fotballhall 

 



 
Vedlegg: 
 
Tegninger 
 
Saksopplysninger:   
 
Historikk 
Tanken om en helhetlig idrettspark ble første gang konkretisert gjennom et flertallsvedtak i Formannskapet i 
november 2013 under behandlingen av budsjettet for 2014:  
Med Idrettsrådets anleggsplan som utgangspunkt bevilges 250.000 kroner til et forprosjekt for Golan. 

Forprosjektet skal danne grunnlaget for bl.a. søknad om spillemidler. Samtidig nedsettes det en gruppe som ser 

på mulighetene for å utvikle en helhetlig idrettspark knyttet til Frøyahallen og skolen. 

Siden har det gått slag i slag: 
• 17. mars 2014 :  Forprosjektet legges ut på Doffin.  Pir arkitekter får oppdraget. 

• 30. september 2014:  Pir arkitekter presenterer forprosjektet i FSK. 

• 3.november 2014:   Åpent møte i kulturhuset der forprosjektet presenteres. 

• 4.november 2014:   Vedtak i FSK: 

1. Formannskapet viser til utredningen Helhetlig idrettspark på Sistranda og ser at  utredningen peker på ulike 

løsninger i forhold til omfang og rekkefølge på utbyggingen.  

2.Formannskapet ser at prosjektet kan deles i ulike faser og deler. For å sikre et godt og bredest mulig 

eierforhold til prosjektet og sikkerhet for at de riktige prioriteringer blir gjort, må alle berørte parter involveres 

i det videre arbeidet. 

 3.Idrettsrådet i Frøya må fortsatt ha en sentral rolle i det videre arbeidet. 

 4. Formannskapet ber rådmannen – i nært samarbeid med idrettsrådet – fremme ei ny sak  for formannskapet 

der følgende vektlegges:  

¤ En prosjektorganisering som ivaretar bred delaktighet fra alle berørte parter.  Rådmannen bør her 

se på hvordan utbyggingen av skisenteret Knyken i Orkdal er organisert. 

¤ En avklaring på hvilke offentlige tilskudd til utbyggingen som kan forventes.  

• 2.desember 2014: Formannskapet bestiller sak til rådmannen gjennom slik vedtak i 
behandlingen av budsjettet for 2015:  

Satsningen på helhetlig idrettspark er viktig for alle aldersgrupper. Spesielt i lys av å ta vare på folkehelsa vår. 

Vi ber om at rådmann får fremmet en søknad innen søknadsfristen på spillemidler. Fremdrift og finansiering i 

forhold til prosjektet er ikke kommer så langt at bevilgninger foreløpig er aktuelt å ta inn. 

• 13/14.nov. 2014: Vedtak i FSK: 

1.Formannskapet tar til etterretning rådmannens forslag til organisering av arbeidet med Helhetlig 

idrettspark, Sistranda.  

2.Det utarbeides søknader om tilskudd fra tippemidlene til bygging av basishall, utskifting av banedekket, 

ombygging av garderober og eventuelt utleielokale for MaxTrim som tilbygg til Frøyahallen, jfr. utredningen 

fra PIR Arkitekter. Søknaden sendes innen 15.januar 2015.  

3.Det utarbeides søknader om økonomisk støtte til bygging av fotballhall på Sistranda Idrettsplass (Golan). Det 

utredes forskjellige alternativer for størrelsen på hallen og dermed også alternative finansieringsordninger. 

Avklaringer innen 1.april 2015.  

4.Det utarbeides søknader for ombygging/endring av uteområdene rundt Sistranda skole. Dette bør samordnes 

med planene om endringer av uteområdet i sentrumsområdet, og eventuelt gjennomføres som ett prosjekt. 

Avklaringer innen 1.april 2015. 

 5.Spørsmålet om tilrettelegging for aktiviteter i marka utredes og det fremmes søknad om støtte.  Avklaringer 

innen 1.april 2015.  

6.Spørsmålet om tilrettelegging for sjøaktiviteter utredes og det fremmes søknader om økonomisk støtte. 

Avklaringer innen 1.april 2015. 

7. Formannskapet ber om at selskapsform utredes. 

• 11.desember 2014:      Kommunestyret slutter seg til vedtaket 

• 15.januar 2015:    Vedtak i kommunestyret: 



Kommunestyret bevilger 18.000.000- til etableringen av første del av Helhetlig idrettspark. Dette finansieres 

gjennom låneopptak, spillemidler, sponsormidler samt dugnadsinnsats. Dette dekker utgifter til bygging av 

basishall, nye garderober og sekretariat og utskifting av banedekket i eksisterende hall. Dette beløpet vil også 

dekke prosjektledelses utgifter på ca 50.000.- til befaringer på ulike anlegg i Norge. Vedtatt med 17 mot 1 

stemme. 
Framdriftsplan HELHETLIG IDRETTSPARK 
Arbeidet med prosjektet Helhetlig idrettspark på Sistranda er nå godt i gang. Prosjektet er delt inn i 5 
forskjellige delprosjekter: 

1. Ombygging/påbygging idrettshallen 
2. Fotballhall ved «Golan» 
3. Uteområdene rundt skolene 
4. Marka-området 
5. Sjø- og vannsport 

Prosjektorganisering  
Under de forskjellige delprosjektene er det opprettet brukergrupper. Disse brukergruppene skal sikre at de 
forskjellige brukerinteressene blir ivaretatt underveis i planlegging og bygging. 
 

 
Befaringer 
Alle brukergruppene har foretatt befaringer. Brukergruppa for fotballhall hadde befaring i Melhus, Trondheim 
og Orkdal 6.februar, der det ble sett på 7-hall fotball, 11-hall fotball, basishall og klatrehall.  
Ombygging/påbygging av Frøyahallen (Idrettshallen) 
Her vises til K-sak 03.15. Det er vedtatt et låneopptak på kr. 18.000.000. Det påregnes tippemidler og 
programutviklingsmidler med inntil kr. 8.000.000. 
Treningsstudio vil komme som et eventuelt byggetrinn 2 når avtale med leietaker er klar. 
Frøyahallen ble åpnet i 1997 og kan se tilbake på 18 svært aktive år. Flerbrukshallen har vært  «sprengt» av 
aktiviteter som  handball, fotball, turn, Taek-won- do, volleyball, basketball m.fl. Nå er tiden inne til både å 
renovere og utvide. Det er derfor igangsatt et arbeid med å  

• skifte dekke i flerbrukshallen 
• bygge lager og nye garderober 
• bygge basishall, stor 30m x 23 m 

Formannskap/kommunestyre 

Byggekomite 



Dette har en kostnadsramme på ca. kr. 20.000.000, som tenkes finansiert slik: 
• Frøya kommune:     kr. 8.000.000  

• Spillemidler, ordinære:    kr. 4.500.000 

• Tippemidler, programutv.:    kr. 4.000.000 

• Andre/dugnad     kr. 3.500.000 
________________________________________________________ 

• SUM:      kr.       20.000.000 

Arbeidet påbegynnes i sommer med utskifting av dekke i flerbrukshallen, mens det øvrige arbeidet starter til 
høsten. Prosjektet er foreløpig finansiert gjennom et byggelån fra Frøya kommune. Det er søkt om tippemidler 
og såkalte programmidler. 
Fotballhall 
Det er sett på forskjellige hall-typer og størrelser.  Det tilrås en 11-hall m/6 garderober, styrketreningsrom og to 
sosiale rom. Videre tas klatrehall inn i prosjektet og plasseres slik at garderober kan benyttes også av disse 
brukerne. Det er ikke tatt endelig standpunkt til hva som bør gjøres med nåværende fotballbane (Golan). 
Følgende alternativer er diskutert: 

• Banen rehabiliteres og beholdes som naturgressbane 
• Det legges kunstgress på hele banen 
• Den ene halvdelen beholdes med naturgress/evt. kunstgress, mens den andre halvdelen blir 

parkeringsplass 

Det er etablert kontakt med grunneier, som er villig til å selge tomt for hallen. 
Nedenfor listes det opp alternative «pakker» for fotballhallen : 
ALT 1. INKLUDERER KLATREHALL. 

• 11-hall, levert på opparbeidet grunn m/      
klatrehall, dusjer og sosiale rom:      kr.      47.000.000 

• Div. utstyr/inventar        kr.        3.500.000 
• Innvendig vanningsanlegg:       kr.           400.000 
• Inventar klatrehall:        kr.        1.000.000 
• Tomteerverv/grunnarbeid       kr.  7.000.000 
• -------------------------------------------------------------------------------------------- 

             SUM:         kr.      58.400.000 
Finansiering: 

• Spillemidler, hall:       kr.   7.500.000 
• Spillemidler, klatrehall:          kr.   2.500.000 
• Spillemidler, garderober:       kr.      500.000 
• Spillemidler, kunstgress       kr.       1.500.000 
• Kommunalt tilskudd:       kr.     10.000.000 
• Andre off. tilskudd:                    kr.        2.000.000 
• Dugnad:         kr.        1.800.000 
• Næringsliv:         kr.     32.600.000 
• SUM:         kr.     58.400.000 

ALT 2. UTEN KLATREHALL. 
• 11-hall, levert på opparbeidet grunn m/      

dusjer og sosiale rom:       kr.      44.000.000 
• Div. utstyr/inventar       kr.        3.500.000 
• Innvendig vanningssystem       kr.           400.000 
• Tomteerverv/grunnarbeid       kr.    7.000.000 
• -------------------------------------------------------------------------------------------- 

             SUM:         kr.      54.900.000 
 
Finansiering: 

• Spillemidler, hall:       kr.   7.500.000 
• Spillemidler, garderober:       kr.      500.000 



• Spillemidler, kunstgress       kr.         1.500.000 
• Kommunalt tilskudd:       kr.       10.000.000 
• Andre off. tilskudd:                    kr.          2.000.000 
• Dugnad:         kr.          1.800.000 
• Næringsliv:         kr.       31.600.000 
• SUM:         kr.       54.900.000 

ALT 3: SOM ALT 1 ELLER 2, MEN MED FØLGENDE TILLEGG/EKSTRAUTSTYR: 
• SPORTELL. Overnatting for inntil 50 personer. Pris:  6 mill. 
• SQUASH-HALLER. Ingen pris så langt. 
• GOLF-SIMULATOR. Antatt pris: 400.000 kr.  

Marka-området 
Frøyamarka har mange kvaliteter. Det gjelder også marka vest for Sistranda. Stiene i Frøymarka ble tråkket da 
de fleste husstander tok torv. Ørretfiskerne har også laget stier. Senere kom TRIM-bevegelsen og TRIM-
hyttene. De senere årene har Frøya Turlag bidratt med å øke oppmerksomheten omkring ferdsel i marka som 
bidrag til økt folkehelse. 
I prosjektet er det fokus på å gjøre marka tilgjengelig for nye grupper. I første omgang mennesker med 
funksjonshemming. «Steinalderløypa» fra Golan til Vavika vest for Hammarvatnets sørlige del vil kunne bli 
gjort tilgjengelig for rullestolbrukere og eksempelvis bevegelseshemmede med rullator. 
Når dette er på plass, vil det være fokus på å knytte sammen på tvers de mange stiene som går fra bebyggelsen 
til Trimhyttene på Nabeita, Sistranda og Nesset. Noen av stiene er det ambisjoner om å gjøre tilgjengelige med 
terrengsykkel.  
Brukergruppa anbefaler følgende prioriterte tiltak: 

• Gi «Steinalderkøypa» universell utforming. 

• Rehabilitere og flytte gapahuken nærmere vannet, gjerne på en plattform med universell adkomst. 

• Skilting 

• Oppgradere allerede eksisterende stier og binde sammen stier. 

• Se på muligheter for å oppgradere noen av stiene til terrengsykkel-stier 

• O-kart/sprintkart 

Kostnader/finansiering: 

• Universell utforming av sti til Hamarvatnet:  kr. 500.000 

• Oppgradering av stier for terrengsykler:  kr. 200.000 

• Utarbeidelse av o-kart    kr. 100.000 

• Skilting:      kr.   50.000 

• Ny gapahuk:     kr. 100.000 

SUM:                   kr.          950.000 

Finansiering: 
• Frøya kommune:                 kr.       100.000 
• Stiftelser:                 kr.       300.000 
• Tour de Frøya (Sykkelfond):               kr.       100.000 
• Spillemidler:                 kr.       250.000 
• Andre/Dugnad:                 kr.       200.000 

SUM:                      kr.       950.000 

Det er søkt og søkes om midler fra Sigmund Wolds stiftelse, TDF’s sykkelfond, Ekstra-stiftelsen og Sør-
Trøndelag fylkeskommune. Søknad om spillemidler forberedes. 
 
Sjø- og vannsport 
Sistranda-fjæra er svært godt egnet for sjøsport-aktiviteter. Den beskrives som en av de beste i hele Midt-Norge. 
Brukerne her et ønske om at fjæra ikke bygges ned, og de er innstilt på å bidra med rydding slik at fjæra blir så 
attraktiv som mulig i mange sammenhenger, eksempelvis som arena for uteundervisning/ekskursjoner for 
skoler/barnehager.  



Frøya kommune har kjøpt et naust som tenkes brukt som base/lager for sjøsport. Naustet vil kunne bli påbygd 
når bruksområde er nærmere klarlagt. Det er også dialog med fylkeskommunen om å få etablert garderobe med 
dusjer/våtrom i det tredje naustet som nå skal bygges, til bruke for de som driver sjøsport. Det kan også åpne 
seg muligheter for å utnytte synergier dersom det blir etablert en kulturpark/folkepark sør eller nord for 
FKKS/Blått kompetansesenter. 
Det er et ønske om å få ryddet fjæra. Primært for avfall/søppel, men det er også ønske om å få fjernet noen av 
de store steinene som kan være en risikotrussel for kiterne, samt jevne ut overgangen mellom eng og fjæra 
enkelt steder. Ryddingen vil bli gjort på dugnad av sjøsportinteressentene. 
Det er også uttrykt ønske om å få fjernet noen trær (Sitka), som er med på å påvirke vinden mtp kiteing. 
Det kan være aktuelt å dele inn stranda i soner, slik at brukerinteresser ikke «kolliderer». 
Brukergruppa foreslår følgende tiltak i prioritert rekkefølge: 

• Innrede naustet som lager (1.etasje) og sosialt rom/klubblokale med vindu mot vest (2.etasje) 

• Etablere garderober/dusjer i FVG’s nye naust 

• Rydde fjæra 

Arbeidet med tilrettelegging for aktiviteter i stranda antas å ha en kostnad på 1,6 millioner kroner, som fordeler 
seg slik: 
Kostnader: 

• Våtrom, dusj, garderober:    kr.       1.000.000 

• Rydding av stranda:    kr.          200.000 

• Div. investeringer     kr.          400.000 

SUM:      kr.       1.600.000 

Finansiering: 

• Frøya kommune:     kr.          400.000  

• Frøya VG-skole (Utstyr):    kr. 200.000 

• Spillemidler:     kr. 300.000 

• Dugnad:      kr.  100.000 

• Næringsliv     kr.          600.000 

SUM:      kr.        1.600.000 

Søknad om spillemidler forberedes. 
 Uteområdene ved skolene og ellers i sentrum 
Sistranda skole og Frøya videregående skole ligger henholdsvis på vestsiden og østsiden av Fylkesvei 714, som 
gjennom sentrum er klassifisert og regulert som miljøgate. De to skolene er fysisk bundet sammen av bru over 
veien.  
I forbindelse med at Sistranda skole er renovert og det er bygd ny videregående skole (Del av Frøya kultur- og 
kompetansesenter), er det skjedd en oppgradering av uteområdene, der det er lagt til rette for fysisk aktivitet 
både i skoletiden og etter skoletid. I prosjektet Helhetlig Idrettspark skal uteområdene få et kvalitetsløft. 
Brukergruppa anbefaler følgende prioriterte tiltak: 

• Flytting og rehabilitering av ballbingen 

• Liten klatrevegg nedenfor ballbingen 

• Flytte utendørs handballbane inntil østveggen på Frøyahallen 

• Etablere aktivitetspark for voksne 

• Skateboard-park 

• Nytt bordtennisbord i betong ved biblioteket 

• Tak over uteområdet ved biblioteket(Uværsskur) 

Koastnader: 

• Flytting/rehab. av ballbinge      kr.     200.000 

• Oppgradering uteområde Sistranda  
Skole: Klatrevegg m.m.          kr.     300.000 

• Aktivitetspark voksne      kr.     200.000 

• Skateboard-park :         kr.     500.000 



• Div.             kr.     400.000 
______________________________________________________ 

• SUM:         kr.  1.600.000    

Finansiering: 

• Frøya kommune:        kr.     600.000 

• STFK        kr.     200.000 

• Dugnad:        kr.     200.000 

• Spillemidler:        kr.     300.000 

• Andre:        kr.     300.000 
_____________________________________________________ 

• SUM:                           kr. 1.600.000 

Det er søkt om midler fra Kreftforeningen. Tippemiddel-søknad forberedes. 
Dersom vi summerer alle kostnader for alle anleggene, ser bildet slik ut: 
 
ESTIMERTE KOSTNADER FOR HELE PROSJEKTET:  
 

• Frøyahallen m/ basishall:               kr.  20.000.000 

• Sjø- og vannsport:               kr.    1.600.000 

• Uteområder:                kr.    1.600.000 

• Marka:                    kr.       950.000 

• Fotballhall m/klatrehall:               kr.  58.400.000 

SUM:                 kr.   82.550.000 

INNTEKTER: 

• Frøya kommune:     kr. 19.100.000  (23,13 %) 

• Spillemidler:     kr. 21.350.000  (25,86 %) 

• Stiftelser, fond:     kr.       500.000  ( 0,60 %) 

• STFK:      kr.       300.000  ( 0,36 %) 

• Næringsliv/andre:     kr. 38.900.000  (47,12 %) 

• Dugnad:      kr.   2.400.000  (  2,90 %) 
____________________________________________________________ 

• SUM:      kr. 82.550.000 

Det tas forbehold om treffsikkerheten på noen av kostnadene i de forskjellige tiltakene. Det samme gjelder 
finansieringen. Rådmannen er ikke komfortabel med at det ikke forligger skriftlige avtaler fra næringslivet.  
Det er tatt forbehold om fullfinansiering. Alle kostnader i prosjektene er kostnader eks. merverdiavgift.  Disse 
kostnadene blir refundert. 
 
Rådmannens vurdering: 
 
Pir Arkitekter har i forprosjektet lagt vekt på sammenheng mellom fotballhall oppe ved Golan, tilvekst med bl.a. 
basishall i idrettshallen og nærmiljøet mellom hallen og Sistranda skole. Administrasjonen har i tillegg utvidet 
prosjektet mot vest til også å omfatte marka og mot øst ved å omfatte bruk av stranda for sjøsportaktiviteter. 
Etter presentasjonen i FSK 30.november uttalte rådmannen bl.a. prosjektet som et «drømmeprosjekt». Og et 
prosjekt med en sluttsum opp mot 100 millioner vil fortone seg som et drømmeprosjekt for en liten kommune 
som Frøya. Nå hender det at drømmer går i oppfyllelse, og i det følgende vil rådmannen vurdere muligheten for 
nettopp det. 
Det er flere momenter som har gjort at de folkevalgte har lansert prosjektet Helhetlig idrettspark: 

• Etter at den øvrige kulturen fikk sitt løft gjennom Frøya kultur- og kompetansesenter, var det idrettens 
tur til å gis et løft. 

• Folkehelseperspektivet. Ikke minst gjennom den interkommunale satsingen på folkehelse, har dette fått 
økt fokus i kommunen. 



• Øke Frøyas attraktivitet som tilflyttingskommune – ikke minst for ungdom 
 

I tillegg vil rådmannen peke på følgende: 
• 2015 er friluftslivets år 

• Økt mulighet for enda bedre integrering av fremmedspråklige 

Økonomien 
Det er ikke god timing mellom det å ta stilling til et kostbart prosjekt og det faktum at kommunen har 
økonomiske utfordringer gjennom for høye driftsutgifter. En del av dette bildet er ikke minst kommunens svært 
høye lånegjeld, som gjør oss svært utsatt dersom rentenivået stiger. Rådmannen vil derfor i den følgende 
argumentasjonen vektlegge følgende: 

1. Helhetlig Idrettspark kan ikke være et rent kommunalt prosjekt der kommunen tar alle 

investeringskostnader. 

2. Alle mulige private og offentlige tilskudd må prøves. 

3. Låneopptak må unngås. 

4. Helhetlig idrettspark bør ikke gi økte driftsutgifter, snarere tvert imot. 

Når det gjelder punkt 1 og 2, så har det etter at prosjektet ble igangsatt vært høy fokus på å involvere flest 
mulige i arbeidet, for dermed også å få synliggjort mulige finansieringsmuligheter. Næringslivet har deltatt i 
åpne møter og har hatt bilaterale møter med prosjektledelsen. Gjennom de etablerte «brukergruppene» har det 
kommet innspill om alternative finansieringskilder. Det er i høyeste grad lagt opp til et svært bredt spleiselag. 
Når det gjelder punkt 3, bør det vurderes å benytte de millionene kommunen får som en følge av 
havbruksnæringens grønne konsesjoner, evt. fondsmidler. 
Når det gjelder punkt 4 og driftsutgifter, så er det ikke minst basishallen og fotballhallen som vil generere 
høyere driftsutgifter. Disse kan reduseres gjennom å involvere brukerne gjennom vakthold m.m. Men like 
viktig: Om vi organiserer oss på riktig måte, kan det være mulig å drive de nye tilvekstene med overskudd. I det 
politiske vedtaket heter det at administrasjonen skal utrede selskapsform. Dette er vi i ferd med å se på. I tillegg 
jobbes det med å danne et selskap som skal bidra til at vi kan presentere og selge førsteklasses opplegg for 
eksterne grupper. Vi snakker om opplevelses-pakker som inneholder både treningstider på de forskjellige 
anleggene, naturopplevelser, spenningsaktiviteter som kjøring på motorsportbanen og ekstremopplevelser på 
sjøen. Dette skal ikke gå på bekostning av lokale brukere, men gjøre sitt til at ledig kapasitet kan utnyttes og 
samtidig gi inntekter. Noe som igjen kan redusere de lokale brukernes kostnader ved bruk av anleggene. 
Se ellers vedlegg. 
Treningsstudio 
Det er viktig å få sagt at selv om ikke det planlagte treningsstudioet er med i de konkrete utbyggingsplanene nå, 
så er et treningsstudio bygd sammen med Frøyahallen mot øst tegnet og kostnadsberegnet. Dette er fortsatt 
høyaktuelt fra kommunen side, noe rådmannen vil komme tilbake til. 
Driftsutgifter 
En slik utbygging vil selvsagt også medføre økte driftsutgifter. Rådmannen er imidlertid innstilt på å 
minimalisere driftsutgiftene kombinert med et opplegg som gir driftsinntekter. Det må påregnes økte 
driftsutgifter i Frøyahallen gjennom bygging av basishall. Dette gir økte energiutgifter og utgifter til renhold. 
Utleie av basishallen til eksterne grupper kan på den annen side gi økte driftsinntekter.  
Fotballhallen vil også gi driftsutgifter. Erfaringstall fra bl.a. Abrahallen i Malvik viser oppsiktsvekkende lave 
utgifter for oppvarming. Her benyttes gass. Det vil selvsagt bli utgifter til belysning. Når det gjelder 
vaktmestertjenester, så har eksempelvis ikke Malvik idrettslag utgifter til dette i Abrahallen, men Rosenborg 
Ballklubb har et apparat som benyttes. Rådmannen mener det er mulig å legge vaktmestertjenesten for 
fotballhallen inn under kommunens øvrige vaktmestertjeneste. Det bør også la seg gjøre at lokale brukere 
betaler for seg bl.a. gjennom vakthold m.m. 
Klatrehallen vil også kunne gi gode driftsinntekter, slik erfaringen bl.a. er i Orkdal. 
Konklusjon 
Rådmannen ser gode muligheter for at Helhetlig Idrettspark kan realiseres. Det har vært svært god involvering 
av potensielle brukere gjennom de åpne møtene som er arrangert, en egen Facebook-side og ikke minst gjennom 
sammensetningen av brukergruppene. 
Rådmannen er svært godt fornøyd med at folkehelseperspektivet er tatt med når alle tiltakene er diskutert. 
Idrettsgallaen 11.april viste med all tydelighet at vi har et godt og bredt idrettstilbud. Og at vi igjen har et aktivt 
idrettsråd. Idrettsrådet har vært med i prosessen omkring idrettsparken fra dag en.  



Rådmannen viser også til presentasjonen av resultatet av Ungdata-undersøkelsen, som igjen understreker 
behovet for å legge til rette for ungdomsaktiviteter – også for de som ikke deltar i organisert idrett. 
Et bredt tilbud av idrettsaktiviteter med økt tilgjengelighet for alle grupper, er ett av svarene på mange av de 
utfordringene vår kommune har. Og en blir ydmyk når en ser hvordan næringslivet er villig til å delta. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Med de nye tilvekstene som Helhetlig Idrettspark gir, vil vi kunne tilby treningssamlinger på Frøya med svært variert 
innhold 









 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Sigrid Hansen Arkiv: 614 &41  

Arkivsaksnr.: 15/382    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for drift 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

RIVING AV SISTRANDA SANITETSHUS, GNR 21 BNR 51 -  FINANSIERING  
 

 

Forslag til vedtak: 
Kostnader på kr 485 000,- inkl mva for riving av Sanitetshuset på Sistranda finansieres 
ved bruk av ubundet kapitafond, hvorav kr 388 000,- ubundet og 97 000 kr i 
momskompensjasjon. 
Rivingen skal være ferdigstilt innen 12. juni 2015. 
 

 

Vedlegg: 
 

Særutskrift kommunestyremøte den 25.09.2014 sak 117/14 

Antagelse av anbud datert 12.03.2015 

 

Saksopplysninger:  
  

Kommunestyret vedtok 25.09.14 riving av Sanitetshuset på Sistranda, Gnr 21, bnr 51, i Frøya 

kommune.  

Det er i kommunestyrets vedtak av 25.09.14 sagt at saken legges fram for ny behandling for 

finanisering av rivingsarbeidet og rydding av tomt etter at anbudet er innhentet.  

 

Det ble gjennmført anbudskonurranse der 6 tilbud ble mottatt. Frøya Anleggservice as hadde 

den laveste prisen på kr 368 000,- eks. mva. Det er fattet administrativt vedtak om å inngå 

kontraktsforhandlinger med Frøya Anleggservice as. Det er i tillegg utført miljøkartlegging i 

forkant av anbudskonkurranse. Miljøkartleggingen beløp seg til kr 19 612,50. 

 

Vurdering: 
 

Vi går inn kostnaden på til sammen kr 485 000,- inkl mva med at rivingsarbeidet finansieres 

ved bruk av ubundet kapitafond, hvorav 388 000 kr av ubundet og 97 000 kr i 

momskompensjasjon. 

 

 

 



 











 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Mona Åsen Arkiv: 039  
Arkivsaksnr.: 15/556    

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 
 
 
VALG AV NYTT STYRE I DALPRO AS  
 
 
Vedtak: 
Forslag til vedtak: 
 
For styret i DalPro AS, foreslås følgende medlemmer fra Frøya kommune 
Fast medlem: 
Varamedlem: 
 
 
Vedlegg: 
 
Brev fra DalPro AS 
 
Saksopplysninger:   
 
Ved årets generalforsamling for DalPro AS, 18. mai 2015 skal det velges 3 medlemmer med 
personlige varamedlemmer for 2 år. For Frøya kommune sin del skal det velges ett 
styremedlem og ett varamedlem. Nåværende styremedlem er Gunn Heidi Hallaren, med 
varamedlem Bjørnar Espnes. Begge er på valg.  
 
Jfr. kommunestyrets delegeringsvedtak utpeker/velger formannskapet styremedlemmer i 
selskaper hvor kommunern har eierandeler. 
 
 
 
 
 





 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Maciej Karpinski Arkiv: 223  

Arkivsaksnr.: 14/1260    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG - NMK FRØYA  
 

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Formannskapet bevilger kr 1.500.000.-  som forskuttering av tippemidler til 

bygging av klubbhus for NMK Frøya. Beløpet dekkes ved opptak av lån.  

2. Formannskapet avslår søknaden om lån i Frøya kommune på 1.000.000 for 

finansiering av klubbhus. 

 

 

Vedlegg: 
 

Søknad fra NMK-Frøya 

K-sak 14/1232 

 

Saksopplysninger:   
 

I  2013 har NMK Frøya sendt og fått godkjent av Sør-Trøndelag fylkeskommune søknaden 

sin om spillemidler for bygging av klubbhus og tribune (se vedlegg). Dette betyr at de bør få 

utbetalt spillemidlene i nærmeste fremtid. Behandlingstiden for slike søknader er på ca 3-4 

år. Dette vil si at det er sannsynlig (men ikke sikkert) at midlene blir utbetalt i år. Dette 

tiltaket er også registrert i kommunens «Handlingsplan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv 

og anleggsutvikling i Frøya kommune 2013-17.»  

NMK er en frivillig organisasjon med ca. 180 medlemmer. Aktivitetene de gjennomfører 

inkluderer alle folkegrupper med stor fokus på barn og ungdom. De samarbeider blant annet 

med Kreftavdelingen Sør-Trøndelag og sentrale organisasjoner innenfor motorsport. 

I 2015 skal NMK Frøya gjennomføre en runde i Norges mesterskap i «drifting». 

NMK Frøya søker om forskuttering av spillemidler på 1.500.000.-  til bygging av klubbhus 

og om lån i Frøya kommune på kr 1.000.000.-  som nødvendig finansiering for oppstarten av 

dette prosjektet.  

 

 

Vurdering: 
 



Formannskapet og kommunestyret har ved tidligere anledninger imøtekommet slike søknader 

– senest høsten 2014 - søknad fra Nabeita IL sak 14/1232 (se vedlegg).  

På grunn av den økonomiske situasjonen i kommunen ønsker rådmannen ikke i 

utgangspunktet innstille positivt i denne sak. Men på grunn av likhetsprinsippet i tilsvarende 

sak, vil rådmannen innstille på positivt vedtak i henhold til forskuttering av spillemidler, men 

ikke til lån av 1.000.000.-  

 

 

 

 

 

 







 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Frida Hanø Kvingedal Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 15/571    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

 

REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Referatene taes til orientering. 

 

Vedlegg: 
 

A Referat regionrådsmøte i Orkdalsregionen. 

B Fylkesmannen: Godkjenning av forvaltningsplan for verneområdene i Froan 

 

 

 

 

 















































































































































































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Frida Hanø Kvingedal Arkiv:  
Arkivsaksnr.: 15/545    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 

 

 

RÅDMANNENS ORIENTERING  
 

 

Forslag til vedtak: 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Frida Hanø Kvingedal Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 15/546    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

 

ORDFØRERENS ORIENTERING  
 

 

Forslag til vedtak: 
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