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GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 12. OG 13.11.18  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Godkjenning av protokoll fra møtet 12. og 13.11.18 godkjennes som framlagt.  

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møtet 12. og 13.11.18 
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Referatene tas til orientering.  

 

Vedlegg: 

 

Møteprotokoll Vertskommunenemnd SIO 

Protokoll Frøya næringsforum 5 november 2018 

 



Saknr: 192/18 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

04.12.2018 

Arkivsaksnr: 

18/3228 

Sak nr: 

192/18 

Saksbehandler: 

Øyvor Helstad 

Arkivkode: 

S82 &13 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

192/18 Formannskapet 04.12.2018 

/ Kommunestyret  

 

HØRING AV MILJØ-, TRANSPORT OG ANLEGGSPLAN (MTA)  MED DETALJPLAN FOR 

FRØYA VINDKRAFTVERK  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

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

vindkraftverk med følgende endringer: 

 

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

utsatt på veistrekningen FV 714 Nordhammarvika – Nabeita skole – Frøya vindkraftverk. Dette 

skal danne grunnlag for detaljplan for transport av utstyr. Det skal settes en tidsfrist for når 

utjevnede fatshumper ved Nabeita oppvekstsenter skal tilbakeføres.  

 

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

endepunktene for internveiene, slik at man oppnår flere rundløypemuligheter og da 

sannsynligvis større bruk av området i et folkehelseperspektiv. Tilrettelegging av turstier med 

rundløypemulighet vil også bidra til å lede turgåing til ønskede områder. 

 

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

innvirkning på elementer tilliggende miljørettet helsevern som støy mv. 

 

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

konsesjonsområdet, slik at de ikke blir stående mellom reirhylle og næringssøkområde for 

hubropar. Dette begrunnes med at antallet turbiner er redusert til 14, og det er mulig å unngå 

Røssvasmyra innenfor konsesjonsområdet.  

 

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

ikke noen hensyn. Formuleringer som så langt det er mulig er uklare retningslinjer. 

Forstyrrelser i hekkeperiode for hubro skal unngås.  

 

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

 

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

opparbeides av utbygger. Plassering og utforming skjer i samarbeid med kommunen 

og/eller frivillige organisasjoner.  

 

 Utbygger skal opparbeide en offentlig tilgjengelig parkeringsplass for et visst antall 

biler ved innkjøringen til konsesjonsområdet. 
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 Tidligere forslag om utleieordning for sykler i området for vindkraftverk tas inn i 

planen igjen. 

 

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

timer/år).  

 

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

anleggsstart. 

 

 

Vedlegg: 

 

1. Høringsbrev  

2. Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) med detaljplan for Frøya vindkraftverk, med søknad om 

endringer i konsesjonen 

3. Anleggskonsesjon, NVE 2016 

4. Kommentarer til utkast til MTA, Huseby og Pearson, 2018  

5. Kommentarer rundt MTA, Pearson, 2018 

 

    

    

Saksopplysninger:   

 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) med 

detaljplan fra Sarepta Energi AS for Frøya vindkraftverk. Detaljplan og MTA ligger nå ute til høring, med 

høringsfrist 21.12.2018 (vedlegg 1 og 2). 

 

NVE gav den 28.6.2012 Sarepta Energi AS tillatelse til å bygge Frøya vindkraftverk med 132 kV 

nettilknytning. Vedtak ble påklaget, og stadfestet av Olje- og energidepartementet (OED) den 26.8.2013. NVE 

innvilget 3.10.2016 endring av grensesnittet mellom vindkraftverk og nettilknytning og utstedte nye 

anleggskonsesjoner for vindkraftverket og nettilknytning datert den 3.10.2016 (vedlegg 3). I forbindelse med 

konsesjonsbehandlingen var konsesjonssøknaden for Frøya vindkraftverk på offentlig høring.  

 

MTA og detaljplan 

I henhold til konsesjonen skal det utarbeides MTA og detaljplan. 

MTA er en plan for hvordan anlegget skal bygges for å ivareta kravene i konsesjonen. MTA skal også 

konkretisere hvordan Sarepta Energi AS skal bygge og drive anlegget, slik at miljø og landskap blir ivaretatt på 

best mulig vis.  

Detaljplan for vindkraftverket er en teknisk beskrivelse av hvordan anlegget skal utformes. Om det er endringer 

i utbyggingsløsningen sammenlignet med det som ble lagt til grunn i konsekvensutredningen, skal dette 

beskrives til detaljplan. 

Planene skal være utarbeidet i samråd med berørte kommuner, grunneiere og andre rettighetshavere. 

 

MTA og detaljplan skal være godkjent av NVE før anleggsstart. NVE ber om eventuelle innspill til anleggets 

utforming og hvordan anleggsarbeidet kan gjennomføres. 

 

Sarepta energi AS søker om følgende endringer i konsesjonen: 
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1. Endret turbinutlegg: Større men færre turbiner medfører et annet utlegg innenfor vindkraftverket enn 

tidligere eksempelutlegg. Det småkuperte terrenget medfører også justerte turbinplasseringer på de 

enkelte høyder for å innpasse oppstillingsplassen best mulig til terrenget. 

2. Endret internveinett: Endret turbinutlegg medfører endret veiutlegg. Veiføringen må også tilpasses 

terreng/vannforekomster og tekniske krav best mulig. 

3. Justering av konsesjonsgrense pga. sveip: Turbinene 2 og 7 vil sveipe noe utenfor konsesjonsområdet. 

Konsesjonsgrensa ønskes justert med ekstra knekkpunkt slik at sveiparealene havner innenfor. Dette 

vil ikke berøre nye eiendommer eller miljøverdier. 

4. Forlengelse av konsesjonsperiode: Det søkes forlengelse av konsesjonsperioden med 5 år til totalt 30 år 

fra idriftsettelsestidspunkt. Søknad i eget vedlegg. 

5. Forlenget frist for idriftsettelse: Det søkes forlenget frist for idriftsettelse fra 1.10.2020 til 31.12.2020 

for å sikre noe fleksibilitet i utbyggingsplanen. (Søknad i eget vedlegg til MTA). 

 

I søknaden reduseres antall turbiner fra 26 til 14 stykker, og dermed et redusert tilhørende veinett fra ca. 14,7 

km til 10,5 km. Størrelsen på turbinene øker fra navhøyde/tipphøyde 84/135 meter til 112/180 meter høy. 

 

Vurdering: 

Konsesjon for Frøya vindkraftverk angir at planen skal utarbeides i samråd med Frøya kommune. Det er 

gjennomført møter mellom Frøya kommune og Sarepta Energi AS vedrørende MTA. 

 

3 Beskrivelse av tiltaket og arealbruk 

3.4.1 Tiltak på offentlig vei 

Utstyr til anlegget vil fraktes fra kaia på Nordhammarvika, langs fylkesvei 716. Ifølge MTA vil hovedparten av 

utstyr til vindkraftverket fraktes denne veien, bortsett fra mindre anleggsdeler og maskiner. 

Den første delen av veien fra kaiområdet er et veistykke uten gang- og sykkelvei og med allerede stor 

trafikkbelastning både av myke og harde trafikanter. I tillegg skal fartsdumper ved Nabeita skole utjevnes. 

Kommunen ønsker at det utarbeides en ROS-analyse som vil gi føringer for tidsperioden myke trafikanter er 

særlig utsatt på strekningen. Dette skal danne grunnlag for transport av utstyr. Tidsfrist for tilbakeføring av 

fartshumper ved Nabeita oppvekstsenter skal inngå i detaljplan for transport av utstyr.  

 

3.4.3 Internveier 

I veilederen Tilrettelegging av turveier, løyper og stier, Kultur- og kirkedepartementet, 2008 leser man 

følgende: 

Mange undersøkelser viser at trening og mosjon i skog og mark er den vanligste og høyest prioriterte 

mosjonsaktivitet for folk flest. Det være seg jogging, skiturer, fotturer og annen fysisk aktivitet knyttet til 

naturen (Vaage 2004). 

Om turstier: 

Turstier er traseer primært for ferdsel til fots. Traseen er ryddet, merket og med en begrenset grad av 

opparbeiding. Turstien er som oftest knyttet til natur- og friluftsområder og fremkommeligheten, i forhold til en 

vanlig sti, forbedret ved å lede bort overvann, bygge klopper/mindre bruer og kavler. 

Internveiene som opparbeides i forbindelse med utbyggingen, vil være et naturlig utfarts- og turpunkt. Man vet 

at såkalte rundløyper i større grad inspirerer til mosjonsaktivitet sammenliknet med turstier/turveier som kun 

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

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

folkehelseperspektiv. Dette gjør også at man kan lede turtrafikk til ønskede deler av området.  

 

6 Terrenginngrep og istandsetting 

6.5 Massetak og deponi 

Kommunen ønsker at valg av massetak og deponi drøftes med kommunen før plassering avgjøres, da dette kan 

ha innvirkning på elementer tilliggende miljørettet helsevern som støy mv. 

7 Naturmangfold 

Bakgrunn for vedtak 28. juni 2012 NVE: 

Det fremgår av konsekvensutredningen at planområdet består av kystlynghei, bart fjell, myr og 

vannforekomster. Det er registrert tre viktige naturtypelokaliteter innenfor planområdet. 

Røssvassmyran er et større urørt myrområde på ca. 1 km2, og ligger vest i planområdet. Myrområdet er en 

blanding av nedbørsmyr og jordvannsmyr, og det er terrengdekkende myr (sterkt truet vegetasjonstype) i deler 

av området. Lokaliteten vurderes som viktig (B) i Naturbase.  

 

Det er et konsesjonsvilkår at det i MTA skal redegjøres for hvordan ulemper for naturtyper og 

vegetasjon/planter kan unngås ved plantilpasninger. 

 

Opprinnelig var det ikke plassert vindmøller i området nord-vest. Det er derfor noe usikkert om hvorvidt det er 

vurdert konsekvenser for plassering av vindmøller i myrområdet Røssvassmyran. 

 

Spesielt om hubro 

Det skrives i MTA: Hubro (EN) hekker ikke innenfor konsesjonsområdet, men hubro er sett og sportegn etter 

hubro, inklusive byttedyrrester, er funnet i og like ved området. Det legges til grunn at området inngår i 

jaktområder for hubro. Det er per 2018 kjent 3 territorier med både hunn og hann på Frøya, samt et 

territorium der hunnen nylig har blitt borte. Nærmeste reir er det mest produktive hubroreiret på Frøya, som 

siden 2012 har stått for mer enn halvparten av de kjente (19-)20 produserte hubroungene på Frøya. Frivillige 

står bak et aktivt arbeid med å styrke hubrobestandene på Frøya og Hitra: det er fanget og avlivet et firesifret 

antall kråkefugl, reir kartlegges og det er gjort svært gode erfaringer fra fôring i hekketida. Forstyrrelser i 

reirtida og høy dødelighet fra bl.a. høyspentlinjer anses som de største truslene per i dag mot hubroen på 

Frøya. Nyere forskning fra EU tyder også på at hubro har en større dødsrisiko fra vindturbiner enn det man 

tidligere har lagt til grunn. 

 

Data om reirplasser for hubro er sensitive data, og er unntatt offentlighet. Plasseringen vil derfor ikke bli 

nøyaktig beskrevet i dette dokumentet. Reirhylla er stedfestet, og det er påvist rester etter næringssøk fra hubro 

i konsesjonsområdet. Vurderingen baserer seg derfor på dokumentert kunnskap for den aktuelle 

hubrolokaliteten.  

Det søkes om endring av plassering av turbiner innenfor konsesjonsområdet, antallet blir redusert til 14, men 

høyden øker til 112/180 m. Turbin nr 1 og 2 kan ikke tillates, da disse blir mellom reirhylle og området for 

næringssøk for kjent hubropar. Tidligere utredninger er gjort hvor det ikke er plassert turbiner i dette området 

(Røssvassmyra).  

Det er tilkommet nye datagrunnlag i fra Husby, M og Pearson, M 2018 – Kommentarer til foreløpig versjon av 

MTA-plan for Frøya vindkraftverk (vedlegg 4 og 5). Uttalelser fra fagpersonene må ligge til grunn for 

plassering av vindturbinene. 
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Frøyarapporten fra 2015 viser at det kan være 6-10 individer av hubro på Frøya (Husby & Pearson 2015): Det 

er nå i 2018 kjent tre territorier med både hann og hunn, og ett territorium der hannen har reirhylle men enda 

ikke en hunn. Denne sistnevnte ligger under 100 meter fra den aktuelle høyspentlinja. Den lokaliteten med 

hekkende par som er nærmest vindkraftverket er bare 1600 meter unna nærmeste planlagte vindmølle. Siden 

2012 har denne lokaliteten stått for over halvparten av produksjonen av de 20 (19) hubroungene på Frøya, og 

synes derfor å være meget viktig for å beholde en levedyktig hubrobestand her. Dessuten viser undersøkelsene 

fra 2012 flere byttedyrrester fra hubro inne i selve vindparkområdet (Pearson 2012).  Det er svært sannsynlig 

at paret i dette nærmeste territoriet bruker vindparkområdet som jaktområde. Det er uheldig at nyere planer 

for vindkraftparken har flyttet de nærmeste møllene enda nærmere denne reirhylla, og at det aktuelle 

hubroparet må krysse området med disse vindmøllene eller fly rundt for å komme til et viktig jaktområde. 

 

Det skrives i MTA: Endringen i turbinantall og -størrelse gir i sum et økt sveipareal eller «fangstareal» for 

fugl fra de roterende bladene, som vil ha nedre høyde marginalt høyere over bakken. Nærmeste turbin kommer 

noe nærmere nærmeste kjente reirplass for hubro. Færre km internvei samt færre turbiner gjør at de mest 

verdifulle naturtypene i konsesjonsområdet, særlig i øst, blir mindre berørt i endelig enn i tidligere utlegg. 

Miljømessig vurderes endringene som noe negativt for fugl, noe positivt for planteliv/naturtyper. 

MTA sier lite om konsekvensene for hubro ved vindmølleturbinene. Siden kjent hubroterritorie nord for 

konsesjonsområdet produserer flere unger enn de andre tre andre territoriene til sammen, og er det høyst 

sannsynlig avgjørende for om det vil være hubro på Frøya i fremtiden. 

For justert konsesjonsgrense skrives det i MTA: Endringen vil ikke berøre nye eiendommer eller miljøverdier. 

Den ene turbinen er den turbinen i parken som ligger nærmest til et hubroreir, og minimumsavstanden til dette 

reiret blir dermed noe redusert med å legge turbinen såpass inntil konsesjonsgrensa. Avstanden er fortsatt godt 

over alminnelig brukt forstyrrelsesavstand til hubro, og vilkår knyttet til hubro i andre konsesjoner. 

 

Det er ikke korrekt at endringen ikke berører miljøverdier. Avstand til reirhylle reduseres, og en plassering 

mellom reirhylle og næringssøksområde vil øke sjansen for at hubro blir drept. I MTA skrives det at Nyere 

forskning fra EU tyder også på at hubro har en større dødsrisiko fra vindturbiner enn det man tidligere har 

lagt til grunn.  

 

Antall turbiner i konsesjonsområdet søkes redusert fra 26 til 14, utbygger har dermed tilstrekkelig med areal 

tilgjengelig til å unngå plassering av turbiner i dette viktige området for hubro. 

 

8 Kulturminner og kulturmiljø 

For å ivareta kulturminnet Tomasnesvatnet 1, skal Fylkeskommunen avmerke kulturminnet med sikringssone. 

Fylkeskommunen har uttalt at de kan være behjelpelig med dette. 

 

9 Friluftsliv 

Frøyas innbyggere har en høy bruk av turstier og innmark og mange bruker naturen til rekreasjon og friluftsliv.  

Kommunen ønsker at følgende tiltak/revidering av tiltak tas inn i tabell 10: Tiltak friluftsliv: 

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

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

organisasjoner.  

 

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

ved innkjøringen til konsesjonsområdet. 

 



Saknr: 192/18 

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

igjen. 

 

12 Støy og skyggekast 

12.6 Skyggekast 

Beregninger etter avbøtende tiltak viser at noen naboer fremdeles vil kunne oppleve skyggekast over anbefalte 

verdier innenfor gjeldende retningslinje. 

Kommunen ønsker at avbøtende tiltak utvides slik at alle naboer kommer under tillatte grense for skyggekast (< 

8 timer/år). Ifølge beregninger vil de avbøtende tiltak som allerede er lagt inn i prosjektet, gi et tap av 

produksjon på 0,1 %. Man vil tro at en ytterligere reduksjon av produksjon vil være formålstjenlig 

sammenliknet med den negative innvirkning, for høyt skyggekast, kan gi for gjeldende naboer.   

 

Forhold til overordna planverk: 

I kommuneplanens arealdel for Frøya kommune ligger konsesjonsområdet innenfor område avsatt som 

hensynssone vindpark. 

 

I planbestemmelsen vises til endelig konsesjonsvedtak før det skal igangsettes reguleringsplan. Denne skal i 

følge planbestemmelsen ta utgangspunkt i området det gis konsesjon på. Kravet om reguleringsplan for 

vindkraftverk har bortfalt. Det er derfor gitt dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til tiltaket.   

 

Energianlegg med konsesjon etter energiloven er med hjemmel i forskrift om byggesak § 4.3 unntatt fra 

byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

 

Budsjettpost/kontostreng: 

Debet kontostreng/beløp 

Kredit kontostreng/beløp 

 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: 
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/ Kommunestyret  

 

PARKERING TITRAN KAPELL  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommune går i dialog med grunneier for erverv eller leie av areal for opparbeidelse 

av parkeringsplass ved Titran kapell 

2. Det sendes forespørsel til entreprenører - tilbud om opparbeidelse av parkeringsplass ved 

Titran kapell 

3. Opparbeidelse av parkeringsplass samt kostnader for tomt - erverv eller leie – finansieres 

ved omdisponering av midler fra prosjekt nr 551435 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Frøya kommune har fått forespørsel fra Titran Grendalag v/ Grethe Lund. De har i en årrekke søkt etter løsning 

på parkeringsproblematikken rundt Titran kapell. Naboer og fastboende opplever at besøkende til kapellet 

parkerer på privat mark og på tilfartsvei til kapellet, samt på begge sider av hovedvei. Dette skaper 

trafikkfarlige situasjoner og er til hinder for allmenn trafikk. 

I dialog med Titran Grendalag/ Grethe Lund har vi sett på en alternativ løsning. På venstre side av tilfartsvei til 

kapellet kan det anlegges en parkeringsplass. Tidligere har grendalaget montert belysning. Belysningen anses 

som tilstrekkelig også for parkeringsplassen.  

Alternativ plassering av parkeringsplass ligger på eiendommen - GNR 1/ BNR 1. Vi har sendt en forespørsel til 

hjemmelshaver, der vi foreslår to alternative løsninger: 

 

1. Hjemmelshaver tillater etablering av parkeringsplass på sin eiendom 

2. Frøya kommune erverver området parkeringsplassen etableres på 
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Rådmannen har vurdert kostnader for opparbeidelse av parkeringsplass. To alternative løsninger er skissert: 

 

1. Parkering 1 rekke 

Et areal på 6 x 44 meter – 264 kvm – gir mulighet til parkering av ca 15 biler – på en rekke. Kostnad 

for opparbeidelse av parkeringsplass vurderes til ca 120.000 kr 

 

2. Parkering 2 rekker 

Et areal på 10,5 x 44 meter – 462 kvm – gir mulighet til parkering av ca 30 biler – på to rekker. 

Kostnad for opparbeidelse av parkeringsplass vurderes til ca 200.000 kr 

 

I tillegg kommer kostnader for erverv eller leiekostnad for tomta parkeringsplassen etableres på. Ved erverv og 

en kvm-pris på 45 kr gir det en kostnad på Alt 1: 12.000 kr / Alt 2: 21.000 kr. 

 

Vurdering: 

 

Rådmannen er opptatt av at parkeringssituasjonen ved Titran kapell løses. I dag oppleves situasjonen som 

kaotisk og trafikkfarlig ved arrangement i Titran kapell. Rådmannen foreslår at: 

1. Dialog med grunneier for erverv eller leie av areal for opparbeidelse av parkeringsplass ved Titran 

kapell etableres 

2. Det sendes forespørsel til entreprenører - tilbud om opparbeidelse av parkeringsplass ved Titran kapell 

3. Opparbeidelse av parkeringsplass samt kostnader for tomt - erverv eller leie – finansieres ved 

omdisponering av midler fra prosjekt nr 551435. Kostnaden beløper seg til: Alt 1: 132.000 kr / Alt 2: 

220.000 kr 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

«Parkering – Titran kapell» finansieres ved omdisponering av midler fra prosjekt 551435 – søppelpresser. 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: 

 

Saldo prosjekt 551435 etter vedtatt finansiering: Alt 1: 285.500 kr / Alt 2: 197.500 kr  

 

 



Saknr: 194/18 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

04.12.2018 

Arkivsaksnr: 

18/2148 

Sak nr: 

194/18 

Saksbehandler: 

Nils Jørgen Karlsen 

Arkivkode: 

U01 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

194/18 Formannskapet 04.12.2018 

/ Kommunestyret  

 

SALG/LEIE AV AREAL PÅ TITRAN  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannen foreslår at Frøya kommune tegner en leiekontrakt med Titran Invest AS, med løpetid på 20 

år. Avtalen skal ha en opsjon for kjøp og forkjøpsrett. Avtalen skal også kunne forlenges. 

 

Vedlegg: 

 

Forespørsel fra Titran Invest 

Høringsuttalelse Titran Grendalag 

 

Saksopplysninger:   

 

Frøya kommune har fått en forespørsel fra Titran Invest v/ Svein Viggo Johansen. Johansen ønsker å erverve 

kommunens eiendom 1/ 91, som i all hovedsak består av en gammel fotballbane (grus) samt et lekeområde 

knyttet til tidligere drift av kommunal barnehage. 

Eiendom Gnr 1 – Bnr 91 – Hjemmelshaver Frøya kommune: 

 

 

 
Eiendommen har et areal på ca 6,2 daa. 

 

Johansen mener at eiendommen kan være et godt alternativ for å bygges om til oppstillingsplass for bobil og 

campingvogn. Titran Invest ervervet gammelskolen på Titran fra Frøya kommune i 2003, og benyttes i dag som 

overnattingsted for turister og grupper fra bla NTNU. Gammelskolen har i dag gode toalett og dusj muligheter, 

noe som også er mulig å utvide. I tilknytning til dette bygget er det en septikk på hele 20m3. Det er også mulig 

å sette opp et eget servicebygg med toaletter og dusj for benyttelse av bobil/ camping-turister. Infrastruktur – 

VA, el – ligger også godt til rette.  
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Det er tenkt at den gamle fotballbanen skal benyttes som oppstillingsplasser for bobiler og campingvogner. Ved 

store arrangement/ tilstelninger på Titran, kan også plassen benyttes som ren parkering, som ved oppsetting av 

Titran-spelet i 2019. 

Del av eiendommen ble benyttet som lekeområde da kommunen drev barnehage på Titran. Noen lekeapparater 

finnes fortsatt, men er i elendig forfatning. Her ser de mulighet for å plassere en ballbinge. 

 

Muligheter eiendommen gir: 

 

 
 

Titran Invest ønsker å erverve eiendommen. Planene er sendt på høring til Titran Grendalag. Grendalaget har 

ingen innvendinger mot at Titran Invest erverver eiendommen for å kunne utvikle den til oppstillingsplass for 

bobil/ campingvogn. 

 

Johansen ønsker å erverve eiendommen, dette for å sikre egne investeringer på eiendommen. Alternativet kan 

også være en leiekontrakt med lang løpetid, med mulighet for forlengelse og opsjon på kjøp/ forkjøpsrett. 

 

Vurdering: 

 

Parkeringssituasjonen på Titran har vært ei utfordring i lengre tid. Hendvendelser fra næringsdrivende og 

grendalag, med alternative forslag har vært evaluert under flere år. Henvendelsene til kommunen har handlet 

om å løse flere utfordringer;  

 

1. Parkeringssituasjonen ved Gaustad-brygga - Snuplassen ved Gaustad-brygga blir benyttet som 

parkering for turistbusser, bobiler og andre besøkende. Det har skapt vanskeligheter for boende, 

næringsdrivende og rutegående busser 

2. Mangel på toalettmuligheter – Cafeen, som er det eneste alternativet for toalettbesøk, opplever at 

turister invaderer cafeen kun for å benytte toalettene. Dette oppleves som en meget uheldig situasjon. 

Boende i området opplever også uønskede besøk på sin eiendom 

3. Bobil-parkering – Bobil-turister benytter snuplassen som parkering, noe som skaper vanskeligheter for 

boende, næringsdrivende og rutegående busser 

4. Ved arrangement i Titran kapell oppleves mangel på parkeringsmuligheter som utfordrende. I mangel 

på alternativ, benyttes tilfartsvei og hovedvei som parkering, noe som skaper trafikkfarlige situasjoner 

5. I 2019 skal Frøya kommune sette opp Titran-spelet på Titran. Med opp mot 1000 tilskuere pr 

forestilling blir parkeringssituasjonen ei stor utfordring 

 

Rådmannen mener at henvendelsen fra Titran Invest kan løse en del av utfordringene rundt parkering på 

Titran. Turister, som kommer med egne busser, kan benytte seg av toalettfasilitetene ved gamle Titran skole, 

busser kan transportere turister til Gaustad-brygga, for så å parkere ved gamle Titran skole. Bobil-turister får en 

mulighet til å parkere på en lovlig og organisert måte, med tilgang på sanitære fasiliteter, strøm etc. For 

arrangement, som Titran-spelet, blir den gamle grusplassen et positivt tilskudd til parkeringsmulighetene på 

Titran. I tillegg blir dette et positivt tilskudd til næringsvirksomheten i Titran Invest. 

Titran Invest ønsker å erverve eiendommen - GNR/ BNR 1/91. Rådmannen mener at en langsiktig leieavtale er 

en god løsning for begge parter. 
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SJØTOMT GJÆSINGEN  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommunestyre vedtar at Linda T Hoff får kjøpe sjøhustomt fra kommunens eiendom på 

Gjæsingen, Gnr. 66, bnr. 149, i henhold til søknad. Tomta begrenses til 370 kvm og prisen fastsettes til 

kr. 30.000,-. Kjøper betaler alle omkostninger i forbindelse eiendomsoverdragelsen. 

 

Dersom tomta ikke er bebygd innen 2 år fra vedtak om salg, faller tomta tilbake til kommunen. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Oversiktskart Gjæsingen 

Kartutsnitt sjøhustomt 

Kartutsnitt adkomstrettighet 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Lind T Hoff søker om å kjøpe sjøhustomt på Gjæsingen. Hoff har aner fra Gjæsingen og har i dag et fritidshus 

på Gjæsingen. 

 

Vurdering: 

 

Eiendommen - Gnr/ Bnr 66/149 - er på totalt 4.840 kvm. Tomten som ønskes kjøpt er regulert til 

sjøhusbebyggelse. Parsellen har et totalareal på 682 kvm og oppdeles i to sjøhustomter. Hoff ønsker å kjøpe den 

nordre del av parsellen, med et areal på 370 kvm. 

 

Parsellen har ikke egen adkomst. Det er derfor søkt hjemmelshavere på naboeiendommen – Gnr/ Bnr 66/64 – 

om adkomstrettighet over deres eiendom. Det er avklart og adkomstrettigheten er tinglyst. 
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FRØYA24 KONFERANSEN  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannen innstiller på et tilskudd på kr 20.000 til Frøya24 konferansen. 

Tilskuddet finansieres over reserverte tilleggsbevilgninger.  

Saldo reserverte tilleggsbevilgninger etter tilskudd blir kr 0. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Søknad Frøya24 konferansen 

Invitasjon Frøya24 konferansen 

Sponsorstøtte Frøya24 konferansen 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Med bakgrunn i at næringslivet på Frøya trenger mange nye, gode hoder med lidenskap for Frøya ser Frøya 

Næringsforum at det er et behov for å skape en møteplass for de nye og unge som kommer til Frøya for å jobbe 

og leve. 

 

Frøya Næringsforum har i flere år samarbeidet med HitraFrøya og Trøndersk Kystkompetanse i «Fløtt Heim» 

prosjektet. Det ble avholdt i Trondheim. Formålet var bra og derfor ønsker de å bygge en NY MERKEVARE, 

der arrangementet gjennomføres på Frøya med fokus på 24/ 7 - Næringsliv, kultur og fritid. 

 

Formålet er å gi unger mennesker mulighet til å møtes og bli kjent i en hyggelig ramme; Godt vertskap, 

uformelle presentasjoner, «mingling» og underholdning. Målet er å gjøre konferansen årlig. 

 

Utfordringen er at Frøya har så mye å by på men ikke ALLE vet det. Mange bedriftsledere uttrykker at de ikke 

evner å informere om de ulike tilbud Frøya tilbyr. De ønsker at alle skal trives på Frøya, og det ønsker de å 

fortelle gjennom Frøya24 konferansen. Forhåpningen er at minst 60 personer deltar på konferansen. Det blir 

også invitert unge mennesker i Sintef og NTNU-miljøene. 

 

I arbeidsgruppa har de bevisst tatt in fem ungdommer fra det lokale næringslivet, som gir sine inspill på 

hvordan dette skal gjennomføres og hva konferansen bør inneholde. Sponsorer får mulighet til egen stand på 

konferansen – på Hotell Frøya – og mulighet til å få med egen logo i en PR-film som skal produseres. 

 

Budsjett Frøya 24 Konferansen   

Servering 65 000 
  

Leie møterom/kulturhus 15 000 
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PR Film 35 000 
  

Stand Up 30 000 
  

DJ og musikk innslag 20 000 
  

Markedsmateriell 20 000 
  

Diverse 15 000 
  

Total 200 000 
  

 

De inviterer næringsliv og andre med følgende tilbud: 

 

STAND/MED EGEN ROLL UP EL BANNER kr          5.000,- 

SMÅ BEDRIFTER                                          kr        10.000,- 

MELLOMSTORE                                            kr        25.000,- 

STORE BEDRIFTER                                       kr   30/50.000,- 

FRØYA KOMMUNE                                        kr   30/50.000,- 

 

 

 

Vurdering: 

 

Frøya kommune har tidligere medvirket i og finansiert «Fløtt Heim-prosjektet». Hensikten var å attrahere 

ungdommer, både de som er født i øyregionen og de som kan tenke seg å flytte til øyregionen, til å komme hit 

etter endte studier. Arrangementene, som ble gjennomført i Trondheim, har hatt god oppslutning. Frøya24 

konferansen tar for seg gruppa av unge mennesker/ tilflyttere som allerede har gjort valget. Hva kan vi gjøre for 

å beholde dem på Frøya. Konferansen ønsker å informere om mulighetene, - i jobbsammenheng, boligmarked, 

fritidsaktiviteter og opplevelser. Konferansen har også til formål at deltakerne kan bygge nettverk. Rådmannen 

er positiv til tiltaket og håper at dette kan bli en årlig foreteelse.  

 

 

Budsjettpost/kontostreng: 

 

Tilskuddet til Frøya24 konferansen finansieres over reserverte tilleggsbevilgninger. Saldo pr dato er kr 20 000,- 

og rådmann foreslår derfor at disse bevilges til dette formålet. 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: 

 

Saldo reserverte tilleggsbevilgninger etter tilskudd blir kr 0. 
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KRITERIER FOR BRUK AV MIDLENE FRA HAVBRUKSFONDET  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune vedtar disse overordnede prinsippene for bruk av midler mottatt fra Havbruksfondet. 

 

1. Midlene kan kun brukes til ekstraordinære driftstiltak (dvs. formål som har 

engangskarakter og ikke pådrar kommunen varige økte driftskostnader) eller til 

investeringer.  

 

2. Kommunestyret oppretter et næringsfond på 30 000 000 kr. Rådmann får i oppdrag å legge frem 

en sak, der det beskrives nærmere om hvordan dette kan gjøres. 

 

3. Kommunestyret setter av 10 000 000 kr til fiberutbygging i kommunen. Rådmann får i oppdrag, 

i samarbeid med fylket å lage en sak som beskriver en plan for hvordan dette kan gjennomføres. 

 

4. Kommunestyret setter av 5 000 000 kr mot bekjempelse av marin forsøpling. Rådmann får i 

oppdrag å legge frem en sak, der det beskrives nærmere hvordan dette kan gjøres. 

 

5. Kommunestyret oppretter et bufferfond for «tap av» skatteinngang, 10 000 000 kr. Bufferfondet 

er en del av disposisjonsfondet. Bruken fra fondet foreslås av rådmann og vedtas av 

formannskapet. 

 

6. Øvrige likvide midler, kan rådmannen bruke til mellomfinansiering av byggelånet til helsehus og 

omsorgsboliger i prosjektet «Morgendagens omsorg». 
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Vedlegg: 

 

 Retningslinjer for tildeling av midler fra vederlag oppdrettskonsesjoner – Lenvik kommune 22.05.17 

 Retningslinjer for bruk av Havbruksfondet – Vikna kommune 

 Overordnede prinsipp ved bruk av Havbruksfondet – Hitra kommune (ettersendes) 

 

Saksopplysninger:   

 

I forbindelse med at Frøya kommune har mottatt ca. 103 millioner kr fra Havbruksfondet, så har rådmann fått i 

oppdrag å utrede retningslinjer på hvordan kommunestyret kan behandle midlene. Tre andre kommuner, 

Vikna, Hitra og Lenvik har også utarbeidet retningslinjer for bruk av midlene. Rådmann har hentet inn 

vedtakene i sakene. 

 

Hitra kommune 

Hitra kommune har i Hitra formannskap, sak 112/18 Havbruksfond 2018 – drøfting av disponering, vedtatt 

følgende: 

 Overordnede prinsipp ved bruk av Havbruksfondet: 

1. Det aller meste, minst 70%(?) skal gå til noe som gir varige verdier, med andre ord ikke brukt på 

ordinær drift 

2. Disponeringen skal bidra til oppfyllelse av de vedtatte handlingsregler  

3. Bruken av midlene skal fremme næringsutvikling generelt, og slik at vi oppfattes som aktivt 

tilretteleggende for en bærekraftig vekst i havbruksnæringen 

4. Midlene skal brukes til å underbygge attraktivitet og omdømme – og de skal relateres til vedtatte 

mål i samfunnsplan og verdiordene «bo – leve – oppleve» 

5. Det tilstrebes også at disponeringen av midlene bidrar til at vi blir et mer funksjonelt bo – og 

arbeidsmarked  

6. Ved fordeling av bruken skal man også søke å prioritere tiltak som utløser andre og andres 

virkemidler (andre offentlige tilskuddsordninger, finansielle bidrag fra næringslivet, dugnad o.l.)  

 

Formannskapet vedtok enstemmig forslag til overordnede prinsipp for bruken av havbruksfondet. 

Dernest ble formannskapet enige om at nærmere prioritering av bruken blir behandlet i et 

ekstraordinært kommunestyremøte. 

 

Hitra kommune har planlagt å avholdt det ekstraordinære kommunestyremøte 27.11.18, og rådmann vil 

vedlegge dette til behandlingen så raskt protokollen fra møtet blir tilgjengelig (ikke tilgjengelig i skrivende 

stund 26.11.18). 

 

Lenvik kommune 

Lenvik kommune har i vedtatt «Retningslinjer for tildeling av midler fra vederlag oppdrettskonsesjoner». Her 

defineres er målgruppen slik: 

 

Tilskudd kan tildeles til følgende typer prosjekt/tiltak som kommer sjømatnæringen til gode: 

a) Prosjekt/tiltak hvor formålet er å utvikle tilbud og rammebetingelser som kan styrke og 

videreutvikle næringslivet og det regionale arbeidsmarkedet 

b) Prosjekter/tiltak som bidrar at regioner og lokalsamfunn blir mer attraktive å bo i og flytte til 

- rekrutteringstiltak 

c) Kommunale prosjekter, herunder planlegging og infrastruktur, som legger til rette for 

utvikling av sjømatnæringa 

d) Prosjekter som styrker kompetanse og rekruttering tilknyttet sjømatnæringa 

 

Prosjekter skal være av generisk karakter – som kommer flere, herunder bygdesamfunn, bransjer, 

bransjegrupper, til gode.  

 

Med prosjekter og tiltak menes oppgaver og aktiviteter som:  

1. er tidsbegrenset, tilskudd kan kun gis i inntil 5 år, selv om prosjektet har lengre varighet 

2. har fokus på utprøving, initiering og oppstart 
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3. har organisering, kostnader og finansiering som er direkte tilknyttet prosjektet/tiltakets 

formål 

4. skal lede frem til et bestemt resultat 

 

Retningslinjene er vedlagt saken 

 

Vikna kommune 

Vikna kommune har vedtatt i kommunestyret 20.11.18 følgende retningslinjer: 

 

Kommunestyret vedtar at midler fra havbruksfondet benyttes til finansiering av: 

1. Investeringer (gir redusert låneopptak) 

2. Ekstraordinære driftstiltak, dvs. til formål som har engangskarakter og ikke pådrar kommunen varig 

økte driftskostnader (dette kan være tiltak som stimulerer til mer aktivitet, kulturtiltak, 

bostedsutvikling, kompetanseutvikling i kommunen og tiltak som gir kostnadsbesparelser i den 

ordinære driften, ekstraordinære avdrag på lån) 

3. Styrking av kommunalt næringsfond og næringsutvikling (inkl. NYN IKS) 

4. Minimum 1 % av fondet settes av til et fond for arbeid med tiltak mot marin forsøpling. 

 

Behandling: 

Bruken av midlene pkt. 1-4 skal behandles som egen sak i hvert enkelt tilfelle etter innstilling fra rådmannen. 

 

Drøfting 

Rådmann vil i dette saksfremlegget ikke komme med detaljerte tiltak for bruk av hele Havbruksfondet, men vil 

komme med en diskusjon over alternativer på hvordan kommunen kan forvalte midlene i årene som kommer. 

 

Som en overordnet prinsipp, foreslår rådmann, at disse midlene ikke skal gå direkte inn i driften av 

kommunen. Rådmann anbefaler et prinsippet lik Vikna kommune har formulert; Midlene brukes «til formål 

som har engangskarakter og ikke pådrar kommunen varig økte driftskostnader (dette kan være tiltak som 

stimulerer til mer aktivitet, kulturtiltak, bostedsutvikling, kompetanseutvikling i kommunen og tiltak som gir 

kostnadsbesparelser i den ordinære driften, ekstraordinære avdrag på lån)». 

 

Rådmann foreslår imidlertid at det åpnes for at hele eller noe av midlene kan brukes til investeringer, og kan 

erstatte låneopptak. Noen investeringer kan da få driftsmessige konsekvenser. 

 

Renteinntekter 

Havbruksfondet er nå disponert på en «høyrentekonto» i kommunens avtalebank. Dette generer renteinntekter i 

løpet av tiden pengen står der, ca. 2,1 millioner kr ekstra i renteinntekter hvert år. Renten er pr 09.11.18 på 

2,07%. Hvis kommunestyret ønsker en gradvis bruk av midlene, vil rådmann i samarbeid med avtalebankens 

partner Eika, opprette en plassering i markedet som har en tidshorisont på 3-5 år, som kan gi en høyere 

avkasting enn en på «høyrentekonto» som er i tråd med finansreglementet. 

 

Nedbetaling av gjeld 

Ett alternativ i bruken av havbruksfondet er nedbetaling av gjeld. Kommunen hadde pr 31.12.17 en gjeld på 

801,266 millioner kr, og kommunen betalte ca. 45 millioner kr i renter og avdrag på denne gjelden. Hvis 

kommunen bruker 100 millioner kr på å nedbetale gjeld, vil etter et svært forenklet regnestykke, spare 

kommunen med ca. 5,6 millioner kr i rente og avdrag i året.  

 

Investeringer 

Ett annet alternativ er at midlene avsettes til investeringer, og erstatte låneopptak på opp mot 100 millioner kr. 

Virkningen vil da være ca. det samme som i avsnittet over. Dette kan være mot bestemte investeringssaker, 

spredt ut over flere år, eller mot ett bestemt prosjekt, som f.eks. «Morgendagens omsorg». 

 

I denne sammenheng ønsker rådmann å komme med følgende betraktning. Kommunen trenger å låne store 

beløp for å fullfinansiere byggingen av helsehus og omsorgsboligene. Midlene fra Husbanken, vil kommunen 

motta etter at byggingen er fullført, og kommunen må også forskuttere disse midlene i byggeperioden. 

Kommunen vil mest sannsynlig i dette prosjektet ha et byggelån som det kun betales renter på i byggeperioden, 

og vil konvertere dette til en normallån etter at bygningen er ferdig. Hvis rådmannen får fullmakt til å anvende 

store deler av havbruksfondet, til å finansiere deler av Husbankens investeringsmidler, vil dette spare 
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kommunen for en del renteutgifter, ca. 1,75 millioner kr i året pr 100 millioner kr kommunen slipper å ta opp i 

byggelån. Renten hos Kommunalbanken er pr d.d. 1,75%. 

 

Investeringsprosjekt «Morgendagens omsorg» og «Morgendagens skolebygg» 

Rådmannen ser at kommunen har store investeringer fremfor seg, mye er nevnt om Helsehus og 

omsorgsboliger, men også en ny skole på Sistranda ser naturlig ut på sikt, jfr. skolebruksplanen. Rådmannen 

ser at alternativ bruk av midlene er at det settes av midler til disse formålene. Helsehus og omsorgsboliger er 

vedtatt, men skolebygg er ikke det. En mulig løsning for skolebygg er også privet/offentlig samarbeid lik 

kommunen i dag har på Kysthaven. Skulle dette bli aktuelt, foreslås det at rådmann får i oppdrag å 

fremforhandle en leieavtale der noe av fondet kan brukes til å dekke hele eller deler av leien i årene som 

kommer. 

 

Næringsfond 

I forbindelse med at kommunen fikk ca. 20 millioner kr fra de «Grønne konsesjonene» for noen år tilbake, ble 

det avsatt midler som innbyggere fra øyrekken kunne søke om. På grunn av begrensningene i tildelingen av 

midlene fra de Grønne konsesjoner (de kun kunne brukes til investeringer), ble ikke de avsatt til et direkte 

næringsfond, men en investeringsfond til øyrekken. Rådmann foreslår at en liknende ordning nå etableres, lik 

den Lenvik kommune har vedtatt. Ordningen vil da gjelde for hele kommunen, på søknadsbasis. Rådmann får i 

oppdrag å legge frem en sak, der det beskrives nærmere om hvordan dette kan gjøres. Rådmann foreslår at ca. 

30% av havbruksfondet avsettes til dette formålet, 30 millioner kr. 

 

Fiberutbygging 

I samarbeid med fylkeskommunen og Telenor vil kommunen få utarbeidet et kostnadsoverslag over kostnaden 

på å bygge ut fiber til alle husstandene i kommunen. Kommunen vil får denne presentert av Telenor i uke 

48/49. 

 

Rådmannen foreslår å sette av ca. 10% til dette formålet, 10 millioner kr. Rådmannen får i oppdrag å utarbeide 

et forslag til avtale sammen med fylkeskommunen om at områdene Stølan og Gurvikdal / Sandvika blir 

prioritert først, og legger frem dette forslaget frem for kommunestyret til behandling. 

 

Marin forsøpling 

Marin forsøpling har lenge vært en utfordring for kommunen. Rådmannen foreslår å sette av ca. 5%, 

5 millioner kr til dette formålet. Rådmann får i oppdrag å legge frem en sak, der det beskrives nærmere om 

hvordan kommunen kan benytte disse midlene. 

 

Bufferfond - inntektssvikt 

Rådmann har ikke direkte budsjettert med midler fra havbruksfondet, men har foreslått tiltak som bruker av 

disposisjonsfondet, der havbruksfondet er en del av. Rådmann ser at de siste årene har sett en svært stor 

svingning i skatteinntektene for kommunen. Det er derfor svært vanskelig å være sikker i sitt anslag av 

skatteinntekten i årene som kommer. Rådmannen foreslår derfor at en del av havbruksfondet ca. 10%, 10 

millioner kr, avsettes til et «bufferfond» for skatteinntekter. Bruken fra fondet foreslås av rådmann og vedtas av 

formannskapet, som gis denne fullmakten gjennom vedtak i denne sak. 

 

Vurdering 

Rådmannen foreslår i denne saken flere måter på å disponere midlene kommunen har mottatt fra 

Havbruksfondet. Rådmann anbefaler i denne sammenheng at et overordnet prinsipp blir vedtatt, at midlene kun 

kan brukes til ekstraordinære driftstiltak eller investeringer. Rådmann forslår også at næringsfond, 

fiberutbygging og bekjempelse av marin forsøpling vedtas slik at administrasjonen kan starte arbeidet med å 

utarbeide detaljerte retningslinjer på hvordan disse fondene kan virke. I tillegg foreslås det at bufferfond 

inntektssvikt blir opprettet (buffer for mindre skatteinngang enn budsjettert).  

 

Hvis dette blir vedtatt, vil det ta flere år før midlene er anvendt på de forskjellige områdene. Rådmannen 

foreslår derfor at likviditeten som gjenstår, når kommunen skal starte byggelånet til «Morgendagens omsorg», 

går inn i dette prosjektet.  

 

Byggelånet, blir da kun opptatt etter hvert som det trengs likviditet i disse andre prosjektene. Når Helsehus og 

omsorgsboliger er ferdige, og kommunen har fått investeringstilskuddet fra Husbanken, vil likviditeten gå 

tilbake til disposisjonsfondet og anvendt etter de vedtatte tiltakene. Dette muliggjør at midlene kan brukes som 
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likviditet mot byggingen av helsehuset og omsorgsboligene, samt at kommunestyret setter i gang konkrete tiltak 

som kommer næringslivet til gode. 
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EIERMELDING 2018  

 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 

 

 Frøya kommune oppretter et eierutvalg. 

 

 Frøya kommune godkjenner eierskapsmelding 2018 som vedlagt. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Eierskapsmeldingen for Frøya kommune 2018 

Motiver for selskapsdannelse 

Selskapsformer 

Eierskapsmelding for Frøya kommune 2016 

 

Saksopplysninger:   

 

Eierskapsmeldingen bør gjennomgås og revideres jevnlig og minimum en gang i planperioden av 

kommunestyret.  

 

Vurdering: 

 

Eiermeldingen for Frøya kommune ble sist lagt frem i 2016. Endringen i fra forrige eiermelding innebære i stor 

grad en strukturendring, der noe av meldingen er tatt ut og lagt som vedlegg. Dette gjelder informasjon om 

forskjellige selskapstyper og motiver for å danne de forskjellige selskapstypene. Dette er uendret fra forrige 

melding. 

 

Nytt i forhold til forrige eiermelding 

Nytt i meldingen er at rådmann foreslår å oppnevne et eierutvalg (punkt 2.3.2 side 8). Rådmannen foreslår at 

ordfører og opposisjonsleder sammen med rådmannen sitter i dette utvalget. Utvalget skal behandle strategiske 

spørsmål omkring eiersiden for kommunen. Dette kan f.eks. være, om kommunen bør styrke seg i noen selskap, 

eller selge seg ut. Rådmannen fremmer så disse sakene for de politiske utvalgene etter innspill fra elevutvalget. 

Eierutvalget kan også være en plass der kommunens representanter diskuterer strategi foran 

generalforsamlinger og eiermøter til selskapet som kommunen har interesser. 

 

Rådmann legger frem i meldingen en oppdatert liste over selskaper som står oppført i kommunens balanse. 

 

Også nytt i denne eiermeldingen er at rådmannen foreslår å dele oppfølgingen av selskapene i to hoveddeler, 

støttende og aktivt (punkt 2.3.1 side 7). Kommunen har eierskap i mange ulike bedrifter. Eierskapet i noen 
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bedrifter er imidlertid mer som støttende å regne, og kommunen driver ikke aktiv oppfølging som eier. Dette er 

bedrifter som f.eks. borettslag, Oi Trøndersk mat og drikke AS og interkommunalt arkiv Trøndelag IKS. 

Kommunen kan være aktiv i disse bedriftenes virke, men ikke på eiersiden. 

 

I andre bedrifter er kommunen en aktiv eier, og stiller aktivt opp som eier. Dette er bedrifter som f.eks. Frøya 

Storhall AS, HAMOS forvalting IKS og Trønderenergi ASA.  

 

Under oversikten i punkt 3.2 Selskapsoversikt (side 13) i eiermeldingen, merkes selskapene ut ifra hvilken 

innsasts kommunen skal ha i de forskjellige selskapene. 

 

Rådmannen har gjennomgått eierskapene til kommunen, og ser at 3 av selskapene som stod i forrige 

eierskapsmelding ikke eksister i enhetsregistret, og tar disse bort fra eierskapsmeldingen og kommunens 

balanse. Dette er:  

 Destinasjon Trøndelagskysten, balanseført verdi 5 375 kr 

 Fosenfly, balanseført verdi 1 000 kr 

 Frøya kystkultursenter, balanseført verdi 5 000 kr 
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BUDSJETTJUSTERING 2 - INVESTERINGSBUDSJETTET 2018  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune foretar følgende budsjettjusteringer for investeringsbudsjettet for 2018 

 

Prosjekt Beskrivelse Budsjett 2018 Revidert 
budsjett 
2018 

Planlegges 
overført til 
2019 

551311 PÅKOSTNADER KOMMUNALEBYGG 3 000 000 0 3 000 000 

551315 NÆRINGSAREAL 2 097 098 800 000 1 297 098 

551317 SENTRUMSOMRÅDE 1 166 444 0 1 166 444 

551327 ALMENNINGSKAIER 1 000 000 100 000 900 000 

551328 TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 939 398 0 939 398 

551341 Ny brannstasjon 26 605 587 26 605 587 0 

551343 BOLIGFELT HOLAHAUAN 12 363 132 100 000 12 263 132 

551345 ADRESSEPROSJEKT 816 250 50 000 766 250 

551347 FJERNVARMEANLEGG - SISTRANDA 
SENTRUM 

2 443 324 2 443 324 0 

551352 Kommunale veier 1 000 000 1 000 000 0 

551356 Kombinert tankvogn 1 200 000 1 200 000 0 

551358 LIGGEKAI SISTRANDA 21 901 363 100 000 21 801 363 

551361 Oppgradering uteområdet på 
Sistranda/Hamarvik 

1 110 577 100 000 1 010 577 

551364 VANNFORSYNING SISTRANDA-
NORDSKAGET 

30 957 360 4 000 000 26 957 360 

551374 NORDHAMARVIKA GRAVPLASS 15 716 497 1 000 000 14 716 497 

551375 NYTT HØYDEBASSENG - BERGHEIA 5 960 000 100 000 5 860 000 
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551376 NYTT HØYDEBASSENG - 
BREMNESTUVA 

23 623 513 500 000 23 123 513 

551377 OPPRYDDING KOMMUNALE 
AVLØPSLEDNINGER/OVERVANNSPROB
LEMER 

5 490 621 0 5 490 621 

551391 NY FLYTEBRYGGE INNTIAN HAVN 
(KOMMUNAL KAI) 

92 500 92 500 0 

551393 DIGITALISERING AV BYGNINGS- OG 
DELINGSARKIV 

230 348 100 000 130 348 

551415 SVØMMEHALLEN - MODERNISERING 200 000 200 000 0 

551428 KULVERT I BLAKSTADVASSDRAGET 187 590 0 187 590 

551430 MORGENDAGENS OMSORG 16 000 000 7 000 000 9 000 000 

551431 GJETØY BRU 390 000 100 000 290 000 

551434 VARMESENTRAL MAUSUND SKOLE 1 885 000 200 000 1 685 000 

551435 SØPPELPRESSER - SISTRANDA 
SENTRUM OG FRØYA SYKEHJEM 

417 500 0 417 500 

551439 HOVEDPLAN VANN 400 000 100 000 300 000 

551445 RENSEANLEGG AVLØP SISTRANDA 24 700 000 100 000 24 600 000 

551447 AVLØPSANLEGG GRINDFARA 900 000 0 900 000 

551449 AVLØPSANLEGG FLATVAL 1 OG 2 3 000 000 600 000 2 400 000 

551456 SANERING AV AVLØPSANLEGG 
NORDSKAGET 

4 275 000 100 000 4 175 000 

551458 SANERINGSPLAN SPREDT AVLØP 250 000 250 000 0 

551463 SIKRING OG OPPGRADERING AV 
STABBEN FORT 

500 000 100 000 400 000 

551464 SISTIEN 1 525 000 200 000 1 325 000 

551483 UTVIDELSE AV NORDHAMARVIKA 
INDUSTRIOMRÅDE 

650 000 100 000 550 000 
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551487 Branndører Frøya sykehjem 300 000 0 300 000 

551492 Musikkbinge Nordskag oppvekstsenter 430 000 300 000 130 000 

551495 Bofelleskap 5 boenh. unge voksne med 
særskilte behov 

350 000 0 350 000 

551496 Bofelleskap 5 boenh. "Frøyablå seng" 350 000 0 350 000 

551497 Utstyr til avlastningsbolig barn- og 
unge 

120 000 120 000 0 

551498 Infrastruktur sentrumsområde 1 450 000 0 1 450 000 

551499 Opparbeide næringsområder 11 148 120 500 000 10 648 120 

551502 Turistinformasjon 400 000 0 400 000 

551507 Vedlikehold Sula kapell 1 656 000 1 656 000 0 

551510 Basestasjon Nordskag 600 000 600 000 0 

551511 Fiberkabel sjø Bremnestua-Nordskag 150 000 0 150 000 

551515 Utbedring av Bogøya kai 3 000 000 3 000 000 0 

551516 Vinduer Bygdetunet 200 000 0 200 000 

551518 Konsekvensutredning og risiko- og 
sårbarhetsanalyse - kommuneplanens 
areal 

1 200 000 1 200 000 0 

551519 Flatvalvegen 0 35 000 000 0 

551520 Digitalisering av graver 248 000 248 000   

551521 Bygning av kommunale utleiebolig 3 550 000 0 3 550 000 

551522 Forprosjekt industriområde Hallaren 1 000 000 200 000 800 000 

551523 Hvite biler - tilbringertransport i 
øyrekka 

795 000 0 795 000 
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551525 Uteområdet i Sistranda 
sentrum/Torvet 

100 000 100 000 0 

551526 Prosjektering vei, vann og avløp 
Beinskaret 3 

3 891 011 100 000 3 791 011 

551527 Uteareal avlastningsbolig/rådhus 150 000 0 150 000 

551528 Utbygging - Dyrøy oppvekstsenter 23 069 210 700 000 22 369 210 

551529 Forprosjekt næringsareal Uttian 600 000 600 000 0 

551530 Vannlekeutstyr 150 000 0 150 000 

551531 Boligmodul Perstua 1 450 000 800 000 650 000 

556001 Løpende investering kommunale 
vannledninger, samlepost 

1 500 000 100 000 1 400 000 

556002 Oppgradering vannledningsanlegg 
Bremnestuva 

6 500 000 500 000 6 000 000 

556003 Sanering og oppgradering VA Sistranda 
Midtre 

2 500 000 0 2 500 000 

556004 Vannforsyning Sandvika 1 500 000 100 000 1 400 000 

556006 Membranrigg D 3 500 000 200 000 3 300 000 

557001 Løpende investeringer kommunale 
avløp, samlepost 

1 500 000 100 000 1 400 000 

  Sum 286 351 443 93 465 411 227 886 032 
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Saksopplysninger:   

 

Alle investeringsprosjekter som kommunen har, får et budsjett i starten av året. I utgangspunktet vil hele det 

tilgjengelige budsjettet være tillagt inneværende år. I noen tilfeller er det ikke mulig å gjennomføre hele 

prosjektet i nåværende år, og det er derfor nødvendig å justere budsjettet til forventet forbruk i inneværende år, 

og overføre rest til neste år. 

 

Vurdering: 

 

Rådmann har gjennomgått alle prosjekter opp mot hvilket forbruk de har i 2018, og foreslår i henhold til god 

regnskapsskikk å justere budsjettet i henhold til dette. 
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EGENKAPITALINNSKUDD KLP 2018  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Egenkapitaltilskuddet finansieres ved bruk av disposisjonsfondet 

 

Frøya kommune skal betale inn sin andel av egenkapitaltilskuddet til KLP i 2018. Egenkapitaltilskuddet 

til KLP for 2018 er på kr 1 283 290. 

 

Saldo på disponibelt disposisjonsfond er 112 168 648 kr. 

 

 

Saksopplysninger:   

 

KLP’s egenkapital består av egenkapitaltilskudd og egenkapitalfond. Ved etablering av et kundeforhold i KLP 

må kunden innbetale et egenkapitaltilskudd, og kunden forplikter også til å skyte inn ytterlige 

egenkapitaltilskudd dersom styret krever det. Ved flytting av kundeforholdet får kunden utbetalt sin andel av 

egenkapitaltilskuddet. Krav på egenkapitaltilskudd for 2018 er kr 1 283 290. 

 

Egenkapitaltilskuddet i KLP skal føres i investeringsregnskapet. Egenkapitaltilskuddet skal føres i regnskapet 

for kjøp av andeler og kan ikke lånefinansieres, så det må enten dekkes av ubundne investeringsfond eller ved 

overføringer fra driftsregnskapet. Overføringer fra driftsregnskapet er avhengig av et positivt resultatregnskap. 

 

Egenkapitaltilskuddet i KLP foreslås finansiert fra disposisjonsfond. 

 

Vurdering: 

 

Frøya kommune skal fortsatt være kunde i KLP, og må dermed følge kravet om å betale inn 

egenkapitaltilskuddet. 
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SAMHANDLINGSSTRATEGI FOR DIGITALISERING I TRØNDELAG  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommune slutter seg til samhandlinsstrategien for digitalisering i Trøndelag og vedtaket 

om videre håndtering fra rådmannsutvalget i Trøndelag. 

 

2. Frøya kommune slutter seg til som deltaker i det videre arbeidet med samhandling om 

digitalisering i Trøndelag og vil bidra til at foreslåtte tiltak gjennomføres. 

 

Vedlegg: 

 

Samhandlingsstrategien for digitalisering i Trøndelag 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Kommunene og de regionale aktørene har i ulike sammenhenger pekt på at det er nøvdendig med en mer 

forpliktende felles satsing på digitalisering i fylket. I sitt møte 30. januar ba rådmannsutvalget DiguT 

(Digitaliseringsutvalget i Trøndelag) utvikle forslag til en felles strategi for samhandling om digital utvikling 

for kommunene i Trøndelag innen utgangen av april 2018. 

 

DiguT utarbeidet en første versjon av samhandlingsstrategi for kommunene i Trøndelag 2018 – 2021. 

Rådmannsutvalget i Trøndelag fattet følgende vedtak i saken i sitt møte 2.mai: 

 

1. Forslaget til samhandlinsstrategie for digitalsering i Trøndelag legges til grunn for det videre 

samarebeidet. 

 

2. Det utarbeides forslag til samarbeidsavtale for kommuner/virksomheter som ønsker å delta i 

samhandlingen. 

 

3. Rådmannsutvalget blir styringsgruppe, i tråd med beskrivelsen i dette dokumentet. 

 

4. Det etableres en strategigruppe med et sekretariat og ressurser som beskrevet i dokumentet. 

Finansieringen av budsjett for strategigruppe og sekretariat avklares gjennom behandling hos berørte 

deltakere og i rådmannsutvalget som styringsgruppe. 

 

5. Regionene i Trøndelag anbefales å etablere et eFagråd i tråd med beskrivelsen i dette dokumentet.  
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6. DiguT utarbeider plan og innhold for et kompetanseprogram som startes høsten 2018, i tråd med 

beskrivelsen i dette dokumentet. 

 

7. Rådmannsutvalget støtter forslaget om å starte et felles prosjekt med anskaffelse og innføring av felles 

sak-/arkivsystem for kommunene i Trøndelag. 

 

8. Rådmannsutvalget ønsker at Trondheim kommune tar en sentral rolle i arbeidet med 

samhandlingsstrategien. 

 

9. Oppstart av arbeidet bør finansieres med en grunnressurs basert på skjønnsmidler. 

 

10. Rådmannsutvalget anbefaler kommunene å slutte seg til samhandlingsstrategien. 

 

11. Saken tas opp på møte i fylkesstyret. 

 

Samhandlingsstrategien for digitalisering i Trøndelag tar utgangspunkt i de tre bærende søylene en tenker må 

legges til grunn i et velfungerende samarbeid mellom kommunene: 

 

- Struktur og styring 

- Kompetanse 

- Prioriterte satsinger 

 

Samhandlingsstrategien fastsetter følgende mål for arbeidet: 

 

1. Kommunene i Trøndelag lærer av hverandre og utvikler brukervennlige tjenester i fellesskap. 

2. Kommunene i Trøndelag har høy digital modenhet og endringskraft. 

3. Kommunene i Trøndelag standardiserer på beste praksis og tar i bruk nasjonale fellesløsninger. 

4. Innbyggere og næringsliv i Trøndelag opplever en effektiv og samordnet offentlig sektor i 

Trøndelag. 

5. Sammen med KS, Trøndelag fylkeskommune og Fylkesmannen i Trøndelag utvikler kommunene 

et partnerskap for digitalisering som bidrar til nasjonal utvikling. 

 

Det foreslås at ny struktur for samhandling bygger på regionale samarbeidsordninger, som f.eks. samarbeidet 

mellom kommunene på Fosen. Trondheims rolle bør være tydelig i samhandlingen. 

 

Det inngås samarbeidsavtaler mellom kommunene/virksomhetene som vil inngå i et slikt forpliktende 

samarbeid. 

 

Rådmannsutvalget blir styringsgruppe. Styringsgruppa prioriterer og beslutter felles satsinger og finansiering 

av disse. I tillegg foreslås en strategigruppe med representanter fra de regionale samarbeidsarenaene.  

 

Sammen med strategigruppen vil et felles sekretariat ha ansvar for å organisere arbeidet med felles satsinger. 

Ressurser og kompetanse i sekretariatet må utvikles over tid, som en minimumsløsning i en startfase bør det 

være en ressurs tilsvarende minimum to årsverk. Det anbefales at sekretariatet ledes av fylkeskommunen. 

 

Samarbeidsstrukturen skisseres slik: 
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Det foreslås at det fra høsten 2018 igangsettes et kompetanseprogram om digitalisering for kommunenes 

ledere i Trøndelag. 

 

Det foreslås at kommunene gjennomfører konkrete felles satsinger som innebærer at kommunene 

standardiserer på samme løsninger innenfor områder det er hensiktsmessig. I starten bør kommunen 

konsentrere om få, men tydelige satsinger. 

Strategien foreslår at det settes i gang et felles prosjekt med sikte på anskaffelse og implementering av felles 

sak-/arkivsystem for kommunene i Trøndelag. Dette som et konkret første fellesprosjekt i tråd med 

samhandlingsstrategien. Det vil være en vesentlig brikke i en kommende standardisering for digitalisering i 

Trøndelag. 

 

Skal en lykkes i å iverksette et slikt fellesprosjekt med potensielt 47 kommuner må det til en rask avklaring av 

hvilke regioner/kommuner som vil delta. Gjennomføringsevne vil her være kritisk for å unngå at enkelte 

kommuner/regioner heller kjører egne løp. DiguT er nå ferd med å kartlegge kommunenes deltakelse i et slikt 

felles prosjekt. 

 

Det vises for øvrig til vedlagte samhandlingsstrategidokument for nærmere beskrivelser. 

 

Samhandlingsstrategien for digitalisering legges med dette fram til politisk behandling, og med spørsmål om 

Frøya kommune ønsker å slutte seg til arbeidet med gjennomføring av strategien og de foreslåtte grepene den 

inneholder. 

 

Vurdering: 

 

Det foregår for tiden mye arbeid med en sterkere felles digital utvikling i kommunesektoren, både på nasjonalt 

nivå, regionalt nivå og lokalt nivå. Det er åpenbart mulighet for kommunene i nye Trøndelag å samle kreftene 

om en forsterket felles koordinering og samhandling. 

 

Skal de 47 kommunene i Trøndelag lykkes med dette, kreves det en god struktur på samarbeidet, slik at en kan 

få arbeidet til å bli systematisk og med god gjennomføringsevne. Det kreves også at kommunene går inn i det 

felles arbeidet med vilje til å prioritere samarbeidsløsninger. Potensiale for å hente gevinster i fellesskap 

vurderes som stort. 



Saknr: 201/18 

 

Samlet sett er dette en prosess med høy kompleksitet i utgangspunktet. Det kanskje mest kritiske vil være å 

faktisk komme i gang med samarbeidet, med de kommunene som er modne til å beslutte at man vil delta i det 

videre arbeidet. 

 

Hvis man skal følge anbefalingene i samhandlingsstrategien bør etablere et eFagråd for vår region. For Frøya så 

vil dette være mest naturlig at man etablerer et samarbeid med Hitra. 

 

Strategidokumentet gir klare anbefalinger om etablering av nødvendige ressurser i sekretariatet, for å sikre 

gjennomføringsevne til de felles satsingene. I oppstarten tenkes dette finansiert med skjønnsmidler fra 

fylkesmannen. Medfinansiering fra kommunen bør komme gradvis og i takt med gjennomføring av felles 

satsinger. 

 

Rådmannen tilrår av Frøya kommune slutter seg til som deltaker i samhandling om digitalisering i Trøndelag, 

basert på strategidokumentet og vedtaket i rådmannsutvalget i Trøndelag. 

 

 



Saknr: 202/18 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

04.12.2018 

Arkivsaksnr: 

18/3261 

Sak nr: 

202/18 

Saksbehandler: 

Torny Dahlø Sørlie 

Arkivkode: 

G00 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

202/18 Formannskapet 04.12.2018 

 

PROSJEKTET MORGENDAGENS OMSORG - UTVIDELSE AV MEDLEMMER I 

STYRINGSGRUPPA  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannen tilrår at styringsgruppa for Morgendagens omsorg suppleres med en politisk representant 

fra opposisjonen. Opposisjonen velger selv denne representanten.  

 

 

Saksopplysninger:   

 

Styringsgruppa behandlet i møte 6.11.18 (# 143/18) saken vedrørende utvidelse av antall medlemmer i 

styringsgruppa.                                                                                                                  Bakgrunn for dette er 

tidligere innspill både fra formannskapet og i Kommunestyret, om en utvidelse av styringsgruppa med en  

politisk representant fra opposisjonen.                                                             Pr i dag har styringsgruppa fem 

representanter.  To representanter fra Arbeiderpartiet og tre representanter fra administrasjonen 

Rådmannen ser at en utvidelse vil sikre et større eierskap og involvering i prosjektet.  

 

 



Saknr: 203/18 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

04.12.2018 

Arkivsaksnr: 

18/3269 

Sak nr: 

203/18 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

203/18 Formannskapet 04.12.2018 

/ Kommunestyret  

 

MØTEPLAN 1. HALVÅR 2019  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Møteplan 1. halvår 2019 
 
 

Utvalg Januar Februar Mars April Mai Juni 

KST 31.01 28.02 28.02 

 

25.04 23.05 20.06 

FSK 08.01 

22.01 

05.02 

 

   05.03 

   19.03 

02.04  

16.04  

 

07.05 

28.05 

11.06 

 

HFF 12.01 09.02 16.03 20.04 11.05 15.06 

HFD 15.01 12.02 12.03 09.04 14.05 18.06 

KU             

ER             

KBR             

FUR             

 

 

 Felles formannskapsmøte med Trondheim og Hitra kommuner  

 

*1) Kommunestyrets møter holdes på  Torsdager med møtestart  kl. 10.00 

*2)  Formannskapets møter holdes på Tirsdager med møtestart kl. 09.00 

 

*3)  Hovedutvalg for drift holdes på   Tirsdager med møtestart  kl. 09.00  

*4 Hovedutvalg for forvaltning   Torsdager med møtestart  kl. 09.00  

 

*5) Eldreråd    Mandager med møtestart kl. 10.00 

*6) Kommunalt brukerråd   Mandager med møtestart kl. 09.00 

*7) FUR      Mandager med møtestart kl. 15.30 

 

Ved behandling av spesielle tema kan tidspunkt for møtestart bli justert.  

Avvik fra Frøya Herredshus som møtested vil fremgå av innkalling og kunngjøres særskilt.  
 
 

 

 

 



Saknr: 204/18 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

04.12.2018 

Arkivsaksnr: 

18/2526 

Sak nr: 

204/18 

Saksbehandler: 

Mona Skarsvåg 

Arkivkode: 

A30 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

204/18 Formannskapet 04.12.2018 

 

KULTURPRISEN 2018  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kulturprisen for 2018 tildeles: 

 

Kr 10 000 dekkes over reserverte tilleggsbevilgninger 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Liste med nominerte og begrunnelser blir utdelt i møtet. 

 

Saksopplysninger: 

   

Hovedutvalg for næring, miljø, kultur og tekniske tjenester vedtok i møte 28.05.2004 at kommunens kulturpris 

skal deles ut hvert annet år. Siste utdeling ble gjort i 2016, da gikk prisen til Mausund IL. Prisen er på kr 10 

000 samt diplom. 

 

Kultur og Idrett har ikke midler til kulturprisen lagt inn i sitt budsjett. Prisen er blitt dekt over reserverte 

tilleggsbevilgninger.  

Kulturprisen er annonsert i lokal media og på kommunens hjemmeside. Kulturprisen blir utdelt av ordfører 

mandag 17. desember under kommunens arrangement «Jul på Frøya». 

 

Statutter:  

 

Prisvinneren har arbeidet i lang tid med kulturarbeid 

 

Prisvinneren har nedlagt en stor del frivillig arbeid for kulturlivet i kommunen. 

 

Prisvinneren har i lang tid vært en stor pådriver og motivator for kulturarbeidet i kommunen. 

 

Prisvinneren er allsidig og deltar i flere av de kulturelle retningene og ytringsformene som finnes i kommunens 

kulturliv. 

 

 

Prisvinneren har tilført kommunens innbyggere mye kunnskap og gode opplevelser omkring sitt emne/fag 

innen kulturen, og på denne måten hatt stor betydning for sine sambygdinger. 

 

Prisvinneren må oppfylle minst et av punktene i statuttene. 

 

 

 



Saknr: 204/18 

 

Tidligere kulturprisvinnere: 

 

1980 Johan G. Foss 

1981 Hjalmar Flatval 

1982 Tor Aune 

1983 Sanitetskvinnene i Frøya 

1991 Hans O. Rabben 

1992 Ragnhild Ervik 

1993 Eva Mjøen 

1994 Torstein Iversen 

1995 Halten Fiskarheims Venner 

1996 Flomål 

1997 Arnold Myreng 

1998 Anton Olav Haftorsen 

1999 Lars Kvalvær 

2004  Havdur 

2006  Frøya Videregående Skole og Elin Karpinski Strandheim 

2008   Harald Gautvik 

2010   Jan Otto Fredagsvik 

2012   Hans Anton Grønskag 

2014   Brynhild Vavik 

2016   Mausund IL 

 

Vurdering: 

 

Frøya har et rikt kulturliv med mange ildsjeler, og gode kandidater finnes det mange av.  

I tillegg til mottatte forslag kan formannskapet/kulturutvalget foreslå egne kandidater.  

Det er formannskapet/kulturutvalget som fatter vedtak om hvem som skal tildeles prisen. 

 

 

Økonomiske konsekvenser:  

 

Kr 10 000 tas fra reserverte tilleggsbevilgninger.  

 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: 

 

Reserverte tilleggsbevilgninger saldo pr 19.11. kr 20 000.  

 



Saknr: 205/18 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

04.12.2018 

Arkivsaksnr: 

18/3290 

Sak nr: 

205/18 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

205/18 Formannskapet 04.12.2018 

 

ORDFØRERS ORIENTERING  

 

 

 

 



Saknr: 206/18 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

04.12.2018 

Arkivsaksnr: 

18/3291 

Sak nr: 

206/18 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

206/18 Formannskapet 04.12.2018 

 

RÅDMANNS ORIENTERNG  



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/3288    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 12. OG 13.11.18  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Godkjenning av protokoll fra møtet 12. og 13.11.18 godkjennes som framlagt.  

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møtet 12. og 13.11.18 

 

 

 

 





































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/3289    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Referatene tas til orientering.  

 

 

Vedlegg: 

 

Møteprotokoll Vertskommunenemnd SIO 

Protokoll Frøya næringsforum 5 november 2018 

 

 

 

 













 

 

 

 

PROTOKOLL  STYREMØTE I FRØYA NÆRINGSFORUM  

 

TID:   Mandag den 5. november   kl.18.00 

STED: Møterom Blått kompetansesenter  

 

Tilstede:  Espen H. Hauan, Valborg Bekken, Anders Espnes, Cecilie Bogø 

Forfall: Asle Rønning, Bjørg Rabben 

I tillegg til styret var Berit Flåmo og Beathe S Meland tilstede på møtet 

 

SAKLISTE: 

Sak  23/18:  Godkjenning av innkalling og protokoll fra styremøte 24 september 2018 

Vedtak: Enstemmig godkjent 

Sak  24/18: Daglig leder/styrets leder informerer. 

 Dåp Åkerblå, Skoleutvalg/høringsnotat til skolebruksplan, politisk, 

«Frøya Arena» Reiseliv/opplevelsesdesign m.m. «Glider Yachts»/Jet 

Set Maritime. Besøk på ungdomsskolen. Ny hjemmeside 

Vedtak: Styret er orientert ihht korrespondanse og møteaktivitet vedrørende 

saksliste. Styret tar daglig leders orientering til følge. 

Sak 25/18: Lunsjmøte 16 november. Besøk av samferdselsdirektør Erlend Solem 

og leder for transportkomiteen Per Olav Hopsjø.  

Vedtak: Styret er enige om at vi legger opp til en strategi ifht møte og målet med 

møte. Torill og Espen jobber videre med dette 

«Ny direktebåtrute sett i sammenheng / presentasjon.Strategi» 

Sak 26/18: Frøya 24T; En konferanse for deg som er ung eller ny på Frøya. 

Vedtak: Styret er orientert om at det er dannet en arbeidsgruppe bestående av  



Unge ansatte fra Åkerblå, Bewi ,Salmar og Nutrimar. Styret ønsker 

videre at Line Strømøy fra frivillighetssentralen og Anders Espnes fra 

FNF også går inn i arbeidsgruppa. Nytt møte 21 november. 

Finansieringssøknad til næringslivet må sendes ut for avklaring. 

 

Sak 27/18 «Mot» ønsker samarbeid med Frøya bedrifter. 

Vedtak: Styret er positiv til organisasjonen men ønsker at det stilles spørsmål til 

«Mot» om hva de ønsker å bidra med inn i et samarbeid? Daglig leder 

jobber videre med saken. 

 

Sak 28/18 Karriereveiledning for 10. trinn FUS. 

Vedtak: FNF organiserer stands med næringslivet og bidrar til veiledning opp 

imot elever og foreldre. 

 

Sak 29/18 Lunsjmøter desember, januar og februar. 

Vedtak:  Styret ønsker en presentasjon av Bewi Synbra Group, Kelly Aqua og 

«Frøya Arena» i de neste tre månedene. 

Sak 30/18:    Event. 

Vedtak: Ingen saker 

 

Torill M Pettersen 
(Refr) 
 
 
 
 
 
Espen H Hauan Valborg Bekken  Anders Espnes Bjørg Rabben 
         (sett) 
 
 
Asle Rønning  Cecilie Bogø   
(sett) 
 



 

 

SAKSFRAMLEGG 

 

Saksbehandler:  Øyvor Helstad Arkiv: S82 &13  

Arkivsaksnr.: 18/3228    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

HØRING AV MILJØ-, TRANSPORT OG ANLEGGSPLAN (MTA) MED 

DETALJPLAN FOR FRØYA VINDKRAFTVERK  

 

 

Forslag til vedtak: 

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

vindkraftverk med følgende endringer: 

 

1. Det skal utarbeides en ROS-analyse som kartlegger tidsperioden når myke trafikanter 

er særlig utsatt på veistrekningen FV 714 Nordhammarvika – Nabeita skole – Frøya 

vindkraftverk. Dette skal danne grunnlag for detaljplan for transport av utstyr. Det 

skal settes en tidsfrist for når utjevnede fatshumper ved Nabeita oppvekstsenter skal 

tilbakeføres.  

 

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

endepunktene for internveiene, slik at man oppnår flere rundløypemuligheter og da 

sannsynligvis større bruk av området i et folkehelseperspektiv. Tilrettelegging av 

turstier med rundløypemulighet vil også bidra til å lede turgåing til ønskede områder. 

 

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

ha innvirkning på elementer tilliggende miljørettet helsevern som støy mv. 

 

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

konsesjonsområdet, slik at de ikke blir stående mellom reirhylle og næringssøkområde 

for hubropar. Dette begrunnes med at antallet turbiner er redusert til 14, og det er 

mulig å unngå Røssvasmyra innenfor konsesjonsområdet.  

 

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

det derfor ikke noen hensyn. Formuleringer som så langt det er mulig er uklare 

retningslinjer. Forstyrrelser i hekkeperiode for hubro skal unngås.  

 

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

 

 Et avtalt antall tilrettelagte rasteplasser/gapahuk/utkikkspunkt i området 

skal opparbeides av utbygger. Plassering og utforming skjer i samarbeid 

med kommunen og/eller frivillige organisasjoner.  

 



 Utbygger skal opparbeide en offentlig tilgjengelig parkeringsplass for et 

visst antall biler ved innkjøringen til konsesjonsområdet. 

 

 Tidligere forslag om utleieordning for sykler i området for vindkraftverk 

tas inn i planen igjen. 

 

7. Avbøtende tiltak utvides slik at alle naboer kommer under tillatt grense for skyggekast 

(< 8 timer/år).  

 

8. Fylkeskommunen skal utføre oppmerking av kulturminnet Tomasvatnet 1 med 

sikringssone før anleggsstart. 

 

 

 

 

Vedlegg: 

1. Høringsbrev  

2. Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) med detaljplan for Frøya vindkraftverk, med 

søknad om endringer i konsesjonen 

3. Anleggskonsesjon, NVE 2016 

4. Kommentarer til utkast til MTA, Huseby og Pearson, 2018  

5. Kommentarer rundt MTA, Pearson, 2018 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

  

  

Saksopplysninger:   

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt miljø-, transport- og anleggsplan 

(MTA) med detaljplan fra Sarepta Energi AS for Frøya vindkraftverk. Detaljplan og MTA 

ligger nå ute til høring, med høringsfrist 21.12.2018 (vedlegg 1 og 2). 

 

NVE gav den 28.6.2012 Sarepta Energi AS tillatelse til å bygge Frøya vindkraftverk med 132 

kV nettilknytning. Vedtak ble påklaget, og stadfestet av Olje- og energidepartementet (OED) 

den 26.8.2013. NVE innvilget 3.10.2016 endring av grensesnittet mellom vindkraftverk og 

nettilknytning og utstedte nye anleggskonsesjoner for vindkraftverket og nettilknytning datert 

den 3.10.2016 (vedlegg 3). I forbindelse med konsesjonsbehandlingen var 

konsesjonssøknaden for Frøya vindkraftverk på offentlig høring.  

 

MTA og detaljplan 

I henhold til konsesjonen skal det utarbeides MTA og detaljplan. 

MTA er en plan for hvordan anlegget skal bygges for å ivareta kravene i konsesjonen. MTA 

skal også konkretisere hvordan Sarepta Energi AS skal bygge og drive anlegget, slik at miljø 

og landskap blir ivaretatt på best mulig vis.  



Detaljplan for vindkraftverket er en teknisk beskrivelse av hvordan anlegget skal utformes. 

Om det er endringer i utbyggingsløsningen sammenlignet med det som ble lagt til grunn i 

konsekvensutredningen, skal dette beskrives til detaljplan. 

Planene skal være utarbeidet i samråd med berørte kommuner, grunneiere og andre 

rettighetshavere. 

 

MTA og detaljplan skal være godkjent av NVE før anleggsstart. NVE ber om eventuelle 

innspill til anleggets utforming og hvordan anleggsarbeidet kan gjennomføres. 

 

Sarepta energi AS søker om følgende endringer i konsesjonen: 

1. Endret turbinutlegg: Større men færre turbiner medfører et annet utlegg innenfor 

vindkraftverket enn tidligere eksempelutlegg. Det småkuperte terrenget medfører også 

justerte turbinplasseringer på de enkelte høyder for å innpasse oppstillingsplassen best 

mulig til terrenget. 

2. Endret internveinett: Endret turbinutlegg medfører endret veiutlegg. Veiføringen må 

også tilpasses terreng/vannforekomster og tekniske krav best mulig. 

3. Justering av konsesjonsgrense pga. sveip: Turbinene 2 og 7 vil sveipe noe utenfor 

konsesjonsområdet. Konsesjonsgrensa ønskes justert med ekstra knekkpunkt slik at 

sveiparealene havner innenfor. Dette vil ikke berøre nye eiendommer eller 

miljøverdier. 

4. Forlengelse av konsesjonsperiode: Det søkes forlengelse av konsesjonsperioden med 5 

år til totalt 30 år fra idriftsettelsestidspunkt. Søknad i eget vedlegg. 

5. Forlenget frist for idriftsettelse: Det søkes forlenget frist for idriftsettelse fra 1.10.2020 

til 31.12.2020 for å sikre noe fleksibilitet i utbyggingsplanen. (Søknad i eget vedlegg 

til MTA). 

 

I søknaden reduseres antall turbiner fra 26 til 14 stykker, og dermed et redusert tilhørende 

veinett fra ca. 14,7 km til 10,5 km. Størrelsen på turbinene øker fra navhøyde/tipphøyde 

84/135 meter til 112/180 meter høy. 

 

Vurdering: 

Konsesjon for Frøya vindkraftverk angir at planen skal utarbeides i samråd med Frøya 

kommune. Det er gjennomført møter mellom Frøya kommune og Sarepta Energi AS 

vedrørende MTA. 

 

3 Beskrivelse av tiltaket og arealbruk 

3.4.1 Tiltak på offentlig vei 

Utstyr til anlegget vil fraktes fra kaia på Nordhammarvika, langs fylkesvei 716. Ifølge MTA 

vil hovedparten av utstyr til vindkraftverket fraktes denne veien, bortsett fra mindre 

anleggsdeler og maskiner. 



Den første delen av veien fra kaiområdet er et veistykke uten gang- og sykkelvei og med 

allerede stor trafikkbelastning både av myke og harde trafikanter. I tillegg skal fartsdumper 

ved Nabeita skole utjevnes. 

Kommunen ønsker at det utarbeides en ROS-analyse som vil gi føringer for tidsperioden 

myke trafikanter er særlig utsatt på strekningen. Dette skal danne grunnlag for transport av 

utstyr. Tidsfrist for tilbakeføring av fartshumper ved Nabeita oppvekstsenter skal inngå i 

detaljplan for transport av utstyr.  

 

3.4.3 Internveier 

I veilederen Tilrettelegging av turveier, løyper og stier, Kultur- og kirkedepartementet, 2008 

leser man følgende: 

Mange undersøkelser viser at trening og mosjon i skog og mark er den vanligste og høyest 

prioriterte mosjonsaktivitet for folk flest. Det være seg jogging, skiturer, fotturer og annen 

fysisk aktivitet knyttet til naturen (Vaage 2004). 

Om turstier: 

Turstier er traseer primært for ferdsel til fots. Traseen er ryddet, merket og med en begrenset 

grad av opparbeiding. Turstien er som oftest knyttet til natur- og friluftsområder og 

fremkommeligheten, i forhold til en vanlig sti, forbedret ved å lede bort overvann, bygge 

klopper/mindre bruer og kavler. 

Internveiene som opparbeides i forbindelse med utbyggingen, vil være et naturlig utfarts- og 

turpunkt. Man vet at såkalte rundløyper i større grad inspirerer til mosjonsaktivitet 

sammenliknet med turstier/turveier som kun har et endepunkt.  

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

endepunktene for internveiene, slik at man oppnår flere rundløypemuligheter og da 

sannsynligvis større bruk av området i et folkehelseperspektiv. Dette gjør også at man kan 

lede turtrafikk til ønskede deler av området.  

 

6 Terrenginngrep og istandsetting 

6.5 Massetak og deponi 

Kommunen ønsker at valg av massetak og deponi drøftes med kommunen før plassering 

avgjøres, da dette kan ha innvirkning på elementer tilliggende miljørettet helsevern som støy 

mv. 

7 Naturmangfold 

Bakgrunn for vedtak 28. juni 2012 NVE: 

Det fremgår av konsekvensutredningen at planområdet består av kystlynghei, bart fjell, myr 

og vannforekomster. Det er registrert tre viktige naturtypelokaliteter innenfor planområdet. 



Røssvassmyran er et større urørt myrområde på ca. 1 km2, og ligger vest i planområdet. 

Myrområdet er en blanding av nedbørsmyr og jordvannsmyr, og det er terrengdekkende myr 

(sterkt truet vegetasjonstype) i deler av området. Lokaliteten vurderes som viktig (B) i 

Naturbase.  

 

Det er et konsesjonsvilkår at det i MTA skal redegjøres for hvordan ulemper for naturtyper 

og vegetasjon/planter kan unngås ved plantilpasninger. 

 

Opprinnelig var det ikke plassert vindmøller i området nord-vest. Det er derfor noe usikkert 

om hvorvidt det er vurdert konsekvenser for plassering av vindmøller i myrområdet 

Røssvassmyran. 

 

Spesielt om hubro 

Det skrives i MTA: Hubro (EN) hekker ikke innenfor konsesjonsområdet, men hubro er sett 

og sportegn etter hubro, inklusive byttedyrrester, er funnet i og like ved området. Det legges 

til grunn at området inngår i jaktområder for hubro. Det er per 2018 kjent 3 territorier med 

både hunn og hann på Frøya, samt et territorium der hunnen nylig har blitt borte. Nærmeste 

reir er det mest produktive hubroreiret på Frøya, som siden 2012 har stått for mer enn 

halvparten av de kjente (19-)20 produserte hubroungene på Frøya. Frivillige står bak et 

aktivt arbeid med å styrke hubrobestandene på Frøya og Hitra: det er fanget og avlivet et 

firesifret antall kråkefugl, reir kartlegges og det er gjort svært gode erfaringer fra fôring i 

hekketida. Forstyrrelser i reirtida og høy dødelighet fra bl.a. høyspentlinjer anses som de 

største truslene per i dag mot hubroen på Frøya. Nyere forskning fra EU tyder også på at 

hubro har en større dødsrisiko fra vindturbiner enn det man tidligere har lagt til grunn. 

 

Data om reirplasser for hubro er sensitive data, og er unntatt offentlighet. Plasseringen vil 

derfor ikke bli nøyaktig beskrevet i dette dokumentet. Reirhylla er stedfestet, og det er påvist 

rester etter næringssøk fra hubro i konsesjonsområdet. Vurderingen baserer seg derfor på 

dokumentert kunnskap for den aktuelle hubrolokaliteten.  

Det søkes om endring av plassering av turbiner innenfor konsesjonsområdet, antallet blir 

redusert til 14, men høyden øker til 112/180 m. Turbin nr 1 og 2 kan ikke tillates, da disse blir 

mellom reirhylle og området for næringssøk for kjent hubropar. Tidligere utredninger er gjort 

hvor det ikke er plassert turbiner i dette området (Røssvassmyra).  

Det er tilkommet nye datagrunnlag i fra Husby, M og Pearson, M 2018 – Kommentarer til 

foreløpig versjon av MTA-plan for Frøya vindkraftverk (vedlegg 4 og 5). Uttalelser fra 

fagpersonene må ligge til grunn for plassering av vindturbinene. 

Frøyarapporten fra 2015 viser at det kan være 6-10 individer av hubro på Frøya (Husby & 

Pearson 2015): Det er nå i 2018 kjent tre territorier med både hann og hunn, og ett 

territorium der hannen har reirhylle men enda ikke en hunn. Siden 2012 har denne 

lokaliteten stått for over halvparten av produksjonen av de 20 (19) hubroungene på Frøya, 

og synes derfor å være meget viktig for å beholde en levedyktig hubrobestand her. Dessuten 



viser undersøkelsene fra 2012 flere byttedyrrester fra hubro inne i selve vindparkområdet 

(Pearson 2012).  Det er svært sannsynlig at paret i dette nærmeste territoriet bruker 

vindparkområdet som jaktområde. Det er uheldig at nyere planer for vindkraftparken har 

flyttet de nærmeste møllene enda nærmere denne reirhylla, og at det aktuelle hubroparet må 

krysse området med disse vindmøllene eller fly rundt for å komme til et viktig jaktområde. 

 

Det skrives i MTA: Endringen i turbinantall og -størrelse gir i sum et økt sveipareal eller 

«fangstareal» for fugl fra de roterende bladene, som vil ha nedre høyde marginalt høyere 

over bakken. Nærmeste turbin kommer noe nærmere nærmeste kjente reirplass for hubro. 

Færre km internvei samt færre turbiner gjør at de mest verdifulle naturtypene i 

konsesjonsområdet, særlig i øst, blir mindre berørt i endelig enn i tidligere utlegg. 

Miljømessig vurderes endringene som noe negativt for fugl, noe positivt for 

planteliv/naturtyper. 

MTA sier lite om konsekvensene for hubro ved vindmølleturbinene. Siden kjent 

hubroterritorie nord for konsesjonsområdet produserer flere unger enn de andre tre andre 

territoriene til sammen, og er det høyst sannsynlig avgjørende for om det vil være hubro på 

Frøya i fremtiden. 

For justert konsesjonsgrense skrives det i MTA: Endringen vil ikke berøre nye eiendommer 

eller miljøverdier. Den ene turbinen er den turbinen i parken som ligger nærmest til et 

hubroreir, og minimumsavstanden til dette reiret blir dermed noe redusert med å legge 

turbinen såpass inntil konsesjonsgrensa. Avstanden er fortsatt godt over alminnelig brukt 

forstyrrelsesavstand til hubro, og vilkår knyttet til hubro i andre konsesjoner. 

 

Det er ikke korrekt at endringen ikke berører miljøverdier. Avstand til reirhylle reduseres, og 

en plassering mellom reirhylle og næringssøksområde vil øke sjansen for at hubro blir drept. I 

MTA skrives det at Nyere forskning fra EU tyder også på at hubro har en større dødsrisiko 

fra vindturbiner enn det man tidligere har lagt til grunn.  

 

Antall turbiner i konsesjonsområdet søkes redusert fra 26 til 14, utbygger har dermed 

tilstrekkelig med areal tilgjengelig til å unngå plassering av turbiner i dette viktige området for 

hubro. 

 

8 Kulturminner og kulturmiljø 

For å ivareta kulturminnet Tomasnesvatnet 1, skal Fylkeskommunen avmerke kulturminnet 

med sikringssone. Fylkeskommunen har uttalt at de kan være behjelpelig med dette. 

 

9 Friluftsliv 

Frøyas innbyggere har en høy bruk av turstier og innmark og mange bruker naturen til 

rekreasjon og friluftsliv. 



Kommunen ønsker at følgende tiltak/revidering av tiltak tas inn i tabell 10: Tiltak friluftsliv: 

 Et avtalt antall tilrettelagte rasteplasser/gapahuk/utkikkspunkt i området 

skal opparbeides av utbygger. Plassering og utforming skjer i samarbeid 

med kommunen og/eller frivillige organisasjoner.  

 

 Utbygger skal opparbeide en offentlig tilgjengelig parkeringsplass for et 

visst antall biler ved innkjøringen til konsesjonsområdet. 

 

 Tidligere forslag om utleieordning for sykler i området for vindkraftverk 

tas inn i planen igjen. 

 

12 Støy og skyggekast 

12.6 Skyggekast 

Beregninger etter avbøtende tiltak viser at noen naboer fremdeles vil kunne oppleve 

skyggekast over anbefalte verdier innenfor gjeldende retningslinje. 

Kommunen ønsker at avbøtende tiltak utvides slik at alle naboer kommer under tillatte grense 

for skyggekast (< 8 timer/år). Ifølge beregninger vil de avbøtende tiltak som allerede er lagt 

inn i prosjektet, gi et tap av produksjon på 0,1 %. Man vil tro at en ytterligere reduksjon av 

produksjon vil være formålstjenlig sammenliknet med den negative innvirkning, for høyt 

skyggekast, kan gi for gjeldende naboer.   

 

Forhold til overordna planverk: 

I kommuneplanens arealdel for Frøya kommune ligger konsesjonsområdet innenfor område 

avsatt som hensynssone vindpark. 

 

I planbestemmelsen vises til endelig konsesjonsvedtak før det skal igangsettes reguleringsplan. 

Denne skal i følge planbestemmelsen ta utgangspunkt i området det gis konsesjon på. Kravet 

om reguleringsplan for vindkraftverk har bortfalt. Det er derfor gitt dispensasjon fra 

kommuneplanens arealdel til tiltaket.   

 

Energianlegg med konsesjon etter energiloven er med hjemmel i forskrift om byggesak § 4.3 

unntatt fra byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. 
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Frøya vindkraftverk. Høring av detaljplan og miljø-, transport- og 

anleggsplan (MTA)  

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) mottok den xx.11.2018 detaljplan og miljø-, 

transport- og anleggsplan (MTA) fra Sarepta Energi AS for Frøya vindkraftverk i Frøya 

kommune, Trøndelag fylke. Detaljplan og MTA sendes nå på høring, og vi ber om at merknader 

til planen sendes NVE senest innen 21.12.2018. 

Informasjon om høringen 

NVE gav den 28.6.2012 Sarepta Energi AS tillatelse til å bygge Frøya vindkraftverk med 132 kV 

nettilknytning. Vedtak ble påklaget, og stadfestet av Olje- og energidepartementet (OED) den 26.8.2013. 

NVE innvilget 3.10.2016 endring av grensesnittet mellom vindkraftverk og nettilknytning og utstedte 

nye anleggskonsesjoner for vindkraftverket og nettilknytning datert den 3.10.2016. Gjeldende konsesjon 

for vindkraftverket finnes vedlagt. 

I forbindelse med konsesjonsbehandlingen var konsesjonssøknaden for Frøya vindkraftverk på offentlig 

høring. MTA og detaljplan sendes nå på høring til et begrenset utvalg. NVE ber Sarepta Energi AS om å 

orientere berørte grunneiere og andre rettighetshavere, i tillegg til berørte støy- og/eller skyggekast-

mottakere over anbefalte grenseverdier (basert på worst-case beregninger), om høringen og fristen for å 

uttale seg til NVE. Kopi av underretningen med tilhørende adresseliste skal sendes til NVE. 

Merknader til planene må sendes skriftlig til NVE innen 21.12.2018. Vi foretrekker elektronisk 

oversendelse til nve@nve.no. 

Sarepta Energi AS har ansvaret for å avklare privatrettslige forhold med berørte rettighetshavere før 

arbeidene kan starte opp. 

Hva er en MTA og detaljplan, og hva ønsker vi innspill til?   

I henhold til konsesjonen skal det utarbeides MTA og detaljplan. Detaljplan er en teknisk beskrivelse av 

det som skal bygges. Om det er endringer i utbyggingsløsningen sammenlignet med det som ble lagt til 

grunn i konsekvensutredningen, skal dette beskrives i detaljplan.  
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MTA er en plan for hvordan anlegget skal bygges for å ivareta kravene i konsesjonen. MTA skal også 

konkretisere hvordan Sarepta Energi AS skal bygge og drive anlegget, slik at miljø og landskap blir 

ivaretatt på best mulig vis. Planen skal utarbeides i kontakt med berørt kommune, grunneiere og andre 

rettighetshavere. 

MTA og detaljplan skal være godkjent av NVE før anleggsstart, og det er disse planene vi nå har på 

høring. NVE ber om eventuelle innspill til anleggets utforming og hvordan anleggsarbeidet kan 

gjennomføres. 

Dokumentene er tilgjengelig på NVEs nettside 

https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=122&type=A-1,A-6. 

NVE fører tilsyn av anleggsarbeidet 

Bygging av anlegget er underlagt offentlig tilsyn, og tilsynet utøves av NVE. NVE vil føre tilsyn med at 

arbeidene skjer i henhold til konsesjonsvilkår og godkjente planer. Vi vil også føre tilsyn for å følge opp 

at anleggsområdene blir forsvarlig ryddet og istandsatt. NVE vil gjennomføre befaring, for å kontrollere 

at tiltaket og sluttresultatet er i samsvar med konsesjon og godkjent detaljplan/MTA. Vi ønsker et godt 

samarbeid med berørt kommune, og vil invitere kommunen til å delta på disse befaringene.  

Energianlegg med konsesjon etter energiloven er med hjemmel i forskrift om byggesak § 4.3 unntatt fra 

byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. 

  

 

Med hilsen 

 

Øyvind Leirset 

seksjonssjef 

Morten Henrik Kielland 

senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

Vedlegg:     

Anleggskonsesjon (3.10.2016) 

Detaljplan og MTA Frøya vindkraftverk (19.11.2018) 
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Frøya kommune 

Fylkesmannen i Trøndelag 

Mattilsynet 

Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag 

Norsk Ornitologisk Forening 

Trøndelag fylkeskommune 
 

  

Kopi til: 
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Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag 
fra kunde.  Kundens rettigheter til rapporten er regulert i oppdragsavtalen.  
Tredjepart har ikke rett til å anvende rapporten eller deler av denne uten 
Multiconsults skriftlige samtykke.   

Multiconsult har intet ansvar dersom rapporten eller deler av denne brukes 
til andre formål, på annen måte eller av andre enn det Multiconsult skriftlig 
har avtalt eller samtykket til.  Deler av rapportens innhold er i tillegg 
beskyttet av opphavsrett.  Kopiering, distribusjon, endring, bearbeidelse 
eller annen bruk av rapporten kan ikke skje uten avtale med Multiconsult 
eller eventuell annen opphavsrettshaver. 

 

Forside:   Visualisering av Frøya vindkraftverk fra Hallarvatnet (SV for parken) 

Foto:   Fra konsekvensutredningen, visualisering ved Einar Berg, Inter Pares AS 

 



 

418487-RIM-RAP-Frøya_MTA 19. november 2018 / 03 Side 3 av 57 

 



 

03 19.11.2018 MTA for Frøya vindkraftverk hensyntatt merknader fra NVE ØWJ TRR ØWJ 

02 5.11.2018 MTA for Frøya vindkraftverk ØWJ TRR ØWJ 

01 15.3.2018 Foreløpig utgave, oppdatert, nytt utbyggers utlegg ØWJ, KSU   

00 18.3.2015 Foreløpig utgave (oppdrag 417004) ØWJ TRR ØWJ 
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RAPPORT  

OPPDRAG Frøya vindkraftverk DOKUMENTKODE 418487-RIM-RAP-MTA_Frøya 

EMNE Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) TILGJENGELIGHET Åpen 

OPPDRAGSGIVER Sarepta Energi AS OPPDRAGSLEDER Bernt Rune Richardsen 

KONTAKTPERSON Lars Jørgen Sivertsen UTARBEIDET AV Ørjan W. Jenssen, Trine 
Riseth, Kristine Sundsdal 

KOORDINATER  ANSVARLIG ENHET 3084 Naturressurser 

GNR./BNR./SNR.  

 

 

SAMMENDRAG 

Frøya vindkraftverk har gode forutsetninger for en miljø- og landskapsmessig god realisering: 
Nettilknytningen er en oppgradering av en eksisterende linje, atkomstveien er særdeles kort, trafo- og 
servicebygg ligger innsynsmessig godt skjermet, og terrenget i konsesjonsområdet er relativt flatt selv om 
det er småkupert. På den annen side er det avgrenset verdifulle naturtyper innenfor 18,4 % av arealet, og 
det skal særlig hensyntas 2 plante- og 5 fuglearter i området. Hubro jakter i konsesjonsområdet, selv om 
nærmeste reir ligger et stykke unna. Det hekker havørn innenfor og like inntil konsesjonsområdet.  

Det må påregnes at utbyggingen i noen grad vil være negativ for de nevnte naturverdiene, men verdiene 
er forsøkt hensyntatt mest mulig innenfor praktiske og økonomiske rammer. Det er også slik at det 
konsesjonsgitte vindkraftverket er mye mindre enn opprinnelig omsøkt og ligger i den delen av opprinnelig 
areal med minst negative konsekvenser iht. konsekvensutredningen. Støy skal ivaretas iht. gjeldende 
støyretningslinje. 
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1 Innledning 
Frøya vindkraftverk i Frøya kommune fikk konsesjon 28. juni 2012, opprettholdt i OEDs 

klagebehandling av 26. august 2013. Gjeldende konsesjon er datert 3.10.2016 da grensesnitt mot 

TrønderEnergi Nett ble endret. Konsesjonen gir tillatelse til bygging og drift av vindkraftverket med 

en samlet installert effekt på inntil 60 MW. Denne miljø-, transport- og anleggsplanen (MTA) skal 

informere og veilede om sentrale føringer ved utformingen av vindkraftverket.  

NVE stiller i konsesjonen vilkår om detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan. Detaljplanen skal 

iht. NVE-veileder 1-2016 konkretisere utbyggingsplanene med en teknisk beskrivelse og stedfesting 

på kart. Miljø- og transportplanen skal sikre at kjente miljøverdier og konsesjonsvilkår ivaretas 

tilfredsstillende, samt skildre arealbruk, transport og påvirkning på natur og miljø. Siden innholdet i 

disse planene henger sammen, foretrekker NVE at de presenteres samlet i ett miljø-, transport- og 

anleggsplandokument, MTA. Denne MTA beskriver også de tekniske forhold som inngår i detaljplan. 

Arealbruken som detaljeres i MTA skal være i samsvar med ytre rammer satt i konsesjonsvedtaket, 

men kan angi mindre justeringer. Slike endringer skal beskrives, herunder hvordan de er avklart 

med kommune, parter og interesser, som grunnlag for NVEs vurdering og evt. godkjenning gjennom 

behandlingen av MTA. 

Konsesjonen for Frøya vindkraftverk angir at planen skal utarbeides i samråd med Frøya kommune.  

Konsesjonæren har ansvaret for at godkjent MTA etterleves. Det er anbefalt at godkjent MTA 

legges til grunn for utforming av kontrakter med hoved- og underentreprenører. 

1.1 Konsesjon og tiltakshavere 

 

Konsesjonær Navn: Sarepta Energi AS (kraftverk). [TrønderEnergi Nett for nettilknytningen] 

Kontaktperson: Ragnhild Remmen Bull Tlf: 97 42 73 57 

Kommune Frøya 

Fylke Trøndelag 

Konsesjon Anleggskonsesjon for Frøya vindkraftverk, datert 3. oktober 2016. NVE ref. 200702919-82. 

Konsesjonens 
innhold 

Frøya vindkraftverk med samlet installert effekt inntil 60 MW. En 22/66 kV 
transformatorstasjon sentralt i konsesjonsområdet. En ca. 100 m 66 kV kabel til Frøya 
vindkraftverk, tverrsnitt 400 mm2. Nødvendig høyspenningsanlegg. 

Tiltakets navn Frøya vindkraftverk 

Organisasjonsnr. 988 470 937 (Sarepta Energi AS). 

Adresse Besøksadresse: Klæbuveien 118, 7031 Trondheim 

Postadresse: Postboks 2959, Sluppen, 7438 Trondheim 

Kontaktinformasjon 
byggefase 

Kontaktperson: Nils Henrik Johnson Tlf: 91 39 79 76 

Prosjektleder: Lars Jørgen Sivertsen Tlf: 99 21 73 61 

Byggeleder: Ikke fastsatt Tlf: 

MTA-koordinator for utbygger: Ikke fastsatt Tlf: 
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1.2 Konsesjonsvilkår 

Vilkår Vilkårets innhold Merknad 

Kart Vindkraftverket med tilhørende infrastruktur skal i 
det vesentlige være som vist på kart merket «kart 
over planområdet» gjengitt i konsesjonen. 

Kartet datert 7.3.2012 er gjengitt i 
Figur 1. Avvik er omtalt i kapittel 
3.2 og 4.  

1. Konsesjonens 
varighet 

Inntil 25 år fra idriftsettelse men ikke ut over 
1.10.2045. 

Søkes forlenget til 30 år, jf. vedlegg 
10. 

2. Idriftsettelse av 
anlegget 

Må være i drift innen 1.10.2020. Melding til 
systemansvarlig. Dokumentasjon til NVE innen 6 
mnd. etter idriftsettelse på at anlegget er bygd iht. 
konsesjon. 

Søkes forlenget til 31.12.2020, jf. 
vedlegg 10. 

3. Nettkapasitet Nettkapasiteten skal dokumenteres før utbygging. 
Forholdet til NVEs praktisering av 
tilknytningsplikten skal beskrives. 

Se kapittel 3.10. 

4. Bruk av 
internveier 

Internveier skal stenges for allmenn motorisert 
ferdsel. Bruk skal avklares med lokale 
myndigheter og grunneiere/rettighetshavere. 

Avtaler er inngått. Vegen skal være 
stengt med bom.  

5. Spesifikasjoner 
for elektriske 
anlegg 

NVE skal framlegges detaljerte spesifikasjoner før 
anleggsstart. 

Framgår i tabell 3. 

6. Detaljplan Endringer i turbinplassering, -størrelse og 
internveger samt vesentlige endringer ift. 
konsesjonssøknaden skal framlegges i detaljplan 
som skal godkjennes av NVE. Detaljplan skal 
legges til grunn for MTA. 

Detaljplan inngår i denne MTA. 

7. Hensyn til 
naturmangfoldet 

NVE kan kreve undersøkelser av mulige virkninger 
for naturmangfoldet i driftsperioden. 
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder skal 
benyttes for å unngå eller begrense virkninger for 
naturmangfoldet. 

 

8. Miljø- og 
transportplan 

Anlegget skal bygges, drives, vedlikeholdes og 
nedlegges i henhold til MTA utarbeidet iht. NVE-
veileder (hovedpunkt gjengitt i vilkåret) godkjent 
av NVE. Planen skal inneholde en beskrivelse av 
hvordan landskaps- og miljøforhold skal ivaretas i 
anleggs- og driftsperioden, herunder hensynet til 
sårbare hekkelokaliteter for fugl i anleggs-
perioden. Naturtypelokalitetene Stutvassheia og 
Røssvassmyran, vegetasjonstypene terreng-
dekkende myr og reinrosehei og forekomster av 
brunskjene og engmarihand skal hensyntas. 
Hensynet til områder med dyrket mark skal også 
omtales. Anleggsarbeidet kan ikke starte før MTA 
er godkjent. MTA skal legges til grunn for 
utforming av kontrakter. Opprydding ferdig senest 
2 år etter driftsettelse.  

NVE forutsetter at Sarepta samarbeider med TEN 
om MTA for Frøya vindkraftverk med 
nettilknytning. 

 
 
 
 
Se kap. 6 og 7. 
 
 
 
 
 
Se kap. 7. 
Se kap. 10. 
 
 
 
 

2 atskilte MTAer, men utarbeides i 
tett dialog (Sarepta og TEN sitter i 
samme hus). 

9. TV- og 
radiosignaler 

Dersom vindkraftverket gir redusert kvalitet på 
radio/TV i nærområdet skal tiltak dokumenteres 

Norkring v/Terje Nordtorp 
vurderer vindkraftverket å «i liten 
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Vilkår Vilkårets innhold Merknad 

og forelegges for NVE innen anleggsstart. NVE kan 
kreve tredjeparts verifikasjon av tiltak. 

grad påvirke mottak av våre 
kringkastingssignaler». Avklart 
med Norkring at det ikke er 
påkrevd noen spesielle 
tiltak/hensyn.  

10. Telenett Det må avklares med Telenor om tiltak for 
telenett og radiolinjesamband må iverksettes. 
Dokumenteres og forelegges NVE før anleggsstart. 
Tredjeparts verifikasjon kan kreves. 

Avklart med Telenor v/Torbjørn 
Tanem: «Telenor har ingen 
radiolinjer i det aktuelle 
planområdet som dere behøver å 
ta hensyn til.» 

11. Ising og iskast Omfanget av ising og iskast og evt. opplegg for 
varsling skal vurderes og godkjennes av NVE før 
idriftsettelse. NVE kan stille ekstra krav dersom 
friluftslivsutøvelsen må begrenses i planområdet. 

Det vil bli gjort en ny vurdering av 
ising og iskast. Sensorer i 
turbinene vil varsle isingsfare. Det 
vil bli satt opp nødvendige skilt og 
etablert rutiner for varsling før 
idriftsettelse. 

12. Fargevalg, 
design og reklame 

Vindturbinene skal være hvite/lys grå og uten 
firmamerker eller annen reklame, tårn og 
maskinhus skal ha matt overflate. 

Ivaretatt 

13. Vindmålinger 
og produksjons-
registreringer 

Skal foretas. Årsrapport til NVE innen 15.2. 
etterfølgende år. 

Ivaretas i driftsfasen. 

14. Kart over 
planområdet 

Shape/sosi-fil for endelig planområde skal sendes 
til NVE før idriftsettelse. 

Sendes inn sammen med 
MTA/detaljplan. 

15. Last og 
dimensjonerings-
kriterier 

Anlegget skal dimensjoneres for å operere sikkert 
på lokaliteten. Vindmålinger, metoder og 
beregninger skal dokumenteres. Det skal 
redegjøres for lynintensitet og beskyttelse mot 
lynskader. Det skal lages et inspeksjonsprogram 
for vindkraftverket for å kunne avdekke feil, 
mangler eller svakheter som kan påvirke sikkerhet 
over tid. Programmet skal forelegges NVE før 
anlegget settes i drift. 

Ettersendes NVE før idriftsettelse. 

16. Automatisk 
fredete 
kulturminner 

Forholdet til freda kulturminner skal avklares med 
berørte fagmyndigheter i god tid før anleggsstart. 
Kml. § 9 skal være avklart/gjennomført før 
anleggsstart. 

Hele konsesjonsområdet er 
vurdert av fylkeskommunen og 
Sametinget og klarert. 

17. Luftfart Rapportering og merking av luftfartshinder skal 
skje iht. gjeldende forskrift. 

Skal bli ivaretatt etter vedtak om 
utbygging. 

18. Krav til 
idriftsettelse 

Vindkraftverket skal ikke idriftsettes før 420 kV-
kraftledningen fra Snillfjord til Trollheim er 
idriftsatt. 

Statnett idriftsetter i 2019 dvs. 
dette oppfylles. 

19. Atkomstvei Endelig plassering og utforming av avkjørsel fra 
fylkesvei 716 skal skje i samråd med Statens 
vegvesen. 

Avkjørselstillatelse er gitt av 
Statens vegvesen i brev 6.3.2015, 
saknr. 2015/23956, forutsatt at 
bygging skjer iht. byggeskisse og 
andre vilkår fra SVV. 

20 . Støy-
reduserende tiltak 

Ingen helårsboliger skal berøres av støynivå over 
Lden 45 dB. 

Ivaretas, se kap. 12. 

21. Nedleggelse av Ved nedleggelse skal anlegget fjernes og området  
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Vilkår Vilkårets innhold Merknad 

anlegget tilbakeføres til naturlig tilstand så langt det er 
mulig. Innen utgangen av 12. driftsår skal NVE 
oversendes et konkret forslag til garantistillelse 
som sikrer kostnadsdekning for fjerning og 
tilbakeføring ved utløpet av driftsperioden. 

OED-vilkår jf. 
klagebehandling 
26. august 2013 

Det kreves for- og etterundersøkelser av hubro, 
storlom, smålom, svartand og hønsehauk. 
Undersøkelsene og detaljplanleggingen skal 
omfatte evt. bruk av hekkeplasser. Påvist hekking i 
influensområdene skal hensyntas i størst mulig 
grad i anleggsarbeidet med sikte på å minimere 
forstyrrelsene.  

Tilknyttet nettkonsesjonen for ny 66 kV kreves det 
utredning og tiltak for å redusere 
elektrokusjonsfaren for hubro på bestående 22 kV 
kraftledning fra krysset mellom vei 411 og 716. 

Forundersøkelser er utført, se kap. 
7 Naturmangfold. 
 
 
 
 
 

Håndteres av TEN i separat MTA 
for nettilknytningen.  

 

 

Figur 1: Kart tilknyttet konsesjonssøknad og konsesjon for Frøya vindkraftverk. 
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Figur 2: Kart tilknyttet anleggskonsesjon for 66 kV nettilknytning Frøya vindkraftverk. Konsesjonen innebærer en 
spenningsoppgradering av eksisterende 22 kV kraftledning. 

1.3 Status for andre planer og tillatelser 

Lovverk, krav, 
avtaler 

Grensesnitt Avklaring 

Plan- og 
bygningsloven 

Fylkesdelplan vindkraft Sør-Trøndelag, vedtatt 
16.12.2008. 
 
I fylkesdelplan anbefales det at vindkraft på 
land konsentreres til indre kystheier i 
Snillfjordområdet og området Bjugn/Åfjord til 
Osen. 

Frøya vindkraftverk er i tråd med 
fylkesdelplanen.  
 
Frøya er nevnt som et mulig unntak fra 
dette siden prosjektet lå til 
konsesjonsbehandling før 
fylkesdelplanen ble vedtatt. 

Gjeldende plan i konsesjonsområdet er Frøya 
kommunes kommuneplan fra 25. mai 2011, 
vedtatt etter ny plan- og bygningslov (pbl2008). 
Konsesjonsområdet er utlagt til LNF uten 
bestemmelser om spredt utbygging. Et stort 
areal sentralt på øya som omfatter så å si hele 
konsesjonsområdet samt betraktelig større 
arealer som ble vurdert for vindkraftutbygging 
er også gitt hensynssone framtidig 
vindmøllepark. «Tiltak innenfor denne sonen 
skal ikke være til hinder for framtidig bygging 
av vindmøller. Hensynssonen gjelder fram til 
konsesjonsbehandlingen er avgjort. Dersom 
konsesjon blir gitt, vil hensynssonen måtte 
erstattes av reguleringsplan for tiltaket. Dersom 
konsesjon ikke blir gitt, opphører hensynssonen 
og planformål i plankartet blir gjeldende.» 

Frøya kommune har igangsatt rullering av 
arealdelen i 2017. 

Etter søknad fra Sarepta Energi ga Frøya 
kommune i brev 7.4.2016 dispensasjon 
fra arealdelen for konsesjonsområdet. 
Utbyggingen er dermed brakt i tråd med 
hele plan- og bygningsloven.  

Kulturminneloven 
 

Undersøkelsesplikten iht. kulturminneloven §9. 
 
Samiske kulturminner 
 

Oppfylt, jf. brev fra Sametinget og Sør-
Trøndelag fylkeskommune. Det er ett 
automatisk fredet kulturminne i 
konsesjonsområdet. Se nærmere omtale 
i kapittel 9 Kulturminner og kulturmiljø. 

Naturmangfoldloven 
 

Verneområder, prioriterte arter og utvalgte 
naturtyper, forekomst av rødlistearter.  

Konsesjonsområdet og nettilknytningen 
berører ikke områder vernet etter 
naturmangfoldloven (nml.). Det er ingen 
områder for prioriterte arter (nml. § 23) 
eller utvalgte naturtyper (nml. § 52) i 
nærheten. Se nærmere omtale i kapittel 
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Lovverk, krav, 
avtaler 

Grensesnitt Avklaring 

8 Naturmangfold. 

Forurensningsloven 
 

Forurensning: Forurensning i forbindelse med 
etablering og drift av Frøya vindkraftverk kan 
skje fra f.eks. anleggskjøretøyer, drivstoff-
tanker, kjemikaliebruk/vasking, oljetransport til 
transformator og turbiner, eller ved havari av 
transformator eller turbiner.  

Støy: Fra 2018-versjon av veileder til 
støyretningslinjen (s. 205): Støy fra 
vindkraftverk krever normalt ikke behandling av 
Fylkesmannen i medhold av forurensningsloven, 
ettersom dette behandles av NVE i deres 
konsesjonsbehandling etter energiloven, med 
utgangspunkt i retningslinjen.  

Det vil bli innhentet tillatelse fra 
kommunen for håndteringen av gråvann 
og svartvann fra anleggsrigg og 
servicebygg. Tiltaket krever ellers ikke 
særskilte tillatelser etter 

forurensningsloven. Se kapittel 12.5.1 
Avfall og forurensning for nærmere 
omtale. 

Se kap. 12 Støy og skyggekast for 
nærmere omtale av støy og støytiltak. 

NVE håndterer forhold knyttet til støy 
overfor Fylkesmannen.  

Havne- og 
farvannsloven 

Etablert kommunalt kaianlegg vil benyttes for 
ilandføring.  

Ingen behandling/tillatelser etter havne- 
og farvannsloven er nødvendig. 

Veglova 
 

Det skal etableres en ny avkjørsel fra fylkesvei 
716 Sørfrøyveien i området Midter Nesadalen.  

 
Det kan være nødvendig med utbedringer på 
eksisterende offentlig veinett.  
 

Det er innhentet nødvendige tillatelser 
fra Statens vegvesen for avkjøring fra fv. 
716.  

Tillatelse til utbedring av eventuelle 
kritiske punkter langs eksisterende veier 
innhentes ved behov fra berørte 
myndigheter. 

Motorferdselloven 
 

Kraftverk og kraftlinjer regnes som «offentlige 
anlegg» etter motorferdsellovens § 4 første 
ledd bokstav e, uavhengig av hvem som bygger 
dem. Bruk av motorkjøretøy på barmark og 
snøføre samt bruk av luftfartøy (helikopter) er 
etter nevnte bestemmelse tillatt uten særskilt 
tillatelse for nødvendig transport i forbindelse 
med anlegg og drift.  
 

Miljødirektoratet har uttalt at den 
direkte hjemmelen gjelder fra MTA 
(energilov-konsesjoner) eller detaljplan 
miljø og landskap 
(vassdragskonsesjoner) er godkjent av 
NVE.  

NVE åpner for enkeltgodkjenning av 
tiltak forut for komplett MTA, som for 
anleggstiltak også utløser den direkte 
hjemmelen til motorferdsel.  

Forskrift om 
rapportering, 
registrering og 
merking av 
luftfartshinder  
 

Kravet om rapportering omfatter utenfor 
tettbygd strøk alle konstruksjoner med en 
høyde over bakken eller vannet på 15 meter 
eller mer. I tettbygd strøk omfattes en høyde 
på 30 m eller mer. Alle luftfartshinder skal 
rapporteres til Kartverket, som fører Nasjonalt 
register over luftfartshindre (NRL), senest 30 
dager før oppføringen starter. 

Kravet om merking omfatter permanente 
konstruksjoner med en høyde på 60 m eller 
mer, for luftledninger begrenset til luftspenn 
der over 100 m sammenhengende lengde er 
over slik høyde.  

§ 10: (1) Vindturbiner skal merkes med farge og 
hinderlys. Hver merkepliktig vindturbin skal ha 
to hinderlys, plassert på toppen av nacellen.  

(2) For vindturbiner som utgjør en vindpark, 
kan Luftfartstilsynet godkjenne at kun 
vindturbinene som utgjør vindparkens 

For Frøya vindkraftverk vil turbiner og 
vindmålemast utløse krav om 
innrapportering til Kartverket.  
 
Dette gjøres så snart detaljprosjektering 
er ferdigstilt.  
 
 

Turbiner og vindmålemaster vil bli 
lysmerket i henhold til forskriftens krav, 
etter nærmere dialog med 
Luftfartstilsynet. 
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Lovverk, krav, 
avtaler 

Grensesnitt Avklaring 

perimeter merkes, dersom den individuelle 
avstanden mellom merkede vindturbiner ikke 
er større enn at hensynet til flysikkerheten 
ivaretas. Luftfartstilsynet kan fastsette at også 
sentrum eller høyeste vindturbin i vindparken 
skal merkes. Dersom det benyttes blinkende 
hinderlys i en vindpark skal disse blinke 
samtidig.  

Straffelov, matrikkel-
lov 

Grensemerker er iht. straffeloven og 
matrikkelloven beskyttet mot skade. 

Dersom anleggsdeler medfører at 
grensevarder e.l. må flyttes permanent 
eller midlertidig, skal dette skje i samråd 
med kommunen som 
matrikkelmyndighet. 

Drikkevanns-
forskriften 

Det er iht. forskriften § 4 forbudt å forurense 
drikkevann. 

Se nærmere omtale i kapittel 11. 

Grunneiere og 
rettighetshavere 
 

Rettigheter knyttet til opparbeiding og bruk av 
arealer, permanente og midlertidige. 

Det er inngått minnelig avtale med alle 
grunneiere berørt av vindkraftverket. 

Andre hensyn 
 

Det er ingen verna vassdrag på Frøya. 
Vindkraftverket vil redusere et inngrepsfritt 
naturområde (INON) 1-3 km fra inngrep på 
Frøya. Dette er en utløper fra øyas største 
inngrepsfrie areal som ligger øst for 
Stutvassdalen og utbyggingsområdet. 

Andre kraftledninger. Vannledning langs 
fylkesveien. 

Ingen tiltak aktuelle 
 
 
 
 
 

Må hensyntas i detaljprosjektering 
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Figur 3: Kommuneplanens arealdel Frøya kommune. 

1.4 Framdriftsplan 

Tabell 1. Framdriftsplan. 

 Aktivitet Tidspunkt 

Kontrahering Q4 2018 

Oppstart bygging av atkomstvei Q1 2019 

Mobilisering på site for bygging av internveier, turbinfundamenter, kabelanlegg og 

bygninger 

Q2 2019 

Turbinmontasje Q2 2020 

Permanent nettilknytning Q2 2020 

Idriftsettelse vindturbiner Q4 2020 

Opprydding og istandsetting av anleggsområder ferdig Q4 2020 
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2 Planprosess 

2.1 Medvirkning og konsultasjoner 

Tabell 2. Dokumentasjon av planprosess, jamfør krav om involvering. 

Hvem Type (møte, skriftlig dokumentasjon) Dato 

Frøya kommune Møte formannskap og administrativt 24.4.2018 

 Møte administrativt 27.6.2018 

 Skypemøte 12.9.2018 

 Div. epost-korrespondanse 2018 

Grunneiere Kontakt gjennomført via advokat, planlegges også et åpent 

orienteringsmøte med alle grunneiere senere i høst 

Q4 2018 
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3 Beskrivelse av tiltaket og arealbruk 

3.1 Lokalisering og eksisterende situasjon 

 
Figur 4: Lokalisering av Frøya vindkraftverk med nettilknytning. 
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3.2 Nøkkeltall  

Tabell 3. Grunnlagsdata for anlegget. 

Komponent Konsesjonsgitt 
utbyggingsløsning 2012 

Endelig utbyggingsløsning 

Totalt installert effekt  60 MW 58,8 MW 

Antall turbiner 26 (eksempelutlegg) 14 

Installert effekt pr turbin  4,2 MW 

Turbintype Ikke angitt Vestas V136 

Kildestøynivå Ikke angitt 103,9 dB(A) 

Navhøyde Ikke angitt 112 m 

Rotordiameter Ikke angitt 136 m 

Lengde internveinett Ikke angitt 10,5 km 

Bredde internveinett Ikke angitt 5 m med full bæreevne 

Lengde atkomstvei Ikke angitt 150-200 m 

Bredde atkomstvei Ikke angitt 5 m med full bæreevne 

Lengde internt nett/kabelgrøft Ikke angitt 10,5 km 

Spenningsnivå internt nett 22 kV 22 kV 

Spenningsnivå eksternt nett 66 kV 66 kV 

Spenningsnivå og effekt i 
transformatorstasjon 

22/66 kV, effekt ikke angitt 22/66 kV, 65 MVA 

Andre høyspennings-
apparatanlegg 

Nødvendig høyspennings 
apparatanlegg 

66 kV innendørs apparat- og 
kontrollanlegg 

 

Tabell 4. Tema det blir søkt endring for. 

Endring Begrunnelse og utdypende opplysninger 

Endret turbinutlegg Større men færre turbiner medfører et annet utlegg innenfor vindkraftverket enn 
tidligere eksempelutlegg. Det småkuperte terrenget medfører også justerte 
turbinplasseringer på de enkelte høyder for å innpasse oppstillingsplassen best mulig 
til terrenget. 

Endret internveinett Endret turbinutlegg medfører endret veiutlegg. Veiføringen må også tilpasses 
terreng/vannforekomster og tekniske krav best mulig. 

Justering av 
konsesjonsgrense pga. sveip 

Turbinene 2 og 7 vil sveipe noe utenfor konsesjonsområdet. Konsesjonsgrensa ønskes 
justert med ekstra knekkpunkt slik at sveiparealene havner innenfor. Dette vil ikke 
berøre nye eiendommer eller miljøverdier. 

Forlengelse av 
konsesjonsperiode 

Det søkes forlengelse av konsesjonsperioden med 5 år til totalt 30 år fra 
idriftsettelsestidspunkt. Søknad i eget vedlegg. 

Forlenget frist for 
idriftsettelse 

Det søkes forlenget frist for idriftsettelse fra 1.10.2020 til 31.12.2020 for å sikre noe 
fleksibilitet i utbyggingsplanen. Søknad i eget vedlegg. 
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3.3 Flom- og skredfare 

De konsesjonsgitte anleggene tilknyttet Frøya vindkraftverk er ikke formelt omfattet av krav til 

kartlegging av naturfarer i byggteknisk forskrift. Slike farer er likevel viktige å vurdere også for 

vindkraftverk, spesielt ved plassering og utforming av byggverk. 

Det er iht. NVEs karttjenester for flom- og skredfare ingen risikoområder for flom eller skred i 

konsesjonsområdet eller i umiddelbar nærhet til nettilknytningen. Det er angitt to risikoområder for 

steinsprang like nord og sør for fylkesvei 716 ca. 1,3 km før avkjøringen til vindkraftverket. 

3.4 Veier 

3.4.1 Tiltak på offentlig vei 

Fra kaia i Nordhammarvika vil utstyr transporteres langs fylkesvei 716 til avkjøring til 

vindkraftverket. Mindre anleggsdeler og maskiner vil ankomme gjennom sjøtunnelen og inn på 

samme fylkesvei. 

I hovedsak har fylkesveien tilfredsstillende framkommelighet. Det vil være behov for midlertidige 

tiltak som følger: 

• Krysset opp fra Nordhammervika kai: Fjerning av skilt/lysstolper. 

• Rundkjøringa ved tunnelen: Fjerning av skilt, breddeutvidelse. 

• Nabeita skole: Utjevning av fartsdumper.  

Fylkesveien er nylig lagt nord for bygda Flatval for å bedre trafikksikkerheten i området. Dette vil 

forenkle turbintransporten vesentlig. 

  

 

 

Figur 5: Krysset fra Nordhammervika kai, rundkjøringa ved tunnelen, fartsdumper ved Nabeita skole. 
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3.4.2 Atkomstvei til Frøya vindkraftverk  

Atkomstveien fra fylkesvei 716 til transformator- og servicebygg i Frøya vindkraftverk vil være svært 

kort (under 200 m) og gå i småknauset terreng. 

 

Figur 6: Trafo- og servicebyggtomt. Atkomstveien vil gå opp fra fylkesveien som ses i høyre kant, til høyre for 
høyspentmasta. Knausen med høyspentmasta på vil i stor grad skjule tomta fra veien. Nettilknytning skjer ved 
kabel mot denne masta. 

3.4.3 Internveier 

Veinettet i vindkraftverket vil få en samlet lengde inklusive stikkveier til turbinene på ca. 10,5 km. 

Veienes kjørebredde blir 5 meter med full bæreevne, med noe breddeutvidelse i krappe svinger og 

kryss. Total trasébredde (vei med skulder og grøfter) vil normalt være omkring 10 m. Dette 

inkluderer ikke eventuelle skjæringer og fyllinger. Denne bredden er nødvendig både i bygge- og 

driftsperioden grunnet store transporter ved montasje av turbinene i byggefasen, og mulige 

utskiftinger av vindturbinenes komponenter i driftsperioden. Møteplasser skal etableres med ca. 

0,5 km avstand. Det skal være fri sikt fra en møteplass til den neste. Veiene skal dimensjoneres for 

aktuell last i anleggsfasen. 

Veiene vil bli lagt så skånsomt som mulig i terrenget. Konsesjonsområdet er en mosaikk av 

grunnlendt/nakent berg omkranset av myr og et stort antall småtjønner og vatn. Det er både 

teknisk og miljømessig ønskelig å legge veinettet i størst mulig grad utenom myrer og vatn. Veiene 

bygges opp av sprengt eller stedegen stein og avrettes med knust masse. Skjæringer vil i størst 

mulig grad bli flatet ut, og fyllinger vil i den grad dette er naturlig bli dekket med stedlige løsmasser 

(jord og torv) og naturlig revegetert.  

3.5 Bruk av veinettet 

Internveinettet skal iht. konsesjonsvilkår nr. 4 være stengt for allmenn motorisert ferdsel. Tillatt 

bruk skal avklares med lokale myndigheter og grunneiere/rettighetshavere. Det vil bli montert en 

permanent bom mellom fylkesveien og trafo-/servicebygg. 

3.5.1 Anleggsfase 

Atkomstveien skal så snart som praktisk mulig etter anleggsstart stenges med bom. Bommen skal 

være stengt etter arbeidstidas slutt. Dette av sikkerhetsmessige årsaker. Tilgang til anlegget i 
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anleggsfasen reguleres av Utbygger i samarbeid med Entreprenør. Entreprenøren vil ha ansvaret 

for adgangskontroll. 

3.5.2 Driftsfase 

Anlegget skal i utgangspunktet være stengt for motorisert ferdsel ved at det etableres en bom i 

tilknytning til atkomstveien. Atkomst til vindkraftanlegget via atkomstveien vil bli regulert gjennom 

en avtale mellom Utbygger, kommunen og grunneiere. 

Det vises forøvrig til grunneieravtalen som sier at atkomstveiene skal holdes stengt med låst bom i 

driftsfasen, og at grunneierne skal gis nøkkel til bommen. 

Avkjøringen fra fylkesveien vil pga. transportenes lengde måtte bli svært bred i anleggsfasen. Dette 

framgår ikke på detaljplankartet i vedlegg, da krysset i skrivende stund ikke er ferdig 

detaljprosjektert. I driftsfasen vil krysset bli omformet til å tilfredsstille Statens vegvesens krav om 

tilnærmet vinkelrett avkjørsel, omtrent slik det nå framgår på detaljplankartet. Det vil da kunne bli 

aktuelt å benytte østre deler av avkjøringen som parkeringsplass for allmennheten. En evt. slik 

løsning vil bli avklart i den videre dialogen med NVE. 

3.6 Turbiner 

Det skal installeres 14 vindturbiner med en nominell effekt på 4,2 MW, totalt 58,8 MW. I hver 

vindturbin er det installert en transformator som hever spenningen fra maskinspenning til 22 kV. 

Transformatorene er tørrisolert, og blir plassert oppe i maskinhuset i den enkelte vindturbin. I hver 

vindturbin vil det også være installert nødvendig bryterutrustning. 

3.7 Oppstillingsplasser og fundamenter 

Vindturbinene blir satt sammen ved hvert montasjested ved bruk av mobile kraner. Ved hver 

vindturbin blir det opparbeidet oppstillingsplasser for kraner til bruk under montasjearbeidet. Det 

opparbeides et flatt gruslagt areal på 1,5-2,0 dekar ved hver vindturbin. Arealets størrelse og 

avgrensning vil tilpasses topografien på stedet. Endelig plassering og utforming av 

montasjeplassene blir gjort i samarbeid med vindturbinleverandør og landskapsarkitekt. Plassering 

og omfang skal optimaliseres med sikte på å minimere inngrep. 

Det skal ikke etableres vingelager (bladefingers) ved den enkelte turbin. Dette medfører mindre 

terrenginngrep ved turbinene. Nordhammervika kai skal brukes til mellomlager og ferdigstilling. 

Dette reduserer behovet for opparbeidelse av mellomlager i selve planområdet. 

Fundamentene til vindturbinene vil hovedsakelig bli utført som fjellfundamenter med forankring i 

fjellet ved hjelp av forspente strekkstag, eller alternativt som gravitasjonsfundamenter 

(betongfundamenter) dersom fjellkvaliteten ikke er god nok for fjellfundamenter. Endelige 

fundamentløsninger vil bli bestemt etter at det er foretatt grunnundersøkelser på hver enkelt 

turbinposisjon. Fundamentene vil bli konstruert/dimensjonert i samarbeid med vindturbin-

leverandøren. Fundamentene vil bli liggende under endelig terrengnivå slik at de ikke er synlige når 

anlegget er ferdig. 

3.8 Massetak 

Det skal tilstrebes massebalanse ved utbyggingen av Frøya vindkraftverk, men erfaringsmessig 

trengs det en god del masser i tillegg for oppbygging av veikropp og plasser samt knusing til ulike 
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toppfraksjoner. Plassering av massetak framgår av detaljplankart i vedlegg. Plasseringene er valgt 

med vekt på tilgjengelighet og landskapstilpasning. 

3.9 Transformatorstasjon og kabler 

I tilknytning til vindkraftverket skal det oppføres en transformatorstasjon med 1 transformator, 

apparatanlegg, bryteranlegg og øvrige tekniske installasjoner. Tomt for transformatorstasjon og 

servicebygg framgår på detaljplankart, tegninger med plan og snitt i vedlegg. 

Transformatorstasjonen i vindkraftverket består av:  

• Mellomspennings bryteranlegg for kabelradialene (22 kV)  

• Mellomspennings kontrollanlegg  

• Transformator (22/66 kV)  

• Høyspennings apparatanlegg for linjetilknytning (66 kV)  

• Høyspennings kontrollanlegg  

• Stasjonsanlegg/hjelpeanlegg (dieselgenerator, lavspenningsinstallasjon for lys, varme, 

ventilasjon mv., batterianlegg, SCADA osv.)  

Transformatorstasjonen blir bygget med utendørs apparatanlegg.  Stasjonsbygget vil bli i et bygg på 

betongfundament og av prefabrikkerte elementer av betong eller stål med stående bordkledning. 

Grunnflata blir på 23,7 x 13,3 meter pluss et innbygd trappehus. Transformatorene vil stå i 

betongsjakter med konvensjonell oljegrop og anlegg for oljeutskilling. Det vil bli lagt vekt på å 

stedstilpasse leverandørens standardløsninger. Ved valg av materialer og utforming av bygget vil 

det bli lagt vekt på å få til et godt samspill med omgivelsene. Plasseringen av transformator-

stasjonen vil bli tilpasset terrenget på stedet. 

Vindturbinene sammenkobles ved bruk av kabelradialer. Driftsspenning for det interne kabelnettet 

vil være 22 kV. Internt kabelnett i form av jordkabler og signalkabel (optisk fiber) blir forlagt i 

veikropp/veigrøft i henhold til gjeldende standarder og forskrift om elektriske forsyningsanlegg.  

Der kabelnettet ikke går helt inn til turbinen, vil det bli plassert kabelskap der stikkveien tar av fra 

hovedinternveinettet. Skapene vil bli søkt plassert i terrenget på en måte som minimerer den 

visuelle tilstedeværelsen. Fiber vil bli koblet i egne skap eller kum. 

3.10 Nettilknytning 

Sarepta har inngått avtale om nettilknytning med TrønderEnergi Nett. En bekreftelse fra 

områdekonsesjonær om at det er kapasitet til å ta inn produksjonen i nettet mangler foreløpig, da 

TEN venter på svar fra Statnett. Bekreftelse vil bli ettersendt NVE så snart den foreligger. 

Nettilknytningen til Frøya vindkraftverk er en spenningsoppgradering fra 22 til 66 kV av en 

eksisterende, forholdsvis ny kraftlinje mellom vindkraftverket og Frøya transformatorstasjon. Det 

siste stykket fra nærmeste mast til Frøya transformatorstasjon skal gå i jordkabel. Se konsesjonskart 

for nettkonsesjonen i Figur 2 og bildet i Figur 6. 

3.11 Servicebygg 

Servicebygget vil bli samlokalisert med transformatorstasjonen ved inngangen til vindkraftverket. 

Plasseringen framgår på detaljplankart i vedlegg. Servicebygget vil ha en grunnflate på 37,85 x 

10,70 meter. Målsatte plan- og snittegninger samt fasade for servicebygget framgår i vedlegg.. 

Servicebygget vil bli tilknyttet kommunal vannledning. Det blir lukket avløpstank.   
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3.12 Tomt for trafo, servicebygg og rigg 

Det vil bli etablert et samlet, permanent areal for plassering av servicebygg, transformatorstasjon, 

anleggsrigg, utelagring, parkering i anlegg og drift mv. Totalt areal vil bli ca. 7200 m2. Utforming og 

plassering framgår på detaljplankartet. 

3.13 Meteorologimast 

Det skal settes opp permanent målemast i konsesjonsområdet. Det skal også settes opp 

midlertidige målemaster på noen turbinpunkter før turbinene settes opp. Dette vil foregå i 

perioden Q1 2019 og fram til turbinmontasje. Plassering skjer i samråd med turbinleverandør og vil 

bli avklart senere. 

3.14 Kaianlegg 

Den kommunale kaia i Nordhammarvika vil bli benyttet for ilandføring av turbindeler. Tilknyttet 

kaia er det romslige arealer for mellomlagring, noe som muliggjør minimalt med mellomlagrings- og 

bladefingers-areal vindkraftverket. Kaiområdet i Nordhammarvika er regulert av og disponeres av 

Frøya kommune. Frøya vindkraftverk medfører ingen særskilte anleggstiltak for kaianlegget. 

 

Figur 7: Nordhammervika kai med tilknyttet område for industri. 
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4 Endrete virkninger for miljø og samfunn 
Dette kapitlet beskriver endrete virkninger mellom konsesjonsgitt (jf. figur 1) og endelig 

utbyggingsløsning, slik sistnevnte framgår i kapittel 3 og på detaljplankart i vedlegg. 

4.1 Endret turbinutlegg og derav endret internveinett 

Konsesjonsgitt utlegg viste 26 stk. 2,3 MW turbiner (totalt 59,8 MW) spredt rundt i 

konsesjonsområdet. Lengde på internveinettet var ca. 14,7 km. Endelig utlegg omfatter 14 stk. 4,2 

MW turbiner (totalt 58,8 MW), ingen nær konsesjonsområdets sørside. Lengde på endelig 

internveinett er knapt 10,5 km. En typisk turbin i konsesjonsgitt utlegg ville ha en 

navhøyde/tipphøyde på 84/135 meter, mens endelig valgt turbin er 112/180 meter høy. 

• Selv om den enkelte turbin i endelig utbyggingsløsning vil være synlig over noe større 

avstander, vil reduksjonen i antall turbiner gi et mindre massivt og roligere inntrykk av 

vindkraftverket i drift. Mindre vei bidrar til dette. Med en totalhøyde godt over 150 meter vil 

man komme over i et strengere lysmerkingsregime. Det vil i mørketida bli like mange, evt. 

noen færre, lysmerkete turbiner, men med et kraftigere og høyere montert lys, dvs. en 

markert økt synlighet i mørke. Landskapsmessig vurderes endringen som noe positiv i dagslys, 

noe negativ i mørke.  

• Endringen i turbinantall og -størrelse gir i sum et økt sveipareal eller «fangstareal» for fugl fra 

de roterende bladene, som vil ha nedre høyde marginalt høyere over bakken. Nærmeste 

turbin kommer noe nærmere nærmeste kjente reirplass for hubro. Færre km internvei samt 

færre turbiner gjør at de mest verdifulle naturtypene i konsesjonsområdet, særlig i øst, blir 

mindre berørt i endelig enn i tidligere utlegg. Miljømessig vurderes endringene som noe 

negativt for fugl, noe positivt for planteliv/naturtyper. 

• Endret utlegg gir noenlunde samme installert effekt, men en noe høyere forventet produksjon. 

De nye turbinene gir mindre støy og er plassert lengre unna bebyggelse for å ivareta støykrav. 

Turbinutlegget på kartet tilknyttet konsesjonen var urealistisk for å kunne ivareta støykravet i 

endelig konsesjon. Endelig utlegg er altså bedre, men gitt denne forutsetningen i konsesjonen 

vurderes endelig utlegg å gi uendrete samfunnsmessige konsekvenser. 

4.2 Justert konsesjonsgrense 

Tilpasninger til terrenget gjør at turbinene 2 og 7 vil sveipe noe utenfor konsesjonsområdet, hhv. i 

underkant av 29 og 40 meter. Ingen anleggsdeler vil gå utenfor dagens grense. Det vurderes ut ifra 

terrengformene som en bedre løsning å utvide konsesjonsområdet noe enn å flytte turbin og 

oppstillingsplass innover. 

Endringen vil ikke berøre nye eiendommer eller miljøverdier. Den ene turbinen er den turbinen i 

parken som ligger nærmest til et hubroreir, og minimumsavstanden til dette reiret blir dermed noe 

redusert med å legge turbinen såpass inntil konsesjonsgrensa. Avstanden er fortsatt godt over 

alminnelig brukt forstyrrelsesavstand til hubro, og vilkår knyttet til hubro i andre konsesjoner. 

4.3 Forlengelse av konsesjonsperiode 

En utvidet konsesjonsperiode vil medføre lengre tids produksjon og dermed positive 

samfunnsvirkninger, uten ytterligere inngrep. Det vises ellers til særskilt søknad i vedlegg. 

4.4 Forlenget frist for idriftsettelse 

En evt. forlenget anleggsvirksomhet okt.-des. 2020 vil skje på en lite sårbar årstid. En slik liten  og 

ha liten negativ betydning. 
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5 Transport 

5.1 Koordinering 

Transportarbeidet ved tilkjøring av materiell og bygging av vindkraftverket vil under 

anleggsperioden være omfattende, både utenfor og innenfor konsesjonsområdet. Transportveien 

fra kai er bare litt over 10 km, men passerer øyas trafikknutepunkt ved fastlandstunnelen og en 

skole. Transportarbeidet må planlegges slik at sikkerhet og lokalsamfunnets transportbehov blir 

godt ivaretatt. Det er bl.a. en omfattende laksetransport fra lakseslakteri på Frøya og til markedene 

med trailere. God dialog med berørte parter og gode rutiner for varsling vil være nødvendig for en 

best mulig trafikkavvikling.  

Anleggstrafikken vil bli koordinert med følgende interessenter: 

• veimyndighetene (vegvesen, fylkeskommune, kommune) 

• kommunen 

• politiet 

• lokale transportaktører, spesielt laksenæringen 

5.2 Transportplaner 

Det vil bli utarbeidet egne transportplaner for de største leveransene, dvs. for vindturbinene og for 

transformator. De øvrige transportene vil bli håndtert gjennom plan/-er utarbeidet av Entreprenør, 

og godkjent av Utbygger.  

Mellomlagring ved kai håndteres i avtale med kommunen, se omtale i kapittel 3. 

Transportplaner skal på forespørsel kunne forevises for NVE. 

5.2.1 Transport av turbiner 

Turbinleverandør er ansvarlig for å utarbeide transportplan og skal oversende denne til utbygger til 

godkjenning. 

Vindturbinene transporteres med båt fra leverandør til dypvannskaia i Nordhammervika. 

Turbinkomponentene vil deretter bli mellomlagret på arealene innenfor kaia. Fra mellomlager vil 

turbindelene bli fraktet direkte til turbinplass for montering. En regner med ca. 10 transporter pr 

vindturbin. Lengste transport (trekkvogn + blad) forventes å bli over 70 m (maksimalt 72 m). 

Tilsvarende vil tyngste turbintransport (nacelle + kjøretøy) utgjøre ca. 200 tonn.  

Frakt av turbinmoduler, og spesielt nacelle/tårn, krever en frihøyde på opptil 5,5 m, noe avhengig 

av transportmetode (type kjøretøy). 

Turbinleverandør er ansvarlig for all transport av turbiner og utstyr fra fabrikk til montasje av 

turbinene, dette inkluderer da også lossing og mellomlagring. Turbinleverandøren skal sørge for at 

transport og lossing foregår så skånsomt som mulig for å hindre unødig skade og slitasje på veier og 

nærmiljø.  

Transporten av turbiner vil medføre ulemper for innbyggerne i form av veistenging, bred last og 

saktegående trafikk. Det vil etterstrebes at ulempene skal reduseres til et minimum, gjennom valg 

av tidspunkt for transport og samarbeid med lokalt politi.  
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5.2.2 Transport av transformator 

En 22/66 kV transformator for Frøya vindkraftverk med transportvekt (uten olje) på 56,6 tonn skal 

transporteres inn i vindkraftverket med bil fra Sverige. 13,6 tonn olje transporteres deretter inn 

med tankbiler. 

Trafoleverandør er ansvarlig for å levere transportplan til utbygger.  Planen skal omfatte både 

transport av selve trafoen og transport av olje. De samme forutsetninger som for transport av 

turbiner vil være gjeldende. 

5.3 Oppfølging og tiltak anleggsfase 

Tabell 5: Tiltak transport. 

 Tiltak  Ansvarlig Frist 

Utarbeidelse av transportplan turbinleveranser, avklaring 
veimyndighet, tillatelser, eventuell politieskorte. 

Turbinleverandør I god tid før levering 
av turbindeler 

Vurdere behov for midlertidige utbedringer på 
transportstrekning, gjennomføring av disse. 

Utbygger I god tid før levering 
av turbindeler 

Utarbeidelse av transportplan transformator, avklaring mot 
veimyndighet, behov for midlertidige utbedringer, tillatelser. 

Transformator-
leverandør  

I god tid før levering 

Godkjenning av transportplaner Utbygger I god tid før 
transportarbeidene 

Adgangskontroll anleggsfasen Entreprenør Fra anleggsstart, 
løpende 

Koordinering vs veimyndighet, kommune, lokale transportører 
m.fl. 

Leverandør I god tid før 
transportarbeidene 

Varsling og pro-aktiv informasjon Utbygger/Entreprenør I god tid før 
transportarbeidene 
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6 Terrenginngrep og istandsetting 

De terrenginngrep som følger av anlegget er beskrevet i kapittel 3. Hvordan anleggene skal tilpasses 

landskapet framgår av en egen håndbok «Terrenginngrep og landskapstilpasning for Frøya 

vindkraftverk» (vedlegg 2). 

6.1 Plan- og prosjekteringsfase 

Planlegging og prosjektering bør skje med deltakelse av landskapsarkitekt. Dette med sikte på å 

oppnå en best mulig landskapstilpasning av inngrepene. Håndboka skal være et verktøy for 

planmedarbeiderne for å søke landskapsmessig optimale løsninger for utformingen, ved å gjøre 

valg som samsvarer med intensjonene i håndboka.  

6.2 Veiledning i byggefase 

Byggeleder, entreprenør og arbeiderne på anlegget plikter å gjøre seg kjent med innholdet i MTA 

og håndboka, med en målsetning om at de som arbeider på anlegget skal få et eierskap til planene 

og motiveres til å utføre jobben slik at inngrep minimeres og anlegget får en best mulig 

landskapstilpasning. Før byggestart skal det gjennomføres kurs for byggeleder og entreprenør 

inklusive maskinførere. 

Håndboka skal alltid være for hånden hos byggeleder og tilgjengelig på alle byggemøter, og skal 

følges om det oppstår spørsmål om utførelse gjeldende terrengbehandling. 

Utbygger skal avholde kurs for relevant personell hos Entreprenør der det redegjøres for de 

sentrale prinsippene i MTA og håndboken.   

6.3 Styringsdokument i byggefase 

Håndboka er et overordnet styringsdokument. Dersom man ønsker å fravike retningslinjer gitt i 

håndboka, skal dette behandles som annen avviksrapportering. Ved avviksbehandlingen skal 

miljøansvarlig rådspørres. Tiltakshaver eller tiltakshavers representant er ansvarlig for at det gis tid 

nok til å behandle slike avvik på en tilfredsstillende måte. 

Utbygger skal ha en MTA-koordinator tilknyttet prosjektet gjennom hele byggefasen. Landskap og 

miljøhensyn skal være en standardpost på alle byggemøter for å opprettholde bevisstheten rundt 

dette temaet. Utbyggers MTA-koordinator deltar på byggemøter, skal rutinemessig få tilsendt alle 

byggemøtereferater, og skal ha løpende kontakt med Entreprenør. 

Under anleggsarbeidet vil det kunne komme opp forslag til forbedrete alternativer til de løsninger 

som er planlagt. Det vil bli etablert rutiner som skal sikre at forslag til planendringer som forbedrer 

terrengbehandling og landskapstilpasning får en rask behandling og avklaring, og eventuelt 

implementering. 

6.4 Avgrensning av anleggsområdet 

På detaljplankart i MTA inngår en arealbruksgrense og en inngrepsgrense. 

Arealbruksgrensen angir et spillerom for justering av detaljprosjekterte løsninger, eksempelvis slik 

at en veilinje kan flyttes sidelengs for å gi en bedre terrengtilpasning, uten at NVE må forelegges 

endrete tegninger. Arealbruksgrensen settes i utgangspunktet 50 m ut til hver side for senterlinje 
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vei, og utvides for trafotomt, massetak mv. Arealbruksgrensen reduseres mot områder med 

miljøverdier. Eventuelt behov for å gå utenfor arealbruksgrensen forelegges NVE for godkjenning. 

Inngrepsgrensen ligger innenfor arealbruksgrensen og angir ytre grense for fysisk arealbruk utenfor 

ytterkant av skjæringer og fyllinger. Et visst rom er nødvendig for mellomlagring av masser, atkomst 

til fyllingsfot mv. Inngrepsgrensen skal ved en sideveis justering av veilinja flyttes sammen med 

denne, tilpasset endrete skjæringer/fyllinger. Hverken permanente eller midlertidige inngrep skal 

foregå utenfor inngrepsgrensen. Inngrepsgrensen skal gi rom for alle planlagte inngrep som er en 

del av anlegget, eksempelvis rigg, parkeringsplasser, lagringsplasser, deponier, massetak etc. 

Inngrepsgrensen fastsettes av Utbygger og Entreprenør før arbeidet igangsettes. Den generelle 

inngrepsgrensen vil bli 10 m ut fra ytterkant av detaljprosjektert skjæring/fylling. Behovet kan 

tilpasses noe i prosjektet avhengig av lokale behov.  

Særlige miljøverdier hensyntas ved at arealbruksgrensen og inngrepsgrensen ikke går inn i disse, 

evt. berører dem på en fastsatt/låst måte. Der anlegg går nær inntil miljøverdier, kan 

arealbruksgrensen og inngrepsgrensen være sammenfallende og tett inntil veikroppen. 

Inngrepsgrensen merkes i felt som minimum der den går nær særlige miljøverdier, herunder 

kantsoner langs vassdrag, men ellers kan elektronisk grense brukes. Eksisterende vegetasjon som 

skal tas vare på innenfor inngrepsgrensene skal tydelig merkes i felt. 

Utbygger har ansvar for å sørge for merking av inngrepsgrensen der det er nødvendig. 

Entreprenøren vil ha ansvar for overvåking av at grensene overholdes. Merking skal utføres med 

enkle midler og slik at det ikke påfører landskapet unødvendige inngrep. 

6.5 Massetak og deponi 

Se håndbokas kapittel 4.3 for prinsipper for utforminger av massetak og deponi. Se ellers omtale av 

massetak i kapittel 3.8. 

6.6 Arrondering 

Landskapsarkitekten/miljøkoordinatoren gir råd om overganger i ulike områder. Før utlegging av 

jord/vekstmedium skal justert underlag godkjennes av Utbygger for å unngå dårlig stabilitet som 

følge av for komprimert, glatt eller jevnt underlag. Utleggingen av jord skal også kontrolleres. Jorda 

skal ikke glattes til eller komprimeres unødig på overflaten, men være porøs slik at forholdene for 

spiring og rotvekst er god. 

6.7 Bygging av vei 

Ved veiføringene på Frøya er det tilstrebet å følge rygger/knauser i terrenget av hensyn til 

miljøverdier tilknyttet myrområder og en naturlig vannbevegelse i området. En slik tilnærming vil i 

noen grad gi mer synlig veiføring enn å legge veiene lavest mulig i terrenget. Ved bygging av 

atkomst- og internveier, vil det bli større og mindre terrenginngrep. Løsmasser i veilinja blir lagt til 

side før veien sprenges/graves ut. Vekstmassene (markdekket og avdekkingsmasser) vil benyttes til 

overdekking av skjæringer og fyllinger slik at vegetasjon kan reetableres. 

I tilknytning til bygging av vei, vil det også bli anlagt kabelgrøfter som legges i/inntil veiskulder. 

Dette består i graving og sprenging, samt overfylling av masser i etterkant av kabelleggingen. 

Det er viktig med tidlig nedlegging av stikkrenner for å sikre naturlig vannbevegelse og forebygge 

utvasking fra anleggsdelene.  
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Det vises til nærmere omtale i håndbokas kapittel 4.2 om veier. 

6.8 Oppstillingsplasser for kraner og utstyr 

I tilknytning til turbinpunktet vil det etableres en oppstillingsplass for kran og utstyr. Denne plassen 

skal være plan, og her kan det bli behov både for sprenging/graving og tilføring av masser. 

Oppstillingsplassene er store og mange. En gjennomtenkt god overgang til sideterreng er viktig for 

å dempe det visuelle inntrykket. 

6.9 Fundamentplasser 

Fundamentplassene etableres ved graving og evt. utsprenging av fjell før plassering av 

turbinfundamentene. Håndbokas kapittel 3.5 ivaretar prinsipper for arrondering og overganger til 

eksisterende terreng. Dette er helt avgjørende for helhetsinntrykket av turbin/ 

fundament/oppstillingsplass. 

6.10 Skog 

Konsesjonsområdet for Frøya vindkraftverk berører ikke områder med produktiv skog. Området er 

skogløst. Det er dermed ikke aktuelt med noen nærmere rydde- og skjøtselsplan for skog. Bruk av 

vegetasjonsskjermer for å skjule anleggsdeler vurderes også som uaktuelt.  

6.11 Vegetasjonsetablering 

Vegetasjonsetablering i anleggsområdet etter byggefasen skal foregå etter prinsippet om naturlig 

revegetering.  For å få et godt resultat må det tilrettelegges for dette allerede tidlig i byggefasen. 

Dersom det er løsmasser i veilinja, skal disse legges til side før veien sprenges eller graves ut. 

Vekstmassene (markdekket og avdekkingsmasser), lagres som hovedregel i egne ranker og skal 

benyttes til overdekking av skjæringer og fyllinger slik at vegetasjonsdekket raskt etableres igjen. 

To år etter ferdigstillelse skal det foretas en gjennomgang av anlegget for å se om 

vegetasjonsetableringen må følges opp og rettes på (mangelfull eller feilaktig vegetasjonsutvikling 

osv.). Entreprenør får ett år på seg til å rette opp påpekte mangler. På slutten av tredje års 

vekstsesong gjennomføres endelig sluttbefaring. Hvis det fortsatt er mangler, må disse også rettes 

opp, og avslutningstidspunktet forskyves med ytterligere et år. 

6.12 Oppfølging i anleggs- og driftsfasen 

Tabellen under gir en oversikt over påkrevde tiltak i anleggs- og driftsfasen. 

Tabell 6: Tiltak terrenginngrep og istandsetting.  

 Tiltak  Ansvarlig Frist 

Detaljprosjektering og tegningsgjennomgang med deltakelse av 
landskapsarkitekt. 

Entreprenør 

Utbygger 

Løpende 

Etterlevelse av MTA-plan og håndbok i byggefasen. Entreprenør Løpende 

Oppfølging i byggetid - byggemøter og felt Utbygger I hele anleggsfasen 

Lokalisere og vurdere utfordringer med tanke på 
terrenginngrepene 

Utbygger Byggetegninger 

Innhente forhåndsgodkjenning fra NVE ved behov for å gå 
utenfor arealbruksgrensa. 

Utbygger Før bygging av aktuell 
vei-/anleggsdel 

Planlegge og gjennomføre kurs for entreprenør ved bruk av Utbygger Før anleggsstart 



Frøya vindkraftverk multiconsult.no 

Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) 6 Terrenginngrep og istandsetting 

 

418487-RIM-RAP-Frøya_MTA 19. november 2018 / 03 Side 30 av 57 

MTA med håndbok for terrenginngrep og landskapstilpasning 

Definere ytre inngrepsgrense, og legge det inn på elektroniske 
kart. 

Utbygger i samråd 
med Entreprenør 

Før anleggsstart 

Inngrepsgrense markeres ved behov i terrenget Utbygger Løpende før ny 
anleggsaktivitet 

Lokalisere aktuelle masseuttak i konsesjonsområdet,  
innhente godkjenning fra NVE 

Entreprenør 
Utbygger 

Byggetegninger 

Utarbeide sluttarronderingsplan for massetak Entreprenør Før ferdigstilling av 
massetaket 

Kontroll av evt. løsmassetak utenfor konsesjonsområdet for 
fremmede arter 

Utbygger Før bruk i prosjektet 

Vannets naturlige løp i vassdrag utenfor anleggsområdet skal 
sikres. Stikkrenner skal tilstrebes utplassert tidlig. 

Entreprenør Løpende 

Etablere fremdriftsplan for istandsetting av landskap i 
etterkant av inngrep 

Entreprenør Før anleggsstart 

Vurdering av vegetasjonsetablering Utbygger 2 år etter ferdigstillelse 
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7 Naturmangfold 

7.1 Datagrunnlag 

• (KU-dokumenter) 

• Artskart, Naturbase, skjerma info fra Fylkesmannen 

• Rapport Martin Pearson 

• Vurderinger i NVEs bakgrunnsnotat for konsesjonsvedtaket 

• Henriksen S. og Hilmo O. (red.) 2015. Norsk rødliste for arter 2015. Artsdatabanken, Norge 

• Norsk rødliste for naturtyper 2011. Lindgård og Henriksen 2011. Artsdatabanken. 109 s. 

• Rødlistete naturtyper og DN-håndbok 13. Miljøfaglig Utredning rapport 2012-26. 61 s. 

• Husby, M. og Pearson, M. 2015. Frøya vindkraft 1 – Status for svartand, storlom, smålom, 

hønsehauk og hubro før bygging av vindkraftverk. 

• Husby, M. og Pearson, M. 2018 (upubl.). Kommentarer til foreløpig versjon av MTA-plan for 

Frøya vindkraftverk. 3 s. 

7.2 Områdebeskrivelse 

7.2.1 Planteliv 

Konsesjonsområdet består av kystlynghei, bart fjell, myr og vannforekomster. Kystlynghei er 

rødlistet som EN (sterkt truet) i norsk rødliste for naturtyper. Av konsekvensutredningen framgår 

det at kystlynghei fins spredt i hele konsesjonsområdet slik at spesielle områder ikke kan utpekes. 

Kalkinnslag i grunnen i øst (Stutvassheia og Steindamvatnet) og nordvest (Inndalen) gir noe rikere 

kystlynghei samt avgrensete naturtype-forekomster av rikmyr i øst og reinrosehei i nordvest. I vest 

(Røssvassmyran) er et område med stort innslag av myr, nærmere bestemt 

jordvannsmyr/minerotrof myr med større innslag av nedbørsmyr/ombrotrof myr/terrengdekkende 

myr. Naturtypen kystnedbørsmyr (tilsvarer A08 kystmyr i DN-håndbok 13) er rødlistet som VU 

(sårbar) i norsk rødliste for naturtyper. 

Kystlynghei ble i 2015 inkludert i forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven. 

Forskriften gjelder for arealer klassifisert som svært viktig eller viktig av Miljødirektoratet. Ett slikt 

område ligger jf. Naturbase på Hjertøya på Frøya. Selv om det er kystlynghei i bred forstand også i 

konsesjonsområdet (og i store områder ellers på Frøya), så omfattes den altså ikke av forskriften. 

Det finnes ellers to kalksjøer (utvalgt naturtype) på Frøya, disse ligger vest for konsesjonsområdet 

på motsatt side av fylkesvei 716. Det er dermed ingen utvalgte naturtyper iht. nml. § 52 i 

konsesjonsområdet. 

Engmarihand (LC livskraftig, men var NT nær truet i rødlista 2006) og brunskjene (VU) er påvist med 

stedvis god tetthet på Stutvassheia. Engmarihand er en relativt vanlig orkidé på kalkrike myrer, den 

ligner vanlig flekkmarihand, men har ikke flekker på bladene og blir opptil 40 cm høy. Blomstene 

spenner i farge fra svakt rosa til purpur. Brunskjene er et starr på kalkrik grasmyr, 15-30 cm høy 

med trådsmale, stive blad og blomster i 2-4 svartbrune aks, danner gjerne tette tuer. Det er i senere 

år også registrert ansvarsartene svartopp, geitsvingel, linmjølke, bergasal og kysttorvmose i 

konsesjonsområdet, både innenfor og utenfor naturtypeområdene. 
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Figur 8: Kystlynghei på Frøya november 2014. Vinteren 2013-2014 var sjeldent tørr og nesten alt av røsslyng i 
ytre deler av Midt-Norge døde som følge av tørke/frostskader. Rota vil oftest overleve selv om det meste av 
planten over bakken dør. 

7.2.2 Dyreliv 

Det er ingen leveområder for prioriterte arter (nml. § 23) på Frøya.  

Ål (VU) er registrert i 1993 i alle småvassdragene i området. 

Hubro (EN) hekker ikke innenfor konsesjonsområdet, men hubro er sett og sportegn etter hubro, 

inklusive byttedyrrester, er funnet i og like ved området. Det legges til grunn at området inngår i 

jaktområder for hubro. Det er per 2018 kjent 3 territorier med både hunn og hann på Frøya, samt 

ett territorium der hunnen nylig har blitt borte. Nærmeste reir er det mest produktive hubroreiret 

på Frøya, som siden 2012 har stått for mer enn halvparten av de kjente (19-)20 produserte 

hubroungene på Frøya. Frivillige står bak et aktivt arbeid med å styrke hubrobestandene på Frøya 

og Hitra: det er fanget og avlivet et firesifret antall kråkefugl, reir kartlegges og det er gjort svært 

gode erfaringer fra fôring i hekketida. Forstyrrelser i reirtida og høy dødelighet fra bl.a. 

høyspentlinjer anses som de største truslene per i dag mot hubroen på Frøya. Nyere forskning fra 

EU tyder også på at hubro har en større dødsrisiko fra vindturbiner enn det man tidligere har lagt til 

grunn. 

Det er påvist vipe (EN), stær (NT), storspove (VU), sanglerke (VU) og bergirisk (NT) i området. Disse 

artenes rødlistestatus er knyttet til endringer i landbruket og vindkraftverket anses ikke å kunne 

utgjøre noen fare for lokal eller mer omfattende bestandsutvikling. Havørn (LC, ansvarsart) har to 

kjente hekkelokaliteter innenfor konsesjonsområdet, og har samtidig den høyeste dødsrisiko mhp. 

vindturbiner av alle fuglearter. Storlom (LC) har kjente hekkelokaliteter utenfor konsesjonsområdet, 

men ikke inni. Smålom (LC) har én sannsynlig hekkelokalitet i konsesjonsområdet, flere lokaliteter 

er ikke usannsynlig. Ved forundersøkelsene i 2015 ble det ikke påvist hekking av hverken smålom 

eller storlom i eller nær konsesjonsområdet. Det er smølalirype på Frøya, en variant av lirype (NT) 

som kjennetegnes ved at den ikke blir snøhvit om vinteren. Det er også observert underarten 

schinzii av myrsnipe (LC). Hønsehauk (NT) er observert flygende i området, men forundersøkelsene 
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fant ingen tegn til hekking av hønsehauk i 17 skogteiger omkring konsesjonsområdet. Heipiplerke 

(ansvarsart) er observert og må antas å hekke i området. Av annet dyreliv i området trekker 

konsekvensutredningen fram hjort hvor det kan forventes en skremmeeffekt i en tid før dyrene 

venner seg til vindkraftverket. 

 

Figur 9: Hjort i konsesjonsområdet for Frøya vindkraftverk. 

Tabell 7: Oversikt over verdifullt naturmangfold i konsesjonsområdet, jf. kart under. 

Nr. Lokalitet Beskrivelse Verdi 

1 Inndalsheia Naturtype kalkrike områder i fjellet 

C01 

A-svært viktig, konsesjonsvilkår 

2 Røssvassmyran Naturtype kystmyr A0804 blanding 

av nedbørsmyr og jordvannsmyr 

B-viktig, konsesjonsvilkår 

3 Stutvassheia Naturtype rikmyr A0505 åpen 

intermediær og rik myr i lavlandet 

B-viktig, konsesjonsvilkår 

4 Steindamvatnet Naturtype rikmyr A0505 åpen 

intermediær og rik myr i lavlandet 

C-lokalt viktig, konsesjonsvilkår 

13, 14, 18 Stutvassheia og 

Steindamvatnet 

Brunskjene  Art av særlig stor forvaltningsinteresse 

(VU), konsesjonsvilkår 

14 Stutvassheia Engmarihand (kilde Artskart i 2014, 

fjernet per 2018) 

Konsesjonsvilkår 

5 Nord for Stutvassheia Bergirisk Art av særlig stor forvaltningsinteresse 

(ansvarsart) 

6 Nordvest for 

Stutvassheia 

Heipiplerke Art av særlig stor forvaltningsinteresse 

(ansvarsart) 

7, 8, 10, 

19, 20, 21 

Alle vassdrag Ål Art av særlig stor forvaltningsinteresse 

(VU) 

9, 16 Stutvassheia og 

Steindamvatnet 

Svarttopp Art av særlig stor forvaltningsinteresse 

(ansvarsart) 

11 Stutvassheia Geitsvingel Art av særlig stor forvaltningsinteresse 

(ansvarsart) 

12 Stutvassheia Bergasal Art av særlig stor forvaltningsinteresse 

(ansvarsart) 

15, 22 Røssvassmyran og 

Stutvassheia 

Linmjølke Art av særlig stor forvaltningsinteresse 

(ansvarsart) 

17 Steindamvatnet Kysttorvmose, heitorvmose Art av særlig stor forvaltningsinteresse 

(ansvarsart) 
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Figur 10. Naturmangfold, kjente miljøverdier. Naturtypeavgrensning fra Naturbase. Nærmere detaljering i 
"Søkes unngått". Nr. viser til tabell foran. 
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7.3 Oppfølging av særlige konsesjonsvilkår 

7.3.1 Planteliv 

Konsesjonsvilkår 8 medfører bl.a. at MTA skal beskrive hvordan det i anleggs- og driftsperioden tas 

hensyn til naturtypelokalitetene Stutvassheia og Røssvassmyran, vegetasjonstypene 

terrengdekkende myr og reinrosehei og forekomster av brunskjene og engmarihand (konsesjonen 

legger rødlistestatus 2006 til grunn). Av bakgrunnsnotatet framgår det at hensikten med vilkåret er 

å redegjøre for hvordan ulemper for naturtyper og vegetasjon/planter kan unngås ved 

plantilpasninger. 

Henvisningen til naturtypelokalitetene Stutvassheia og Røssvassmyran er entydig. 

Vegetasjonstypene terrengdekkende myr og reinrosehei er i utgangspunktet ikke entydig. Begrepet 

terrengdekkende myr er det samme som (overveiende) nedbørsmyr og forstås derfor her å være 

knyttet til naturtypelokaliteten Røssvassmyran (kystnedbørsmyr). Reinrosehei eller dryas-hei er 

heier og rabber i fjellet dominert av kalkkrevende vegetasjon, og forstås her å henvise til 

naturtypelokaliteten Inndalsheia (kalkrike områder i fjellet). Det fins ikke noen alternative 

avgrensninger av disse vegetasjonstypene enn naturtypeområdene. For forekomster av brunskjene 

og engmarihand legges Artskart til grunn. I praksis ligger disse forekomstene i hovedsak innenfor 

naturtypeområdene. 

Detaljplassering av turbiner og atkomstveier er viktigste virkemiddel for å begrense negative 

effekter på naturtyper og plantearter. Innenfor naturtypeområdene Røssvassmyran, Stutvassheia 

og Steindamvatnet skal lavtliggende terreng med myr og fuktsig unngås så langt det er mulig. 

Sistnevnte område er så lite at det unngås i sin helhet. Ved å plassere turbiner på bergknatter og 

atkomstveier i størst mulig grad langs rygger i terrenget innenfor de større områdene 

Røssvassmyran og Stutvassheia, kan nedbygd areal med kystmyr og rikmyr holdes på et minimum. 

Der myr- og fuktsig ikke kan unngås skal korte krysninger tilstrebes, og den naturlige 

vannbevegelsen i området skal ikke hindres av veiframføringen. Plassering av stikkrenner og grøfter 

må skje med særlig omhu.  

Innenfor området Inndalen med reinrosehei (kystlynghei) må mengden anlegg minimeres og 

detaljplassering bør tilstrebe å unngå arealer med reinrosehei i størst mulig grad. Dette må likevel 

avveies mot veiframføring «nede i myra». 

Det er gjort en detaljinndeling av de tre store naturtypeområdene som grunnlag for prosjektering 

av veier og detaljplassering av turbiner. Inndelingen er basert på en detaljavgrensning etter flyfoto 

kombinert med befaring. Arealer i rødt merket «Søkes unngått» på kartet i Figur 10 skal i størst 

mulig grad unngås nedbygd. 

7.3.2 Dyreliv 

Konsesjonsvilkår 8 medfører bl.a. at MTA skal beskrive hvordan det i anleggs- og driftsperioden tas 

hensyn til sårbare hekkelokaliteter for fugl i anleggsperioden. OEDs tilleggsvilkår ved 

klagebehandlingen medfører at det skal gjennomføres for- og etterundersøkelser for hubro, 

hønsehauk, storlom, smålom og svartand med tanke på hekkelokaliteter, og at påvist hekking i 

influensområdet skal hensyntas i størst mulig grad i anleggsarbeidene for å minimere forstyrrelser. 

[For nettkonsesjonen krever OED at det utredes tiltak for å redusere elektrokusjonsfaren for hubro 

på bestående 22 kV kraftledning – dette håndteres i MTA fra TrønderEnergi Nett.] 
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Forundersøkelser på fugl ble gjennomført høsten 2014 og våren 2015. Arbeidet ble utført av 

Høyskolen i Nord-Trøndelag (nå Nord universitet) i samarbeid med Martin Pearson som bor på 

Hitra og er den som kjenner hubroen på Hitra og Frøya best. Undersøkelsene på hubro ble utført 

ved utplassering av lyttebokser på utvalgte steder i en periode på 7-10 dager. På høsten ble det 

også spilt lyd for å framprovosere svar fra hubroparet i territoriet. For øvrige arter ble 

undersøkelsene gjennomført ved feltbefaringer. Pearson har siden 2012 i egen regi fulgt opp 

hubroen på Frøya. Resultater fra forundersøkelsene og Pearson oppfølging framgår i kapittel 7.2.2.  

Forundersøkelsene påviste ikke noen hekkende smålom, storlom, svartand eller hønsehauk nær 

konsesjonsområdet. Svartand og hønsehauk fins neppe hekkende på Frøya. Storlom og smålom kan 

hekke i enkelte vatn år om annet. Lommene er ikke rødlistet, og det er kun OEDs vilkår som tilsier 

særlige hensyn der hekking er påvist i forundersøkelsene. Siden hekking ikke er påvist for smålom, 

storlom, svartand og hønsehauk, er det ikke lagt opp til noen særlige hensyn til disse artene. 

For hubro er det angitt hensyn for å ivareta den nærmeste reirlokaliteten, som samtidig er den 

mest produktive på Frøya. Det er angitt hensynssoner for helikopter og bakkearbeid, med en 

fokusert hensynsperiode 20. mars-15. august. Denne perioden ivaretar tida fra egglegging (i dette 

reiret nesten på dagen 28. mars hvert år) til ungene er såpass flygedyktige at de kan forflytte seg 

over litt større avstander. Det vil være mulig å begrense opparbeiding av vei, oppstillingsplass, 

kabling og fundament i denne perioden. Selve turbinmonteringen skal imidlertid i sin helhet skje i 

månedene mai-juli 2020 og kan derfor ikke forskyves ut av hensynsperioden. Turbinene vil søkes 

montert senest mulig i perioden. 

7.4 Oppfølging/tiltak i anleggs- og driftsfasen 

Tabell 8: Tiltak naturmiljø. 

Tiltak Ansvarlig Frist 

Gjennomføre forundersøkelser på fugl. Utbygger Utført 

Legge inn dokumenterte hekke- / reirlokaliteter fra for-
undersøkelser i kart, med hensynssoner. 

Utbygger Utført (kun hubro) 

Helikopterflyging i prosjektets regi skal ikke skje nord for 
konsesjonsområdet, jf. sone angitt på detaljplankart, i perioden 20. 
mars-15. august hvert år. 

Utbygger, 
entreprenør 

Løpende 

Anleggsarbeid på bakken skal så langt det er mulig unngås på vei og 
oppstillingsplass til de to turbinene lengst nordvest i 
konsesjonsområdet, jf. sone angitt på detaljplankart, i perioden 20. 
mars-15. august hvert år. 

Entreprenør Løpende 

Ta hensyn til viktige naturtypeområder ved planlegging og bygging 
av veier/turbinpunkt. Områdene som fremgår på kart i MTA Figur 
10 skal nedbygges minst mulig.  

Utbygger  I prosjekteringen 

Eventuell eksisterende vegetasjon/naturtyper og/eller deler av 
vassdrag som skal bevares innenfor inngrepsgrensen, skal merkes 
av i terrenget med sperrebånd. 

Entreprenør i samråd 
med utbygger 

Før anleggsarbeidet 
starter opp 

Etablering av rutiner for rapportering av funn av død fugl i 
vindkraftverket med tilhørende infrastruktur 

Utbygger Før idriftsetting 
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8 Kulturminner og kulturmiljø 

8.1 Datagrunnlag 

• Frøya vindpark. Konsekvensutredning kulturminner og kulturmiljø. NIKU 2003. 45 s. 

• Brev fra Sametinget datert 27.8.2014 

• Brev fra Sør-Trøndelag fylkeskommune datert 7.10.2014 

• Askeladden (Riksantikvarens kulturminnebase) 

8.2 Områdebeskrivelse 

Sør-Trøndelag fylkeskommune har i 2005 undersøkt et større areal på indre deler av Frøya, i 

forbindelse med en igangsatt (men senere henlagt) reguleringsplan for Frøya vindkraftverk. 

Revidert/endelig konsesjonsområde inkluderer mindre arealer mot sørvest som ikke ble undersøkt i 

2005. På oppdrag fra Sarepta ble derfor også dette arealet undersøkt høsten 2014. 

Fylkeskommunen har i brev datert 7.10.2014 opplyst at det ikke ble påvist nye automatisk fredete 

kulturminner innenfor konsesjonsområdet.  

Konsesjonsområdet berører etter dette kun id95270 «Tomasnesvatnet 1» som ble påvist i 2005. 

Dette automatisk fredete kulturminnet må hensyntas. Fylkeskommunen kan være behjelpelig med 

oppmerking av området før anleggsstart.  

 

Figur 11: Kulturminne ID 95270 "Tomasnesvatnet 1". Bosetning fra eldre steinalder med funn av flintavslag, 
relatert til et havnivå 35-37 m høyere enn i dag. 
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Figur 12. Freda kulturminner og SEFRAK-bygg (data fra Askeladden). 
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Sametinget uttalte den 23.11.2004 til NVE at det ikke var behov for egne undersøkelser etter 

samiske kulturminner på Frøya, da fylkeskommunens undersøkelser vil være dekkende for 

Sametingets behov. Sametinget har opprettholdt dette for revidert/endelig konsesjonsområde i 

brev datert 27.8.2014. 

Begge kulturminnemyndighetene minner om den generelle aktsomhets- og meldeplikten etter 

kulturminnelovens § 8, og at dette må formidles til de som skal utføre arbeidene i marka. 

8.3 Konsesjonsvilkår 

Konsesjonen for Frøya vindkraftverk stiller som vilkår nr. 16 krav om at kulturminnelovens § 9 skal 

være avklart før anleggsstart. Dette vilkåret er oppfylt, jf. kapittel 9.2. 

8.4 Oppfølging/tiltak i anleggs- og driftsfasen 

Avstand fra prosjektert fyllingsfot på turbin 5 og til sikringssonen omkring det freda kulturminnet 

«Tomasnesvatnet 1» er ca. 35 meter. Sikringssonen skal merkes i terrenget mot turbin 5. Det skal 

ikke spres sprengstein eller annet inn i sikringssonen/kulturminnet. 

Tabell 9: Tiltak kulturminner. 

Tiltak Ansvarlig Frist 

Det automatisk fredete kulturminnet «Tomasnesvatnet 1» 
skal hensyntas i prosjektering/plassering av anlegg. 

Utbygger, 
Entreprenør 

Utført 

Kulturminnet (sikringssonen på 5 m) skal merkes i 
terrenget dersom noen anleggsdel kommer nærmere 
denne enn ca. 50 m. 

Utbygger Før 
anleggsarbeidene 
kommer nær 

Det skal utøves særlig forsiktighet på kranoppstillingsplass 
ved turbin 5 for å forebygge spredning av 
sprengstein/fyllstein mv. ned mot/inn i sikringssonen og 
kulturminnet «Tomasnesvatnet 1». 

Entreprenør Løpende ved 
arbeid på 
oppstillingsplassen 

Kulturminnelovens krav om aktsomhet og 
stans/meldeplikt ved funn av mulig kulturminne skal være 
kjent for alle som arbeider på anlegget 

Utbygger/ 
entreprenører 

Løpende i 
anleggsperioden 
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9 Friluftsliv 

9.1 Datagrunnlag 

• Frøya vindpark. Fagrapport friluftsliv og ferdsel. Statkraft Grøner 2003. 37 s. 

• Naturbase, kartlagte friluftslivsområder. 

9.2 Områdebeskrivelse 

Havet og strandsonen er viktigst for friluftslivet på Frøya. De indre delene av øya gir muligheter for 

alternativt friluftsliv med trim/turgåing, jakt, fiske og bading/soling. Det er lite bærlyng og dermed 

lite bærplukking på Frøya. 

 

Figur 13: Viktige områder for friluftslivet ved Frøya vindkraftverk (oransje flater), fra KU. Konsesjonsområdet 
ligger i sørvestre hjørne av dette mer omfattende første planområdet (grønn strek) og grenser mot det midtre 
friluftsområdet i Stutvassdalen. 

Stutvassdalen er en godt egnet inngangsport til de indre områdene på Frøya. Det går en 

grusvei/traktorvei oppover dalen som gjør atkomsten svært grei. Området er spesielt frodig og 

vakkert sammenlignet med mye av det øvrige terrenget på indre Frøya, dog har friluftsområdet ved 

Nordskaget noe av den samme frodigheten. Området er viktig under hjortejakta. 

Konsesjonsområdet inngår i det kartlagte friluftslivområdet Engdalen-Stutvassdalen, ikke verdisatt, 

i Naturbase. «Uberørt turområde med mange fiskevann, mye hjort, rikt fugleliv og en 

bergkrystallgruve i Tuvnesvatnet.» 

Erfaringer fra etablerte vindkraftverk tilsier at ising sjelden medfører problemer i områder med 

mildt vinterklima som på Frøya. 

9.3 Konsesjonsvilkår 

• Internveier skal være stengt for allmenn motorisert ferdsel (vilkår 4). 

• Omfanget av ising og iskast og evt. opplegg for varsling skal vurderes og godkjennes av 

NVE før idriftsettelse. NVE kan stille ekstra krav dersom friluftslivsutøvelsen må 

begrenses i planområdet (vilkår 11). 
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9.4 Oppfølging/tiltak i anleggs- og driftsfasen 

Tabell 10: Tiltak friluftsliv. 

Tiltak Ansvarlig Frist 

Internveier skal være stengt for allmenn motorisert 
ferdsel. 

Utbygger Løpende 

Sette opp skilt langs atkomstvei, og evt. større stier opp 
mot konsesjonsområdet, som informerer om pågående 
anleggsvirksomhet. 

Utbygger Før idriftsettelse 

Et fåtall tilrettelagte rasteplasser i området skal vurderes Utbygger Før åpning 

Vurdere innspill fra interessenter angående 
tilretteleggingstiltak for friluftsliv i konsesjonsområdet. 

Utbygger Løpende 

Etablere rutiner for vurdering av fare for iskast. 
Fremlegges NVE jf. konsesjonens vilkår 11. 

Utbygger Før idriftsettelse 
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10 Landbruk 

10.1 Datagrunnlag 

• Frøya vindmøllepark – Konsesjonssøknad og konsekvensutredning. Nord-Trøndelag 

Elektrisitetsverk AS og Trønder-Energi AS 2004. 171 s. 

• Notat. Frøya vindpark. Jord og skogbruk. Statkraft Grøner 2003. 3 s. 

• Statistikk fra Landbruksdirektoratet 

10.2 Områdebeskrivelse 

Det er ikke reindrift på Frøya. Kommunen er ingen stor jordbrukskommune, i 2016 ble det søkt om 

produksjonstilskudd til 48 gårdsbruk. Sau inklusive villsau og melkeproduksjon med eng og 

innmarksbeite er de viktigste produksjonene. Like øst for atkomsten til vindkraftverket ligger et 

smalt dalføre med eng som går inn i konsesjonsområdet. Se Figur 10 (rødmerket) og bildet under. 

 

Figur 14: Jordbruksarealer inn i konsesjonsområdet for Frøya vindkraftverk. 

Det er liten eller ingen skogbruksaktivitet på Frøya. Det er plantet noe sitkagran her og der, men 

ikke innenfor konsesjonsområdet. Det slippes villsau på beite, også i konsesjonsområdet. Det ble i 

konsekvensutredningen foreslått at tilsåing av veikanter og oppstillingsplasser ville gi bedre 

beitegrunnlag for sau inne på øya. Dette vil imidlertid stå i motstrid til en landskapsmessig mest 

skånsom veibygging og planlegges ikke gjennomført.  

10.3 Konsesjonsvilkår 

Vilkår 4 medfører stenging av internveier. (Bønder med sau på beite vil ha interesse av å bruke 

internveiene for tilsyn og sanking.) 

Vilkår 8 sier bl.a. at hensynet til områder med dyrket mark skal omtales. 
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10.4 Oppfølging/tiltak i anleggs- og driftsfasen 

Tabell 11: Tiltak landbruk. 

Tiltak Ansvarlig Frist 

Oppdyrka arealer innenfor konsesjonsområdet skal 
planlegges unngått i størst mulig grad. Slike arealer er lagt 
inn som særlig hensynsområde jf. figur 10 og 
detaljplankart. 

Utbygger Utført  
(oppdyrka 
arealer blir ikke 
berørt) 

Tilgang til veinettet for tilsyn mv. med sau tas inn i avtale 
med grunneiere. 

Utbygger Utført 
(grunneiere har 
tilgang) 
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11 Vannforsyning 

11.1 Datagrunnlag 

• Dialog med Frøya kommune ved Bjørnar Grytvik 

11.2 Dagens situasjon 

På øya Frøya er det 2 vannverk, det store kommunale Kjerkdalsvatnet vannverk (nord på øya) og 

det mindre, private Hammarvikvatnet vannverk (sørøst på øya). Det kommunale 

vannledningsnettet er nylig forlenget til en ring rundt øya (som bilveien), og i den forbindelse slås 

de to vannverkene sammen til et felles vannforsyningsnett. 

Kjerkdalsvatnet vannverk leverer ca. 5000 m3/dag, hvorav lakseslakteriet Salmar tar ca. 2000 m3. 

Rent vann er en nøkkelforutsetning for slik næringsmiddelproduksjon. Et utfall av Kjerkdalsvatnet 

vil raskt bli kritisk for lakseslakteriet, da Hammarvikvatnet raskt vil bli for lite til å dekke behovet. 

Kjerkdalsvatnet har mye og rent vann, og mottar muligens vann også gjennom berggrunnen fra 

større arealer enn det en ren overflateavrenning/nedbørfeltberegning tilsier. Vatnet ligger bare 7,4 

m over havnivå, mens inntaket er på 40 m dyp og vatnet er enda dypere. 

Konsesjonsområdet ligger godt utenfor (overflate)nedbørfeltene til både Kjerkdalsvatnet og 

Hammarvikvatnet. Det er derfor ikke laget noe eget kart som viser nedbørfelt for drikkevann i 

konsesjonsområdet.  

Det er lagt kommunalt vann nordvestfra (fra Kjerkdalsvatnet) til Skardsvågen, noe som har erstattet 

tidligere lokalt drikkevannsuttak fra Indre Krokvatnet (det ligger fortsatt et PE 50 rør fra vannet i 

bekken ned til Skardsvågen). 

Det er ikke kommunalt avløpsanlegg i Skardsvågen, avløp går til private septiktanker. Servicebygget 

for vindkraftverket vil derfor bli påkoblet kommunal vannforsyning, men ha egen håndtering av 

avløpsvann. Nødvendige tillatelser vil bli innhentet fra kommunen. 

11.3 Konsesjonsvilkår 

Det er ikke gitt særskilte konsesjonsvilkår mhp. drikkevann. 

11.4 Oppfølging/tiltak i anleggs- og driftsfasen  

Muligheten for at Kjerkdalsvatnet mottar vann fra et større areal enn overflateavrenningen skulle 

tilsi, gjør at det må legges vekt på generell aktsomhet mot forurensning i anleggsfasen. Dette inngår 

i tiltak i kapittel 13 Avfall og forurensning. Det er således ikke planlagt noen ekstraordinære tiltak 

innenfor deler av konsesjonsområdet for å hensynta vannforsyningsverdier. 
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12 Støy og skyggekast 

12.1 Datagrunnlag 

• Frøya vindmøllepark. Konsekvensutredning. Fagrapport støy og skyggekast. NTE 2003. 105 

s. 

• Beregninger og vurderinger for endelig utlegg, nov. 2018, av Meventus v/Kyle Brennan 

12.2 Områdebeskrivelse 

I konsesjonssøknadene ble det brukt eksempelutlegg som ville medføre støy over grensen i dagens 

støyretningslinje for et fåtall fritidsboliger og boliger. Revidert og redusert konsesjonssøknad 

medførte at støy primært måtte hensyntas mot bebyggelsen i Skarsvågen.  

12.3 Konsesjonsvilkår 

Konsesjonsvilkår 20 Støyreduserende tiltak krever at ingen helårsboliger skal berøres av et 

(utendørs) støynivå over Lden 45 dB. Dette tilsvarer kravet til vindkraftverk i gjeldende 

støyretningslinje.  

12.4 Støy i anleggsfasen 

Kartlegging av støy i Norge er knyttet opp til tre ulike krav: 

• forurensningsforskriftens kapittel 5 avsnitt II om innendørs støy, kartlegging ned til LpAeq24h 

35 dB innendørs 

• forurensningsforskriftens kapittel 5 avsnitt II om strategisk støykartlegging, utendørs støy i 

større byområder og fra større samferdselsanlegg, ned til Lden 55 dB 

• retningslinje T-1442/2012 om støy i arealplanlegging, ulike sonegrenser, for vindkraftverk 

gul sone Lden 45 dB og rød sone Lden 55 dB 

Retningslinje T-1442 omhandler også støy fra bygg- og anleggsvirksomhet og angir følgende mal for 

utendørs støykrav som kan legges til grunn i kontrakter: 

Tabell 12: Mal for utendørs støykrav (utenfor rom med støyfølsomt bruksformål) for bygg- og 
anleggsvirksomhet, jf. T-1442. Verdiene for dag og kveld er skjerpet med 5 dB jf. anbefaling når 
anleggsperiodens lengde er over 6 måneder. 

Bygningstype Dagtid 07-19 Kveld eller søn-

/helligdag 19-23 

Natt 23-07 

Bolig, fritidsbolig, syke-

hus, pleieinstitusjoner 

60 55 45 

Skole, barnehage 55   

Retningslinjen anbefaler at det bør informeres om arbeidene ved oppslag og brev/personlig 

informasjon til de mest berørte naboene. For større anlegg bør informasjonsmøter og bredere 

informasjon vurderes. Veilederen til retningslinjen omtaler bl.a. aktuelle avbøtende tiltak. 

Kommunehelsetjenesteloven med forskrift om miljørettet helsevern gir kommunen mulighet til å 

gripe inn i støyforhold som har negativ virkning for folks helse. Denne er ment som et 

sikkerhetsnett, bygger på medisinsk skjønn men bør være avpasset med praksis i støybekjempelse 

etter annet lovverk.  
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Teknisk forskrift stiller støykrav ved oppføring av ny bebyggelse. 

12.5 Støy i driftsfasen 

12.5.1 Støyberegninger, grunnlag 

Støyberegninger er utført for aktuelt utbyggingsalternativ i henhold til retningslinjen som var 

gjeldende på tidspunktet konsesjon ble gitt (Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging 

(T-1442/2012) fra Klima- og Miljødepartementet, og Veileder til Miljøverndepartementets 

retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (M-128/2014))  

Støy fra vindturbiner oppgis vanligvis som lydeffektnivå i dB(A) ved vindstyrke 8 m/s i 10 meters 

høyde. Denne skalaen måler lydintensiteten over hele spekteret av hørbare frekvenser samtidig 

med at skalaen korrigerer for at ørets følsomhet er avhengig av lydfrekvensen.  

I henhold til retningslinjen benyttes årsmiddelverdien, Lden, som målenhet på støy. Denne vektes 

med henholdsvis 5 og 10 dB(A) tillegg for støy som opptrer på kveld og natt, hvor dag er definert 

som perioden fra 07-19, kveld fra 19-23 og natt fra 23-07. Støynivåene er i henhold til retningslinjen 

evaluert basert på følgende grenseverdier: 

• Lden= 45-55 dB(A). Gul vurderingssone. Støypåvirkningen skal vurderes i hvert enkelt tilfelle. 

• Lden ≥ 55 dB(A). Rød restriktiv sone. Normalt krav om støyreduserende tiltak.  

Støyberegningene er utført ved bruk av DECIBEL-modulen i WindPRO (versjon 3.2.712). I henhold til 

retningslinjen er det utført verste scenario-beregninger av støynivået. Følgende antagelser ble lagt 

til grunn i disse beregningene:  

• Maksimalt støynivå for aktuell turbin (svarer normalt til støynivået ved 8 m/s i 10 m høyde) 

• Vindhastighet justert til navhøyde ved bruk av IEC skjærprofil (z0 = 0.05m). 

• Medvind fra alle retninger 

• Norwegian 2012 beregning metode (basert på ISO 9613-2) 

• Beregningshøyde er satt til 5.0 m over terreng 

• 8760 driftstimer per år (100 %) 

• DTM høydedata fra Statens kartverk – 10 m oppløsning 

Beregningene er utført for et utbyggingsalternativ med 14 vindturbiner av typen Vestas V136-4,2 

MW, med en rotordiameter på 136 m og navhøyde på 112 m. Kildestøy fra turbinene er 103,9 dB 

ved vindhastighet på 8 m/s i høyde 10 m over bakken.  

Totalt 63 bygg med støyfølsomt bygg er identifisert innenfor en avstand på 2 km fra turbinene, og 

samtlige av disse er hensyntatt i beregningene. En oversikt over turbinplassering og nærliggende 

boliger er presentert i oversiktskartet i Figur 15.  



Frøya vindkraftverk multiconsult.no

Miljø - , transport - og anleggsplan (MTA) 12 Støy og skyggekast

418487 - RIM - RAP - Frøya_MTA 19. november 2018 / 03 Side 47 av 57

Figur 15 . Oversikt over aktuelt utbyggingsalternativ og nærliggende helårs - og fritids boliger.

Figur 16 . Nabobebyggelse sørvest (K1) og sørøst (K2) for planområdet .

12.5.2 Støyberegninger, resultater

Et støysonekart basert på støynivå for verste scenario (medvind fra a lle retninger) er presentert i
Figur 17 under. Støymottakerne er navngitt slik at beregnet støynivå er høyest for nabo A, nest
høyest for nabo B etc.
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Figur 17. Støysonekart basert på beregnet støynivå for verste scenario (medvind fra alle retninger). 

Beregningene viser at 46 naboer vil eksponeres for støyverdier over 40 dB ved verste scenario-

beregning, men ingen av dem vil eksponeres for støyverdier over grenseverdien på 45 dB (gul 

vurderingssone).  En detaljert oversikt over beregnede støyverdier for de mest utsatte naboene er 

presentert i Tabell 13.  

Tabell 13. Beregnede støyverdier for de mest støyeksponerte områdene. 

Nabo 
Beregnet støynivå, Lden [dB] (Lden) 

Worst Case 
 

Nabo 
Beregnet støynivå, Lden [dB] (Lden) 

Worst Case 

A 44.7 O 43.6 

B 44.6 P 43.5 

C 44.5 Q 43.5 

D 44.5 R 43.5 

E 44.5 S 43.5 

F 44.4 T 43.4 

G 44.4 U 43.4 

H 44.3 V 43.4 

I 44.0 W 43.3 

J 44.0 X 43.3 

K 43.9 Y 43.2 

L 43.8 Z 43.1 

M 43.7 AA 43.1 

N 43.6 AB 42.9 

For ytterligere informasjon, se rapport fra WindPRO i vedlegg. 
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12.6 Skyggekast 

12.6.1 Skyggekastberegninger, grunnlag 

Skyggekast oppstår når en vindturbin i drift blir stående mellom solen og et mottakerpunkt, og det 

dannes roterende skygger fra rotorbladenes bevegelser. Hvor og når skyggekast inntreffer avhenger 

blant annet av lokal topografi, tidspunkt på dagen, sesong og mottakerpunktets lokalisering i 

forhold til vindturbinen.  

Norske retningslinjer for omfang av skyggekast inkluderer grenser for teoretisk («worst case») og 

sannsynlig («real case») scenario. Ved beregning av sannsynlig skyggekast skal sannsynlighetsdata 

for antall solskinnstimer og forventet sektorvis antall driftstimer for turbinene benyttes. Teoretisk 

skyggekast er derimot kun basert på solens posisjon relativ til vindturbinen, hvor det antas at solen 

alltid skinner, turbinene er i drift hele tiden og vindretningen er slik at turbinene alltid står vendt 

mot skyggekastmottaker.  

Skyggekastberegningene er utført i WindPRO (versjon 3.2.712). Beregningene er gjennomført i 

henhold til gjeldende retningslinje («Skyggekast fra Vindkraftverk, NVE 2/2014»), og følgende 

antagelser er lagt til grunn i beregningene:   

• standard faktor for solskinnssannsynlighet på 0,5 

• sektors vindretningsfordeling 

• årlig driftstid på 7000 timer 

• naboer som ligger mer enn 1500 m unna nærmeste turbin er ikke hensyntatt 

• skyggekast inntreffer ikke når solen står lavere enn 3 grader over horisonten  

• beregninger av teoretisk skyggekast er basert på drivhustilstand, det vil si at bygningene 

ikke har én bestemt retning mot turbinene og at mottakeren har vinduer i alle retninger. 

Mottakeren er angitt som en vertikal flate på 2x2 m hevet 2 meter over bakken.  

• skjermingseffekt av mellomliggende terreng er hensyntatt (basert på DTM data med 10 m 

oppløsning) 

NVE legger i sin veileder 2-2014 Skyggekast fra vindkraftverk til grunn en anbefalt grenseverdi for 

faktisk skyggekast inntil 8 timer per år eller for teoretisk skyggekast (tilsvarer worst case i tabell 

under) inntil 30 timer per år eller inntil 30 minutter per dag. Grenseverdien for faktisk skyggekast 

kan fravikes dersom faktisk skyggekast begrenses til under 8 timer per år og 30 minutter per dag 

gjennom avbøtende tiltak.  

I likhet med støyberegningene er skyggekastberegningene er utført for et utbyggingsalternativ med 

14 vindturbiner av typen Vestas V136-4,2 MW med 112 m navhøyde. Frekvensfordeling fra 

langtidskorrigert tidsserie fra mast S4 er benyttet i beregningene.  

12.6.2 Skyggekastberegninger, resultater 

Figur 18 viser beregnet omfang av sannsynlig skyggekast (timer/år) for aktuelt utbyggingsalternativ. 

Områder som ventes å oppleve skyggekast er fargelagt. Grønne og gulfargede områder er områder 

som er eksponert for skyggekast, men hvor omfanget er under nåværende grenseverdi på 8 t/år. 

Skyggekastomfanget i de røde områder er eksponert over 8 t/år. Naboer er i figuren markert med 

blå firkanter.  
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Figur 18.  Oversikt over omfang av reelt skyggekast (timer/år) for Frøya vindpark. 

Beregningene viser at kun 9 skyggekastmottakere forventes å bli eksponert for skyggekast over 

anbefalt grenseverdi på 8 timer med faktisk skyggekast per år. For teoretisk maksimalt skyggekast 

er det beregnet verdier over grenseverdien på 30 minutter per dag for 5 naboer, og verdier over 

grenseverdien på 30 timer per år for 12 naboer.  

Beregnede verdier av skyggekastomfang for samtlige 21 skyggekastmottakere som forventes å 

oppleve mer enn 4 timer med sannsynlig skyggekast per år er presentert i Tabell 14 under. Verdier 

som overstiger den gjeldende grenseverdien er markert med gult. 

Tabell 14. Beregnet omfang av skyggekast for nærliggende bebyggelse. 

Bygg Byggtype Beregnet teoretisk 
maksimalt skyggekast 

[timer/år] 

Beregnet teoretisk 
maksimalt 
skyggekast 

[minutter/dag] 

Beregnet 
sannsynlig 
skyggekast 

[timer/år] 

L Fritidsbolig 48.7 63.0 13.3 

V Fritidsbolig 44.6 59.0 12.2 

R Helårsbolig 44.4 38.0 11.3 

A Fritidsbolig 43.3 30.0 10.0 

D Fritidsbolig 42.3 31.0 9.9 

F Helårsbolig 40.9 29.0 9.6 

G Helårsbolig 39.9 31.0 9.2 

U Fritidsbolig 37.2 25.0 8.7 

O Fritidsbolig 36.4 25.0 8.6 

K Helårsbolig 27.9 27.0 7.8 

I Helårsbolig 26.4 27.0 7.3 

B Helårsbolig 31.1 26.0 7.3 

M Fritidsbolig 30.5 25.0 7.2 
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H Helårsbolig 31.5 26.0 7.2 

P Helårsbolig 28.9 24.0 6.8 

AA Fritidsbolig 27.0 26.0 6.3 

AB Fritidsbolig 22.9 22.0 5.4 

N Helårsbolig 21.3 23.0 5.1 

Q Fritidsbolig 21.2 23.0 5.1 

J Helårsbolig 19.9 25.0 4.7 

Y Helårsbolig 20.4 23.0 4.5 

AC Helårsbolig 17.7 21.0 4.0 

 

12.6.3 Skyggekast, avbøtende tiltak  

Avbøtende tiltak vil gjennomføres for å få omfang av sannsynlig skyggekast ned på et akseptabelt 

nivå. Det aktuelle tiltaket er å stenge ned enkelte turbiner i perioder hvor det er risiko for at 

skyggekast skal inntreffe. Beregningene viser det er turbinene T2, 4, 9, 12 og 14 som er tydelige 

bidragsytere til skyggekast som oppstår for de mest utsatte skyggekastmottakerne. Ved bruk av 

følgende curtailment-strategi vil omfang av faktisk skyggekast for alle naboer reduseres til under 8 

timer per år: 

• turbinene 12 og 14 stenges ned i korte perioder på kveldstid i mars og oktober (henholdsvis 

9 og 22 timer totalt) 

• turbinene 4 og 9 stenges ned i korte perioder på kveldstid i mai, juni og juli (henholdsvis 34 

og 29 timer totalt) 

• turbinen 2 stenges ned i korte perioder på morgentid i april, august og september (13 timer 

totalt) 

Forventet omfang av skyggekast etter dette avbøtende tiltak er presentert i Tabell 15.  

Tabell 15. Beregnet omfang av skyggekast for nærliggende bebyggelse med curtailment-strategi. 

Bygg Turbin 
Curtailment 

Turbin nr (antall 
timer) 

Beregnet teoretisk 
maksimalt skyggekast 

etter curtailment 

[timer/år] 

Beregnet teoretisk 
maksimalt 

skyggekast etter 
curtailment 

[minutter/dag] 

Beregnet 
sannsynlig 

skyggekast etter 
curtailment 

[timer/år] 

L T12 (9 timer) 
T14 (22 timer) 

24.0 29.0 6.3 

V 17.3 28.0 4.5 

R T2 (13 timer) 31.7 38.0 7.8 

A 
T4 (34 timer) 
T9 (29 timer) 27.7 30.0 6.3 

D 

T4 (34 timer) 

11.7 21.0 2.8 

F 6.7 20.0 1.6 

G 22.5 21.0 5.2 

U 
T9 (29 timer) 

30.8 25.0 7.1 

O 28.8 25.0 6.8 

K -- 27.9 27.0 7.8 

I -- 26.4 27.0 7.3 

B -- 31.1 26.0 7.3 

M T9 (29 timer) 22.6 25.0 5.3 

H -- 31.5 26.0 7.2 

P T9 (29 timer) 19.1 24.0 4.5 

AA -- 27.0 26.0 6.3 
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AB 

T9 (29 timer) 

16.8 22.0 4.0 

N 21.2 23.0 5.1 

Q 20.2 23.0 4.8 

J -- 19.9 25.0 4.7 

Y -- 20.4 23.0 4.5 

AC -- 17.7 21.0 4.0 

 
Sannsynlig skyggekast er beregnet til under 8 timer per år for skyggekastfølsomme bygg etter 

avbøtende tiltak (se Tabell 15) og den teoretisk maksimale skyggekastgrensen blir kun oversteget 

marginalt for 4 av byggene. Tiltakshaver mener at det derfor ikke er nødvendig med ytterligere 

avbøtende tiltak. Produksjonen vil bli redusert med 0,1% som følge av nedstengningene av 

turbinene for å redusere skyggekast. 

For ytterligere informasjon om skyggekastomfanget for de aktuelle naboene, se rapport fra 

WindPro i vedlegg. 
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13 Avfall og forurensning 

13.1 Datagrunnlag 

• Frøya vindpark. Samfunnsmessige virkninger. Statkraft Grøner 2003. 6 s. 

13.2 Områdebeskrivelse 

Konsesjonsområdet er i dag lite forurenset og har ingen faste punktkilder for forurensning til jord, 

vann eller luft. Den største potensielle forurensningspåvirkningen på området kommer fra 

veitrafikken på veiene rundt området.  

13.3 Nærmere om forurensning og avfallshåndtering 

Generelle tiltak for å håndtere avfall og forebygge og håndtere forurensning framgår av 

tiltakstabellen under. Forholdet til nedbørfelt for drikkevannskilder er beskrevet i kapittel 11.  

13.4 Oppfølging/tiltak 

Tabell 16: Tiltak mhp. avfall og forurensning 

Tiltak Ansvarlig Frist 

Alle kontraktører skal ha et oversiktlig kartotek med 
produktdatablad over de helsefarlige kjemikalier som er i bruk i 
anlegget/prosjektet. Kartoteket skal oppbevares slik at det er 
lett tilgjengelig. Kontraktør er ansvarlig for at kartoteket er 
oppdatert. 

Entreprenør Løpende 

Omgang med farlige kjemikalier håndteres i tråd med 
entreprenørens HMS-plan.  

Entreprenør Løpende 

Hovedentreprenør skal utarbeide en beredskapsplan mot akutt 
forurensning som bl.a. skal omfatte varslingsrutiner, 
ansvarsavklaring og beskrivelse av aktuelle tiltak i forbindelse 
med forurensningen. Denne kan inngå i generell 
beredskapsplan. Det skal avholdes en minimum årlig table top-
øvelse for å teste beredskapsplanen, gjerne kombinert med 
HMS-hendelse. 

Entreprenør Løpende 

Gråvann og kloakk fra anleggsrigg skal samles på tett tank evt. 
til infiltrasjon i grunnen (forutsetter kommunal tillatelse). 
Tilsvarende for permanente bygg. 

Entreprenør Før anleggsstart 
 
Før idriftsettelse 

Alt avfall inkl. farlig avfall skal håndteres i henhold til gjeldende 
regelverk dvs. samles inn/ryddes opp fortløpende i riktige 
fraksjoner, oppbevares betryggende i kort tid og leveres 
godkjent sluttmottak/avfallsselskap. Farlig avfall skal være 
deklarert ved levering. 

Entreprenør Løpende 

Avfallshåndteringssystemet skal være i drift fra oppstart av 
anleggsarbeidet og helt til all anleggsvirksomhet er avsluttet.  

Entreprenør Løpende 

Drivstoff, oljer og kjemikalier skal oppbevares med dobbel 
sikring, dvs. enten i tanker/beholdere med doble vegger eller i 
kar/container som kan holde igjen hele beholderes volum. 

Entreprenør Løpende 

Ved olje- og drivstofflager og i anleggskjøretøy skal det finnes 
lager av oljeabsorberende materiale. 

Entreprenør Løpende 

Mobile tanker skal plasseres i god avstand fra åpne vassdrag og 
slik at påkjørsel forebygges. 

Entreprenør Løpende 



Frøya vindkraftverk multiconsult.no 

Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) 13 Avfall og forurensning 

 

418487-RIM-RAP-Frøya_MTA 19. november 2018 / 03 Side 54 av 57 

Påfylling av drivstoff til anleggsmaskiner skal skje slik at spill 
unngås. All påfylling fra større tanker skal skje ved pumping, 
ikke hevert/falltanker. 

Entreprenør Løpende 

Planlagte reparasjoner og service skal skje slik at spill unngås, 
på angitte områder der konsekvensene av evt. utslipp er liten. 
Ved akutte reparasjoner skal det benyttes presenning som 
sikring mot søl.  

Utbygger, 
entreprenører 

Løpende i 
anleggsfase 

Entreprenør skal presentere et sikkert opplegg for fylling av 
drivstoff og for serviceplasser. Dette skal godkjennes av 
utbygger. 

Entreprenør, 
utbygger 

Tidligst mulig i 
anleggsfasen 

Det skal påses at maskinelt utstyr ikke lekker olje eller drivstoff. 
Utilsiktet søl pga. uhell eller maskinhavari skal samles opp og 
utslippsstedet gjøres rent umiddelbart. Det skal være 
tilgjengelig en tett beholder med overdekning mot nedbør for 
mellomlagring av forurensete masser før avlevering til godkjent 
mottak/avfallsselskap. 

Entreprenør Løpende 

Beholder tidligst 
mulig i anleggs-
fasen, til etter 
turbinmontasje 

Anleggsarbeidet herunder medfølgende støy skal varsles ved 
oppslag ved atkomstveier.  
De mest berørte naboene skal varsles ved brev. Lokalt 
informasjonsmøte om anleggsvirksomheten skal vurderes. 

Entreprenør 
 
Utbygger 

Før anleggsstart 

Støy fra vindkraftverket skal beregnes iht. retningslinje for støy, 
T-1442/2012. Støysonekart med rød og gul sone (Lden 55 dB og 
Lden 45 dB) sendes NVE, Fylkesmannen og kommunen. 

Utbygger Før anleggsstart 

I utgangspunktet skal turbiner plasseres slik at støygrensen 
overholdes uten andre tiltak. Om nødvendig skal tiltak i turbin 
og ved boliger vurderes og iverksettes. 

Utbygger Før idriftsettelse 

Støving skal begrenses med vanning evt. forsiktig salting.  Entreprenør Løpende 

Erosjonsbegrensende tiltak for anleggsområder skal iverksettes 
der dette er nødvendig. 

Entreprenør Før anleggsstart, 
løpende 

Ved sprenging og masseflytting skal det legges vekt på å 
forebygge spredning av sprengstein/masser utenfor selve 
anleggsområdet. Sprengstein i terreng skal fjernes og bør 
ryddes fortløpende.  

Entreprenør Løpende 
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14 Frist for istandsetting 

Utbygger skal foreta en forsvarlig opprydding og istandsetting av anleggsområdene. Arbeidet skal 

være ferdig senest 2 år etter at anlegget eller deler av anlegget er satt i drift.  

 

15 Prosjekttilpasset kontrollplan 

15.1 Beskrivelse 

Det er krav fra NVE om en prosjekttilpasset kontrollplan. Kontrollplanen skal iht. NVE veileder 1-

2016 beskrive rutiner som sikrer at utbyggingen skjer i tråd med lovverk, konsesjon, pålegg og 

godkjenninger (av bl.a. MTA med detaljplan). Planen skal også inneholde rutiner for når 

konsesjonær skal melde ifra til NVE om avvik.  

En kort omtale av arbeid med prosjekttilpasset kontrollplan skal inkluderes i MTA. Selve planen er 

ikke gjenstand fra godkjenning fra NVE, men kan bli gjenstand for kontroll.  

15.2 Beskrivelse av prosjekttilpasset kontrollplan 

Tabell 17. Beskrivelse av prosjekttilpasset kontrollplan. 

Krav Ansvarlig Kommentar 

Entreprenør skal ha et miljøstyringssystem som 
tilfredsstiller ISO14001 eller tilsvarende 

Entreprenør Før oppstart 

Entreprenørens styringssystem skal benyttes 
under anleggsarbeidet 

Entreprenør Løpende 

MTA og detaljplan med vedlegg skal fungere 
som styrende dokumenter for prosjektet.  

Utbygger, 
Entreprenør 

Løpende 

Dersom det oppstår vesentlige planendringer 
må dette meldes skriftlig og godkjennes av NVE 
før endringene iverksettes. 

Entreprenør, 
Utbygger 

Løpende 

I byggemøter mellom Utbygger og Entreprenør 
skal forhold knyttet til ytre miljø være et fast 
punkt på dagsorden. 

Utbygger, 
Entreprenør 

Løpende 

Entreprenør skal sikre at spørsmål knyttet til 
det ytre miljø er en del av HMS-rundene på 
anlegget. 

Entreprenør Løpende 

Rapportering knyttet til ytre miljø skal følge de 
retningslinjer og de rutiner som er avtalt for 
prosjektet for øvrig.  

Utbygger, 
Entreprenør 

Løpende 

Utbygger vil sørge for at 
anleggsgjennomføringen følges opp av en 
miljørådgiver. 

Utbygger Løpende 

Miljørådgiver skal holdes løpende orientert om 
fremdrift og utførelse, og tilkalles ved viktige 
avvikssituasjoner, tvilstilfelle om utførelse og 
milepæler i anleggsutformingen. 

Entreprenør Løpende 

Entreprenør er i samråd med Utbyggers MTA-
koordinator ansvarlig for at hendelser og avvik 
blir rapportert videre i henhold til Utbyggers 
prosedyrer for avviksbehandling. Relevante 

Entreprenør, 
Utbygger 

Løpende 
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avvik skal rapporteres til NVE. 

15.3 Oppfølging og tiltak i anleggs- og driftsfasen 

Kontroll av ytre miljø skal ellers sikres ved oppfølging av de tiltak som er angitt i denne MTA. En 

sammenstilling av samtlige punkter er gjengitt i vedlegg. 

 

16 Vedlegg 

1. Dokumentoversikt konsekvensutredninger og fagrapporter 
2. Håndbok for terrengbehandling og landskapsutforming 
3. Oversiktskart 
4. Detaljplankart 
5. Eiendomskart 
6. Servicebygning, plan og snitt 
7. Transformatorbygning, plan og snitt 
8. Støy og skyggekast – kart og tabeller 
9. Kontrollplan/sammenstilling av alle miljøtiltak 
10. Søknad om forlengelse av konsesjonsperioden med 5 år til totalt 30 
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16.1 Konsekvensutredninger og fagrapporter 

• Frøya vindmøllepark – Konsesjonssøknad og konsekvensutredning. Nord-Trøndelag 

Elektrisitetsverk AS og Trønder-Energi AS 2004. 171 s. 

• Frøya vindmøllepark. Konsekvensutredning. Fagrapport landskap. Inter Pares AS 2003. 41 s. 

• Frøya vindpark. Konsekvensutredning kulturminner og kulturmiljø. NIKU 2003. 45 s. 

• Frøya vindpark. Fagrapport friluftsliv og ferdsel. Statkraft Grøner 2003. 37 s. 

• Frøya vindpark. Fagrapport naturmiljø. Statkraft Grøner 2003. 49 s. 

• Frøya vindmøllepark. Konsekvensutredning. Fagrapport støy og skyggekast. NTE 2003. 105 

s. 

• Notat. Frøya vindpark. Jord og skogbruk. Statkraft Grøner 2003. 3 s. 

• Notat. Frøya vindpark. Annen arealbruk. Statkraft Grøner 2003. 2 s. 

• Frøya vindpark. Samfunnsmessige virkninger. Statkraft Grøner 2003. 6 s. 

• Frøya vindmøllepark – Tilleggsutredning – Sept. 2005. 33 s. 

• Frøya vindkraftverk – Planendringssøknad. NTE Energi AS, TrønderEnergi Kraft AS og 

TrønderEnergi Nett AS 2012. 27 s. 

 



HÅNDBOK 

Terrenginngrep og landskapstilpasning 

for Frøya vindkraftverk 
 

OPPDRAGSGIVER 

Sarepta Energi AS 

EMNE 

Håndbok for terrenginngrep og 
landskapstilpasning 

DATO / REVISJON: 31.10. 2018 / 2 

DOKUMENTKODE: 418487-RIM-RAP-HÅNDBOK 

 

     

 

 

 

 

 



418487-RIM-RAP-Håndbok 31.10.2018 / 00 Side 2 av 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult på oppdrag fra Sarepta 
Energi AS Kundens rettigheter til rapporten er regulert i oppdragsavtalen.  
Tredjepart har ikke rett til å anvende rapporten eller deler av denne uten 
Multiconsults skriftlige samtykke.   

Multiconsult har intet ansvar dersom rapporten eller deler av denne brukes 
til andre formål, på annen måte eller av andre enn det Multiconsult skriftlig 
har avtalt eller samtykket til.  Deler av rapportens innhold er i tillegg 
beskyttet av opphavsrett.  Kopiering, distribusjon, endring, bearbeidelse 
eller annen bruk av rapporten kan ikke skje uten avtale med Multiconsult 
eller eventuell annen opphavsrettshaver. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto forside : Multiconsult 

Øvrige foto : Alle foto er tatt av Multiconsult om ikke annet kommer fram av bildeteksten. 

  



         

      

00 26.10.2018 Håndbok for terrenginngrep og landskapstilpasning TRR  HBJ  ØWJ 

REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV 

 

MULTICONSULT | Sjøfartsgata 3, Postboks 2070 | 7708 STEINKJER | Tlf 73 10 34 50 | multiconsult.no NO 910 253 158 MVA 

 

 

Rapport  

OPPDRAG Frøya vindkraftverk DOKUMENTKODE 418487-RIM-RAP-Håndbok 

EMNE Håndbok for terrenginngrep og landskapstilpasning TILGJENGELIGHET Åpen 

OPPDRAGSGIVER Sarepta Energi AS OPPDRAGSLEDER Trine Riseth 

KONTAKTPERSON Lars Jørgen Sivertsen UTARBEIDET AV Trine Riseth, Ørjan Werner 
Jenssen, Hilde Bruheim 
Johnsborg 

KOORDINATER  ANSVARLIG ENHET 10234054 Midt 
Naturressurser GNR./BNR./SNR.  

 

 

SAMMENDRAG 

Denne håndboka gjelder for arbeidene som skal utføres ved Frøya vindkraftverk. 

Håndboka er et supplement til miljø-, transport- og anleggsplanen (MTA) og beskriver hvordan 

terrenginngrepene som følger ved utbygging skal utformes for å få en best mulig tilpasning til landskapet. 
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2 Forord  

Denne håndboka gjelder for arbeidene som skal utføres ved Frøya vindkraftverk.  

Håndboka er et supplement til miljø-, transport- og anleggsplanen (MTA) og beskriver hvordan 

terrenginngrepene som vil følge ved utbygging skal utformes for å få en best mulig tilpasning til 

landskapet. En nærmere beskrivelse av planområdet er gitt i MTA. 

Håndboka har to formål. Den skal være et grunnlag for detaljprosjektering og for godkjenning av MTA 

og tekniske detaljplaner hos NVE slik at det konsesjonsgitte tiltaket kan realiseres. Den skal samtidig 

benyttes som et verktøy for de som så utfører arbeidene i praksis, for å sikre at utførelsen blir 

gjennomført på en hensiktsmessig måte for et best mulig sluttresultat. 

For at håndboka skal fungere som ønsket, har intensjonen vært å lage et lettlest og kortfattet 

dokument, uten at dette går ut over dokumentets kvalitet. Håndboka er derfor rikt illustrert med 

forklarende foto, fotomontasjer og prinsippskisser. 

Mer om intensjoner, hvordan håndboka er tenkt benyttet og hvilke aktører som bidrar inn ved ulike 

handlinger for å finne og sikre optimale løsninger ut fra et landskapsmessig synspunkt, er beskrevet i 

MTA. Dette gjelder for ulike problemstillinger, både i videre prosjektering og i byggefase. 
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3 Innledning
3.1 Lokalisering og eksisterende situasj on

Figur 1 : Prosjektområde t for Frøya vindkraftverk i Frøya kommune i Trøndelag .
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Frøya ligger ytterst på Trøndelagskysten og er den vestligste kommunen i Trøndelag. På
hovedmassivet, Fast - Frøya, og på øyene ellers er det svært lite løsmasser. Mesteparten av
jordsmonnet består av forvitringsjord, organisk materiale og noe marine avset ninger. Løsmassene
ligger hovedsakelig i dalganger og viker, og på de store myrflatene med mosaikker av jordvannsmyr og
atlantisk kysthøgmyr. På rabber, topper og klippekystpartier er løsmassedekket ytterst sparsomt. Det
høyeste punktet på Frøya ligger ca . 75 moh . , og planområdet ligger innenfor intervallet 50 - 70 moh.
Fjellformene er preget av avrunde t e topper.

Området rundt Fast - Frøya er oppflikket av øyer og holmer, særlig på nordsid a og til dels på østsid a . I
terrenget er det ikke lett å lese tydelige retninger i landskapet, men på makronivå har både bergrygger,
fjorder og fjordarmer en sørvest - nordøst - gående hovedretning.

Kyststrip a , der bosetting a er konsentrert , består gjennomgående av bratte klippestrender. I nnimellom
bergklippene ligger det spred t lune viker og bukter. Kystlinja ved Sistranda skiller seg fra resten av Fast -
Frøya, med e n s lak , ky stslettepr eget helling ned mot fjorden.

På grunn av åpenheten er området vurdert som visuelt sett ganske sårbart. Men denne åpne
karakteren er på lokalt n ivå brutt opp av bergrygger, knauser, koller og klippestrender. Dette øker
landskapets tåleevne for inngrep og er samtidig et godt utgangspunkt for god integrering av de ulike
anleggsdelene i landskapet.

Figur 2 : Typisk terreng i Frøya vindkraftverk.
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3.2 Avgrens n ing av inngrepsområdet

Etter ferdig prosjektering skal inngrepsgrense, dvs. maksimal ytre avgrens n ing av arealinngrep ,
kartfestes og etter behov merkes med stikker i terrenget mot særlige miljøverdier . Der stikkene ikke
lett lar seg feste i grunnen skal stikkene støttes opp. Inngrep, midlertidig bruk av areal og
anleggstrafikk skal ikke skje utenfor inngreps grensen. Planlegging og fastsetting av inngreps grense n
må derfor ta høyde for lagringsbehov , innbefattet midl ertidig lagring av de stedlige massene , og gi
tilstrekkelig plass for god gjennomføring av ulike arbeidsoperasjoner. Ved sluttarrondering kan man
gå ut over inngreps grensen dersom det vil gi bedre overganger til eksisterende terreng.

3.3 Begrens n ing av inngrep

Inngrepsgrense ligger i regelen i en fast avstand fra ytterkant av prosjektert inngrep. For Frøya er
denne satt til 10 m som hovedregel. For å gi rom for optimalisering av veilinje og andre anlegg, er det
også angitt en arealbruksgrense som en korridor utenfor anleggene. Denne er i detaljplankartet
justert for viktige forekomster, som kulturminner, vi ktig vegetasjon eller vannårer. Denne arealbruks -
grensen angir et spillerom for ytterligere tilpasninger før byggetegningene ferdigstilles. Mens
arealbruksgrensen ligger fast (endring ut over denne må godkjennes av NVE), skal inngrepsgrensen
flyttes med ju steringer av veikroppen, men ikke ut over arealbruksgrensen.

Figur 3 viser teoretisk arealbruksgrense med avmerking av viktige forekomster til venstre og endelig
arealbruks grense der forekomstene er hensyntatt til høyre.

Alle midl ertidige inngrep skal utføres slik at det letter tilbakeføring. For å unngå skader og inngrep i
områder med sårbar vegetasjon , skal kjøring i driftsfasen og mellomlagring av masser, utstyr og
materiale holdes til areal for permanente inngrep ( det interne veinettet , kranoppstillings plasser ved
turbinfundamentene og øvrige anviste steder til disse formålene ) . Spesielt sårbar e områder, som
sårbar og/ eller verdifull vegetasjon , vann, elver, bekker med randsoner, kulturminner eller andre
fysiske element som skal beholdes , skal tas hensyn til ved avmerking på byggeplan samt ved fysisk
merking i terrenget der de tte er hensiktsmessig.

For areal som kun er til midlertidig bruk , skal underlaget beskyttes mot komprimering av jord og
slitasje . Bruk av duk vil her k unne være et godt tiltak.
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Det er rom for mindre justeringer under bygging, dersom justeringene medfører en bedre tilpassing 

av inngrepene til terrenget. Det er ønskelig at man bruker denne muligheten for å få et best mulig 

anlegg. Ved større justeringer rådføres det med landskapsarkitekt. 

Hvis det oppstår terrengskader som følge av uforutsette hendelser, skal skadene utbedres så raskt 

som mulig i tråd med metoder beskrevet i MTA-planen og denne håndboka, med mindre dette utgjør 

en fare for ytterligere skader.  

3.4 Massebalanse 

Intern massebalanse for anlegget tilstrebes, både når det gjelder byggemasser og tildekkingsmasser. 

Ved behov benyttes anviste sidetak eller massedeponi. En plan for masseuttak som speiler behovet 

skal da utarbeides og godkjennes av myndighetene før uttak kan tas i bruk. 

I utgangspunktet antas det at det vil bli overskuddsmasser fra utgraving/sprenging til 

kranoppstillingsplasser og fundament, som fortrinnsvis senkes noe ned i terrenget, heller enn å bli 

liggende for høyt. Veien legges fortrinnsvis noe høyere enn terrenget for å begrense inngrep i form 

av skjæringer og minske behovet for grøfting. Høyden må avpasses for å unngå unødvendig store 

massebehov. I vertikalprofilet må man påregne sprenging i mindre formasjoner for å få ønsket høyde 

på eksempelvis 0,7 m over terreng på hoveddelen av veistrekningen.  

3.5 Vegetasjonsrydding  

Ved rydding av vegetasjon skal det foretas en vurdering av hva som kan settes igjen av hensyn til 

landskap, innsyn/veiens synlighet i landskapet og for å begrense erosjon. Vegetasjonsrydding skal 

ikke foretas ut over det areal som er angitt i planen. Ved fjerning av vegetasjonsdekke tas det sikte 

på lokalt gjenbruk på skråninger så langt mulig og hensiktsmessig. For å sikre vekstjord der det 

trengs mest skal vekstmasser, fortrinnsvis fra områder der man har rikelig med vekstmasser, legges 

til mellomlagring slik at de kan benyttes ved ferdigstilling av anlegget. 

Mellomlagring skal skje på henvist plass. Avdekkingsmasser lagres i ranker. Toppjord og 

undergrunnsmasser skal lagres separert. For at jordas frøbank skal overleve, må ikke rankene 

overstige 2 m i høyde eller bredde. Rankene skal ikke legges i forsenkninger i terrenget der en kan 

risikere vannansamlinger. Massene skal lagres løst, og skal ikke komprimeres verken ovenfra eller 

sideveis. Tiden fra toppmassene tas av og til de legges tilbake, bør være så kort som mulig, blant 

annet for å minimere uttørkingsskader. Ved rydding for tilrettelegging av vei, skal midlertidig 

lagring skje i ranker like utenfor veilinja, men i tilstrekkelig avstand slik at undergrunnsmasser og 

sprengte masser ikke blir blandet inn i vekstjorda. Toppmassene legges i en separat ranke ytterst og 

undergrunnsmassene i en separat ranke innerst. 
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Figur 4 viser plassering av massene, med toppmasser ytterst. Overskuddsmasser kjøres bort, fortrinnsvis til 

istandsetting av masseuttak. 

Separering av toppmasser fra undergrunnsmasser er spesielt viktig der undergrunnsmassene er 

mineralske. Der undergrunnsmassene er biologiske, eksempelvis i myrområder, kan en viss 

innblanding av denne jorda øke volumet til topplaget, samtidig som den er et godt vekstmedium. 

 

Figur 5. Stipla linje viser nedre grense for det som betraktes som toppjord, der jorda forventes å være en 

frøbank. I dette tilfellet kan en innblanding av torv fra det neste sjiktet aksepteres, da torva er et godt 

vekstmedium. Innblanding av den mineralske jorda, som vist til høyre i bildet, skal ikke forekomme. 

I områder der laget med toppjord er tynt kan det være vanskelig å separere toppmasser fra 

undergrunnsmasser. Her må man vurdere avtaking av vekstmasser i tuer, noe som igjen vil fremme 

revegetering i disse områdene, som gjerne er utfordrende med hensyn til revegetering.  

Under vegetasjonsrydding og avtaking av masser hender det at fine terrengformasjoner blottlegges. 

Om mulig kan terrenget tilpasses disse formasjonene slik at de kan inngå som et positivt element i 

anlegget.  

3.6 Arrondering og overganger til eksisterende terreng 

Overgang mellom inngrep og eksisterende terreng gjøres så naturlikt som mulig ved å gjenspeile 

eksisterende terrengvariasjoner og overganger i tilgrensende områder. Ved inngrep langs bekker og 

elver skal det etterstrebes å reetablere vannstrengene med tilhørende kantsone. Vann og 

vannstrenger er verdifulle element i landskapsbildet, og i den grad de berøres ut over korte krysninger 

på tvers skal man søke å finne nye veier for disse i dagen, beliggende og utformet slik at de beholder 

sin verdi i landskapsbildet sammen med en god økologisk funksjon (bilder fra før inngrep vil her være 

et godt hjelpemiddel). Større omlegging av vannårer kan medføre utilsiktet massetransport og 
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sedimentering som kan være utfordrende å håndtere. Knekklinjer skal ikke forekomme, hverken langs
vei , grøft eller skråning og større ensarta flater skal unngås.

For å formidl e ønska sluttprodukt med hensyn på overflate og element brukes gjerne uttry kket
Copycat. I dette ligger å kopiere en tilsvarende naturskapt situasjon.

For et godt resultat , ser man helst i nærområdet (eksisterende situasjon) hvordan tilsvarende element
er form et fra naturen sin side og videre prøver man å kopiere dette. Først ett erligner man de store
linjene for så å gå mer inn i detaljen. Man snakker ikke om en blåkopi av linjeføring og detaljer, men
om en kopi av uttrykket. Målet er at inngrepet på sikt skal se naturlig ut. Eksempelvis vil man for
elementet bekk først se på bekk ens naturlege buktninger, videre på kantsona, og til sist innslag av
element i selve elva, eller mangel på dette. For dette elementet er det også viktig å vurdere
eksisterende terrengformasjoner i forkant, for hensiktsmessig plassering. Om man fremdeles e r i tvil
om utføring, bør men ta kontakt med landskapsarkitekten som er tilknyttet prosjektet.

Figur 6 I Naturen hersker de organiske linjene. Snorrette linjer, som den på bildet til høyre vil aldri bli oppfatta
som naturlige i l andskapsbildet.

Figur 7 . Det er viktig at arronderte områder ikke blir helt flate, men at de gjenspeiler variasjonene i tilliggende
terreng. På bildet til venstre fremstår istandsatt massetak som ei litt for stor og ensarta flate til at den visuelt
aksepteres som en naturlig formasjon i det småkuperte terrenget. Eksisterende situasjon Ytre Vikna.
Fotomanipulert bilde til høyre viser at en mindre overhøyde på deler av arrondert terreng kan være alt som skal
til for et mer nat urlikt landskapsbilde

3.7 Re veg etering

Istandsetting av områdene skal foregå etter prinsippet om naturlig re veg etering , etter et ønske om at
de ulike områdene i fr a mtid a skal fremstå som i dag . Det skal med andre ord ikke introduseres
fremmede arter ved vegeta sjon setableringen, men legges til rette for naturlig re veg etering av
stedegne arter gjennom frø og rester av plantemateriale i avdekkingsmassene , i tillegg til frø som etter
hvert spres fra eksisterende vegetasjon på stedet . Rydda, mellomlagr a toppjord (ma rkdekket og
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avdekkingsmasser) skal benyttes til overdekking av skjæringer og fyllinger for raskest mulig, naturlig
vegetasjon setablering. Dette kan være en langsiktig prosess, men et naturlig resultat er her viktigere
enn rask etablering.

Figur 8 : Manipulert bilde viser skråning sentralt i bildet slik den ville stått frem dersom den ble sådd til med
gress for rask vegetasjon setablering, med en farge som blir fremmed i landskapsbildet.

Figur 9 : J or dfargen på vei skråningen skiller seg noe ut fra tilliggende terreng, men vil på sikt bli lite synlig med
reetablert lyng og mose som på tilliggende areal.

3.7.1 Oppbygging og jordstruktur

For best mulig vanntransport og struktur , skal markert sjiktning mellom lag av ulike jordarter unngås.
I bratte skråninger kan dette også være avgjørende for stabiliteten. Det skal derfor ikke glattes til eller
komprimeres unødig ved utlegging av det enkelte sjikt. Jordoverflat a skal være porøs slik at forholdene
er gode for vannlagring, spiring og rotvekst.

Ved etablering av vegetasjon på steinfyllinger skal steinfraksjonen i øverste lag være tilstrekkelig
finkornet til at vekstjord eller stedlig toppjord som legges oppå ikke dr ysser - eller vaskes ned i
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fyllingen. Fylling a bør derfor bygges opp med en avtagende steinstørrelse/ kornstørrelse oppover i
profilet .

3.7.2 Re ve g etering i ulike vegetasjon sbilder

I områder som utelukkende har fjell og stein i overflata skal det ikke etabler es vegetasjon . De fleste
områder har likevel et visst innslag av vegetasjon, og bruk av toppmasser over kortere strekk kan skape
brudd som demper fjernvirkningen av lange steinfyllinger.

Ved bygging må man ha et bevist forhold til hvilke fyllinger som ska l dekkes til eller ei. Alle fyllinger
skal ha en ryddig, strukturert fyllingsfot, for å unngå skader på fe og vilt. Fyllinger som ikke skal dekkes
til kan ses som konstruksjoner, der utseendet skal være ryddig med steiner i passende fraksjon, relativt
ensa rt et og godt pakk et . Ved bruk av uensart et materiale blir inntrykket fort litt rotete.

Figur 10 Bildet viser hvordan en relativt ryddig, godt pakk et steinfylling fremstår som en veltilpasset
konstruksjon i et område med mye fjell i dagen.

De veg eterte områdene har et løsmassedekke bestående av torv ( vegetasjon med rotsone) og stedvis
et u nderliggende jordlag med røtter og frømateriale av varierende ty kkelse. Dess større forsenkninger
og dess bedre lokalklima, jo dypere kan jordlaget forventes å være og med det vegetasjon en kraftigere .
Man kan oppnå en naturlik mosaikk ved å legge ut vekstjordlaget med ulike tykkelser, med et tykkere
lag i søkk og gradv is skrinnere lag mot toppene. Der man får overganger mellom tildekt fylling og bar
fylling , skal denne tones ut.

P atinert stein , dvs. stein med lav og mose, regnes som en ressurs. Stein av en viss størrelse og som
utmerker seg med mye lav , skal tas vare p å og plasseres tilbake i terrenget med patinert side opp.
Dette vil være en viktig faktor for et naturlikt resultat .
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Figur 11 Steinblokker med fin patinering. Slike steiner bør tas vare på for å skape mosaikk i områder som
istandsettes etter inngrep.

3.7.3 Tilsåing og gjødsling

Det skal i utgangspunktet ikke gjødsles eller sås til da de aktuelle naturtypene generelt er tilpasset et
sk rint miljø. Det kan unntaksvis være gunstig å så til . Eksempelvis er det hensiktsmessig, for rask
vegetasjonsetablering i spesielt erosjonsutsatte områder, dersom mulige erosjonsskade r anses å
utgjøre en større ulempe enn eventuelt tilført plantemateriale. Her må faren for erosjon som følge av
skråningshelling, vanntransport eller vind vurderes opp mot antatt tidshorisont med hensyn til naturlig
revegetering.

Dersom men finner det hensiktsmessig benyttes tilsåing med egn et frømaterial e . Det skal da gjøres en
nøye vurdering av plantevalg / frømateriale for å få så stedlig materiale som mulig, eventuelt med
svaktvoksende arter som etter hvert vil utkonkurreres av de stedlige artene . Det anbefales å ta kontakt
med NIBIO som er behjelpelig med å tilpasse frøbla nding med utgangspunkt i ECONADA - p rosjektet der
de har forsket på ulike fjellfrøblandinger. Ved bruk av tilsåing skal de ikke såes til utover anviste
områder.

3.8 Visuell forurens n ing og sikkerhet

Sprengsteinsøl, søppel og andre anleggsspor utenfor veier, fundamentplasser og massetak skal samles
inn og ryddes opp. Sprengstein skal ikke forekomme utenfor konsesjonsgrensen. Arbeidet med rydding
av sprengstein gjøres manuelt på en slik måte at arbeidet i seg selv ikke setter varige spor i terrenget.
Av samme grunn skal mellomlagring av sprengstein kun forekomme på arealer avsatt til veier og
plasser.

For å unngå / redusere omfanget av sprengsteins øl i terrenget skal det tas forholdsregler . Dette er
spes ielt viktig i følgende områder:

• Områder der det vil være vanskelig rent teknisk å samle inn sprengstein som har blitt spredt
utover veilinj e / anleggslinje: lange og bratte skråninger, ved vann

• Områder av spesiell verdi som ligger i nærheten av områder som utformes ved sprengning :
o vann og vassdrag med kantsoner
o drikkevannskilder
o myrområder med dårlig bæreevne der det vil være vanskelig å gjennomføre opprydding

med maskin
o ve rneområder, spesielle naturtyper, objekter med stor miljøverdi
o områder med kultur minner
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For å unngå sprengsteinsøl i terrenget, skal følgende tiltak vurderes i sårbare områder som nevnt 

ovenfor:  

• Bruk av matter som hindrer sprut av sprengstein 

• Begrense størrelsen på ladningene for å ha bedre kontroll på sprengningen 

• Sprenge på en slik måte at sprengte masser ikke løftes ut av sprengningsområdet (eks. ved å 

bore og lade dypere enn strengt nødvendig ved flåsprengning).  
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Dersom det har kommet sprengstein i terrenget som oppfattes som forurensende, skal følgende tiltak 

settes inn:  

• Manuell innsamling av sprengstein  

• Maskinell innsamling av sprengstein der dette er mulig ut fra terrengutforming, bæreevne, 

mulighetene for å pusse kjørespor etter opprydding 

o Bruk av matter og flåter er her forebyggende tiltak som vil begrense kjøreskadene 

• Maskinell børsting i kombinasjon av manuell børsting av svaberg / naturlige 

fjellformasjoner som er preget av sprengstein 

Planområdet skal etter anleggsslutt være trygt for brukere. Utforming og arrondering må derfor 

utføres slik at farlige skrenter og ustabile skråninger unngås, også i steinbrudd. Permanent 

sikkerhetsinngjerding er av visuelle - og vedlikeholds grunner ikke ønskelig.  

Langs internveier, på sidebratt parti der skråningsutslagene blir større, kan det være ønskelig å sikre 

disse mot utkjøring ved å legge veilinja inn slik at det blir stående igjen en terrengoverhøyde mot det 

fallende terrenget. Veilinje skal plasseres og sprengning utføres slik at det ikke er risiko for at ønsket 

terrengoverhøyde blir sprengt bort og raser ned den høye skråningen, der det kan være vanskelig å 

renske opp sprengsteinsøl uten å volde ytterligere skade på terrenget. 
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4 Tilpas n ing ved ulike typer anlegg

4.1 Særskilte miljøtilpasninger Frøya vindkraftverk

Konsesjonen pålegger utbygger å ta særlig hensyn til den kjente naturtype lokaliteten Stutvassheia
samt at vegetasjonstypene terrengdekkende myr, reinrosehei og forekomster av brunskjene og
engmarihand skal hensyntas. Det er også stilt krav om hensyn til landbruksjord.
Utbygger har detaljert naturtypeområdene o g slått sammen områdene hvor det må tas særlige hensyn
til et eget «flatedatasett» for hensynsområder. Se kart i MTA. Anlegg i disse hensyns områdene skal
søke en best mulig balanse mellom framkommelighet til og realisering av turbinpunkt, de generelle
prin sippene for ulike anleggstyper i delkapitlene under og å holde seg utenfor hensynsområdene.

Gjennom arbeidet søkes det å holde summen av inngrepene nede. Å samle inngrepene der dette er
mulig er gjerne heldig for landskapsbildet i sin helhet. Det småkupert e terrenget på Frøya med mange
små koller er et godt utgangspunkt for god integrering av de ulike anleggsdelene. Man bør ha et
spesielt fokus på plassering av veglinjer slik at disse ligger nede mellom kollene og med det dempes i
landskapsbildet. Dersom ma n må gjøre betydelige inngrep i enkelte koller bør uttak av disse kollene i
sin helhet vurderes som positive masseuttak. Det samme vil gjelde ved turbinplassering. Utforming av
veilinja har en direkte virkning på behovet av masser og masseuttak. En unødven dig høg vei vil
eksempelvis medføre økt behov for masser i tillegg til å bli unødvendig ruvende i landskapet. Utvidelse
av en skjæring som ikke kan unngås vil kunne minske summen av inngrepene dersom det gir rom for
vrakmasser som kan ta ned den visuelle h øyden på skjæringen, og samtidig unngå et eksponert
masseuttak en annen plass. Deponering av overskuddsmasser langs veglinja vil stedvis kunne gi
veglinja en bedre forankring til terrenget.

Figur 12 . I det fotomanipulerte ek sempelet er det fyllt igjen masser i et dalsøkk foran fremre turbin. Inngrepene
samles samtidig som vegen gis en bedre forankring i landskapet ved å unngå fyllingsskråning på begge sider av
vegen og kranoppstillingsplassfor turbinen blir mindre ruvende.
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4.2 V e i er

Vei ene utgjør gjerne de mest omfattende inngrepene i forhold til terrenginngrep , og krever følgelig et
spesielt fokus både med tanke på linjeføring og anlegning. Spesielt viktig blir dette for adkomstvegen
som må tas opp gjennom et krevende terreng opp til platået.

Med en trasébredde inkludert grøft på 10 m, hvor av 6 m er veibredde inkludert skuldre, og eventuelle
skjæringer og fyllinger kommer i tillegg, vil en god linjeføring og sluttarrondering være avgjørende for
helhetsinntrykket ved opphold og ferdsel innen planområdet.

Linjeføring
Veiene legges så skånsomt som mulig, med forankring inn mot terrenget. Dette gjøres med nøye
avpassing av rettstrekk i forhold til kurvatur med tilpassa radier, slik at dette harmonerer med
landskapet i plan som vertikalprofil. Tilpasningen må ligge på et fornuftig nivå i forhold til størrelsen
på terrengformasjonene, slik at ‘nervøse’ veier unngås. Tosidige skjæringer og fyllinger bør i det lengste
unngås, med mindre man ser dette hensiktsmessig ut fra andre ønsker og behov. Generelt foretrekkes
en lengre vei foran uheldige skjæringer og fyllinger. Ved å legge veiene gjennom
kranoppstillingsplassene der dette er mulig, kan total veilengde reduseres.

Figur 13 . Mange tenderer å tenke at en rett veglinje i planet vil være kortere enn en veglinje som bukter seg med
terrenget og med det raskere å bygge.

Figur 14 . En veglinje er imidlertid et 3 - dimansjonalt objekt og en linje på tvers av terrengets former vil fort få et
langt mer krevende vertikalprofil. Dette kan medføre større skjæringer og fyllinger som er både tidkrevende og
kostbart å bygge, samtidig som inngrepet vil bli langt mer dominerende i landskapsbildet. Vertikalprofilet til en
linje som følger terrengets kurver vil gjerne bli en langt rettere linje i vertikalplanet.
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Figur 15 . I det småkuperte landskapet er økt veglengde å foretrekke foran skjæringer. Bildet viser hvordan et godt
tilpasset vegnett slynger seg med terrenget.

Anlegning
Eventuelle løsmasser i vei linja legges til side før veien sprenges/graves ut. Vekstmassene (markdekket
og avdekkingsmasser) benyttes til overdekking av fyllinger og eventuelt skjæringer. Veien bygges opp
av sprengt eller stedegen stein og avrettes med 15 cm knust masse. Skjæringer vil i størst mulig grad
bli flatet ut, og fyllinger vil i den grad dette er naturlig bli dekket med stedlige løsmasser (jord og torv).

Det er viktig at tilgjengelig mengde vekstmasser blir fordelt riktig ved ferdigstilling av anlegget.
Områder med mindre m engde avdekte vekstmasser , bør få tilført vekstma s ser fra områder med større
volum av vekstma s ser. I områder der avdekkingsmassene består av dyp myr (toppsjikt med etablert
veksttorv med underliggende torv uten røt t er og frø i samme omfang som massene over ) , kan det
være gunstig å blande disse massene. Her er det likevel avgjørende at den velutvikle t e torva blir lagt
på toppen i mosaikk med mer sterile torvmasser. I områder med stort innslag av sterile torvmasser, vil
revegeteringen ta lengre tid enn der hv or veksttorv i større grad preget overflaten.

Fjellskjæringer
Mindre fjellskjæringer bør gis samme helning som tilstøtende terreng. Mindre nabber kan imidlertid
få stå igjen for variasjon i skråningen og med det et mer naturlikt uttrykk.
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Figur 16 : En mindre skjæring står igjen på venstre sida av veien. Pigging i toppen avskjæringen, som vist på
manipulert bilde nederst, er alt som skal til for at oppstikkende nabber på begge sider av veien skal bli mindre
påfallende.

Primært skal skjæringer utføres uten konturboring, slik at sprengningsflata følger sleppene i fjellet.
Skjæringene gir med dette et røft , men rolig inntrykk. I sprekker og mindre flate partier i skjæringen
vil det blir stedvis liggende finstoff som vil vær e grobunn for mindre vegetasjon, som vi dempe
inntrykket av skjæring e ne som massive, ensarta harde flater. Dette er vurdert å gi et bedre
sluttresultat, selv om skjæringene med dette kan b li noe høyere fordi man må legge seg noe lengre inn
i skråninga.

Figur 17 Bildet viser en naturlig fjellformasjon som har mange likhetstrekk med en fjellskjæring uten konturboring.

Fyllinger og skjæring i løsmasser
Arbeidet med å ta ut skjæringsmasser og oppbygging av vegfyllinger skal ikke påbeg ynnes før
vegetasjon og humusholdige jordarter er fjernet fra aktuelle områder, for behandling i samsvar med
planlagt etterbruk.

Berørte areal langs internvegene antas å bestå hovedsakelig av myr og løsmasser. Det søkes å legge
skjæringer og fyllinger med en helling som gjør at arealene forbli r en natu r lig del av landskapet. Det er
lite trolig at det vil bli behov for rekkverk i planområdet for Frøya ut fra begrensede høydeforskjeller.

Framdrift, flåsprenging og massebalanse
Man kan fort se det tjenlig å legge veglinja høyt for å unngå flåsprenging og med det bedre framdriften.
Dette medfører gjerne at man søker å ligg e med en slik høyde i forhold til terreng at man unngår å
sprenge ut for kabelgrøfta. Dette fører igjen til at store deler av veglinja blir liggende på en
skjemmende høy skjæring, i tillegg til at det krever inngrep i form av masseuttak andre steder på
anlegget. Visuelt sett kan en høyere veglinje aksepteres dersom den forankres inn mot terreng med
ensidig skjærin g.
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4.2.1 Atkomst ve i

Turbinene blir transportert med spesialkjøretøy fra kai Nordhammervika og inn i konsesjons området.
Så langt råd skjer dette via eksisterende vei nett med enkelte midlertidige utvidelser av veikryss etc. på
strekningen fra m mot atkomst veien e . F røya vindkraftverk har en utypisk atkomstvei ved at den er
svært kort , og at høydeforskjellen fra offentlig vei til konsesjonsområdet er svært liten. Avkjørselen vil
være inngangsporten til vindkraftverket, og må tilpasses terrenget slik at inngrepet blir minst mulig
visuelt forstyrrende. Viktige landskapselementer i området bør inngå som positive innslag i
helhetsbildet. Stikning av dette partiet av vegen bør utføres i samarbeid med landskapsarkitekt.

Figur 18 : Bildet viser område for innføring av atkomstvei til Frøya vindkraftverk. Knausen med 22 kV - masta vil
fungere som skjerm mot området for trafo og servicebygg. Dagens mastepunkt vil bli endemast mot trafoen
(kabel inn mot trafoen og 66 kV videre ø stover). V ed etablering av dette punktet vil det være viktig å beholde
terrenget mot veien mest mulig urørt.

4.2.2 Internveger

Veinettet internt i Frøya vindkraftverk er relativt omfattende (men kortere per turbin enn i mange
andre prosjekter). Med en trasébredde inkludert grøft på 10 m, hvorav 5,5 m er veibredde, og
eventuelle skjæringer og fyllinger kommer i tillegg, er god linjeføring og sluttarrondering avgjørende
for helhetsinntrykket ved opphold og ferdsel innen planområdet.

Kabling
Interne jordkabler skal l egges i veikroppen for minst mulig inngrep. Kabelgrøfting omfatter graving og
sprengning, samt overfylling etter kabelleggingen. Arbeidet med kabelgrøfting, inkludert omfylling og
overdekning som tilfredsstiller forskrift om elektriske forsyningsanlegg, sk al tilpasses innenfor den
prosjekterte vegløsningen på en slik måte at de ikke synes etter ferdigstilling. Kabelgrøftene antas å bli
ca. 70 cm dype med en bredde på 1 - 1,6 m.
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Grøfter og drenering
Behovet for grø fter langs veien avhenger av de natur lige forh old på stedet, men bygges prinsipielt med
åpen drenering i sidegrøft. Det skal ikke stå igjen terskler i grøfta som demmer opp og som kan lede
vann inn i trauet eller overbygningen. Der det er nødvendig å ha grøft langs veien, bør den utformes
med et mykt tverrprofil, ikke ha brattere helning enn nødvendig, og helst være så grunn som mulig
uten at det går ut over grøftas funksjon. Ved fra mføring av vei skal det tas spesielt hensyn til
eksisterende bekkeløp, myrer og sigevannsmønster. Kryssing av bekker og f uktdrag skal gjøres
skånsomt, og med minst mulig endring av opprinnelig avrenningsmønster.

Stikkrenner plasseres så vidt mulig slik at tidligere vannvei er opprettholdes. Avstanden mellom
rennene bør vanligvis ikke være større enn ca. 100 m, men justeres et ter behov som følge av
undergrunn og tilpasses sideterreng ved inn - og utløp for et helhetlig og naturlig preg.

Det er viktig at stikkrenner plasseres riktig både i plan og høyde. I utgangspunktet ønskes stikkrenner
lagt i bunnen av fyllingene. Ved arbeid vinterstid med mye snø er det viktig å påse at dette er oppfylt.
Stikkrennene etableres med ryddet steinsetting både ved inn og utløp. Røret skjæres rett av og trekkes
inn i forhold til steinsettingen, som skal ha en god avslutning med steinsetting både u nder og over
røret. Ved utløpet behandles terrenget slik at erosjon unngås. Rør som benyttes skal ha svart utside og
svart eller kvit innside.

Figur 19 . Bildet viser en god bearbeiding inn mot utløpet av stikkrenna. Grad av opparbeiding må tilpasses sted
og eksponering.

Arbeidet med grøfter og stikkrenne r må være ferdig og utsjekk i forhold til utførelse og funksjon må
være gjennomført før kabellegging .

4.3 Massetak og deponi

Antatt masseunderskudd, eventuelt overskudd anslås fø r lokasjon bestemmes, slik at man finner en i
størrelsesorden, i tillegg til landskapsmessig egnet lokasjon. Ved sluttarrondering av brudd og deponi
skal inngrepet gis en naturlik overgang til eksisterende terreng. Store ensart ede flater og knekklinjer
unn gås, da dette vil gi et kunstig inntrykk. Mindre lokale topper, små dumper og tilbakelagte steiner
er eksempel på tiltak som vil gi ulike mikroklima og variasjon i overflat en . Det vises for øvrig til
tilliggende områder, eller lignende areal i nærheten for etteraping av disse. For alle områdene gjelder
det at de skal befares av landskapsarkitekt som bidrar med innspill til planer som skal godkjennes av
NVE før de påbegynnes.
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4.3.1 Massetak

Gjennomtenkt plassering av masseuttak skal ses i forhold til behovet i veilinja. Ønsk et uttaksområde
skal kartfestes og beskrives i forhold til kapasitet, fotavtrykk, eksponering, samla inngrep og
landskapets verdi. Sammen med hensiktsmessige snitt, som også viser tenkt arrondering med
tilbakefylling av vrakmasser før tilbake føring av toppmasser.

Viktig for alle uttaka er at uttakslinjene har ei organisk form , og at rette vinkler blir unngått, for at de
skal bli mindre markante etter sluttføring av anlegget. Utbredelse må avgrenses på plassen når man
ser hvordan fjellprofilet ligger når det blir avdekka.

Dersom det er vanskelig å finne gode masseuttak slik at godt synlige varige sår i landskapet ikke er til
å unngå, vil eksponering og landskapsverdi være avgjørende for konsekvensen av inngrepene.
Konsekvensen skal søkes holde s så lav som mulig.

Det er gunstig å ta ut positive terrengformer i sin helhet. Alternativt kan uttakene legges som sidetak,
der masser legges tilbake i foten av bruddkanten for å ta ned høyden på denne. For å unngå å åpne for
mange områder søkes det å ta ut mest mulig masser fra de uttakene som åpnes, i den grad dette finnes
hensiktsmessig. Tilbakefylling med vrakmasser er da viktig for å få til en god istandsetting. Gode
overganger og størst dybde på tilbakefyllingen inn mot skjæringene prioriteres, for å få disse mest
mulig ned. Sidene vinkles hensiktsmessig, eksempelvis med ve i retning en om uttaket ligger inn mot en
veg, for å få bedre overganger og mindre nisje - preg.

Figur 20 Snittet til venstre viser et eksempelvis sidetak s om utvidelse av et vei rom der det allerede er et
inngrep i form av en viss høyde på skjæringen. Det er tatt ut masser som et lite krater, for å kunne
redusere antallet uttak. Til høyre vises en anbefalt disponering av tilgjengelige masser, for et naturlikt
uttrykk.

De mest trykksterke og minst va nnmettede massene må legges i bunnen av bruddet, løsmassene i øvre
del og toppmasser på toppen. Det er viktig å ha et fokus på tilbakefylling av deponi ene og starte
tilbakefylling av uttaksområd e r så snart som muli g sam tidig som man forsøker å unngå å pning av nye
deponiområder.
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Figur 21 : Ved behov for ekstra masser tas positive former ut i sin helhet. I det manipulerte bildet til
høyre, er en større gjenstående knaus fjernet og benyttet som massetilskudd , samtidig som man har
tatt toppen av skjæringa på motsatt side. Mindre knauser har fått stå igjen for variasjon og en mer
naturlik flate.

4.3.2 Massedeponi

Ved deponering fylles det først igjen i eventuelle masseuttak, for at disse skal få en b est mulig tilpassing
til terreng. Videre prioriteres egne t e søkk. Det vil med det ikke bli noen fare for erosjon eller utrasing.
Det skal ikke skje uttak av eventuell tipp etter ferdigstilling.

Myrmasser er ikke egnet som tilbakefyllingsmasser da disse vi l brenne opp når de tørker.

4.4 Oppstillingsplass for kraner og utstyr / f u ndamenter

I tilknytning til turbinpunktet vil det etableres en oppstillingsplass for kran og utstyr. Denne plassen
skal være plan, og her kan det bli behov både for sprenging/graving og tilføring av masser.

Turbinf undamentene skal i prinsippet flukte med terrenget for en god visuell forankring.
Kranoppstillingsplassene er imidlertid av en viss størrelse (ca . 30 x 60 m) , og skal til dette holdes relativt
plane (ma ks helling c a. 2 % ) noe so m i regelen vil innebære en viss tilpas n ing til terreng. I prinsippet
senkes da hele fundamentet og oppstillingsplassen slik at den delvis ligger lavere enn tilstøtende
terreng . På denne måten oppnås redusert eksponering på noe avstand.

Figur 22 : Panoramabildet viser kranoppstillingsplasser som generelt ligger godt i terrenget, med unntak av den
ved vindturbinen til høyre i bildet som ligger noe høyt og blir dertil eksponert.

En utforming som tilslutter seg terrenget og samtidig ivaretar plassbehov et foretrekkes foran en
strengt geometrisk form .
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Figur 23 : Minst mulig eksponering av kranoppstillingsplass og fundament er viktig for god landskapstilpas n ing,
her vist ved senking av oppstillingspla ss slik at utstrakte fyllinger unngås og gjenstående knauser delvis skjermer
for innsyn.

4.5 Nettilknytning

Generelt er det å foretrekke at kraft ledning legges i bakken dersom dette ikke medfører store
terrenginngrep. Dersom luftspenn finnes mer hensiktsmessig , er det generelt å foretrekke at dette
legges parallelt med eksisterende luftstrekk der s lik e finnes.

Ledningstras é for Frøya vindkraftverk
Nettilknytningen legges i kabel fra trafostasjonen til endemasta som er dagens plassering av stolpen
for 22 kV mellom veien og trafostasjonen, seFigur 18.



2

3

1

9

8
7

6

5

1
4

3

2

12

22
21

20

19
18

15
14
13

1110

W

Multiconsult AS
Postboks 2070
7708 Steinkjer

1:16 000Målestokk A3:
Tegnet: Dato:
Oppdrag: 418 487

ØWJ 5.11.2018

Frøya vindkraftverk,
Frøya kommune

Kartgrunnlag: TopoNorge gråtone

0 500 1 000 1 500  meter

Utarbeidet av:

Miljø-,  transport- og 
anleggsplan (MTA)
Oversiktskart detaljplan

Kartblad detaljplan
"R Arkeologisk lokalitet
"+ <

:q Bebyggelse/infrastr.
! Naturmangfold ref.nr.
!( Art særlig stor forv.int.
5) Særlig int., område

GF Art stor forv.interesse
Viktige naturtyper

!ª Vindturbin
") Frøya vindkraftverk trafo

Senterlinje vei
Massetak
Arealbruksgrense
Søkes unngått
Konsesjonsområde



50

50

50

50

50

800
750

700
650

600
550

500

450

400

350

300

250

200

150

100200

150

100

950
900

850
800

750
700

650 600

550

500 450

350

300

250

200

150

100

400
350

300
250

200
150

100

300
250

200

150

100

1950
1900

1850
1800

1750
1700 1650

1600

1550 1500
1450

1400
1350

1300

1250
1200

1150
1100

1050
1000

5

43

2

1

1

2

22

W

Multiconsult AS
Postboks 2070
7708 Steinkjer

1:5 000Målestokk A3:
Tegnet: Dato:
Oppdrag: 418 487

ØWJ 5.11.2018

Frøya vindkraftverk,
Frøya kommune

Kartgrunnlag: TopoNorge gråtone

0 100 200 300 400 500  meter

Utarbeidet av:

Miljø-,  transport- og 
anleggsplan (MTA)
Detaljplankart

Tegnforklaring
Vindturbin V136
Sveipareal
Massetak

! Naturmangfold ref.nr.
Kjøreflate/plass

Skjæring/fylling
Inngrepsgrense
Arealbruksgrense
Søkes unngått
Utvidelse kons.omr.
Konsesjonsområde

Veinettet vil optimaliseres innenfor
arealbruksgrensa. Massetak/deponi er
foreløpig ikke detaljprosjektert. Inngreps-
grense justeres iht. endelige tegninger,
10 m ut fra fyllingsfot/skjæringstopp.

1 av 3



50

50

50

50

50

50

50

950
900

850
800

750

700

650

600

550

500

450

400

350

300

250
200 150

100

550

500 450 400 350 300

250 200 150 100

950

900

850

800

750

700

650

600

550

500

450
400350300250200

150100

400
350

300

250

200
150

100

350

300

250

200

150

100

650
600

550
500

450
400

350
300

250

200

150

100

350
300

250
200

150
100

1250

1200

1150

1100

1050

1000

1300

1250

1200

1150

1100

1050

1000

9

8

7

6

11

21

20

W

Multiconsult AS
Postboks 2070
7708 Steinkjer

1:5 000Målestokk A3:
Tegnet: Dato:
Oppdrag: 418 487

ØWJ 5.11.2018

Frøya vindkraftverk,
Frøya kommune

Kartgrunnlag: TopoNorge gråtone

0 100 200 300 400 500  meter

Utarbeidet av:

Miljø-,  transport- og 
anleggsplan (MTA)
Detaljplankart

Vindturbin V136
Sveipareal
Brakkerigg
Servicebygg
Trafo
Massetak

! Naturmangfold ref.nr.

Kjøreflate/plass
Skjæring/fylling
Inngrepsgrense
Arealbruksgrense
Søkes unngått
Utvidelse kons.omr.
Konsesjonsområde

Veinettet vil optimaliseres innenfor
arealbruksgrensa. Massetak/deponi er
foreløpig ikke detaljprosjektert. Inngreps-
grense justeres iht. endelige tegninger,
10 m ut fra fyllingsfot/skjæringstopp.

2 av 3



50

50

50

950

900

850
800

750
700

650
600

550
500

450
400

350
300

250

200

150
100

950

900

850

800

750

700

650

600

550

500

450
400350300250200

500

450

400

350

300

250

200
150

100

350

300

250

200

150

100

1100

1050

1000

2200
2150

2100
2050

2000
1950

1900

1850

1800

17501700

1650

1600

1550

15001450

1400

1350

1300

1250

1200

1150

1100

1050

1000

9

14

13

12

11

10

8

6

5

4

19

18
1716

11

10

W

Multiconsult AS
Postboks 2070
7708 Steinkjer

1:5 000Målestokk A3:
Tegnet: Dato:
Oppdrag: 418 487

ØWJ 5.11.2018

Frøya vindkraftverk,
Frøya kommune

Kartgrunnlag: TopoNorge gråtone

0 100 200 300 400 500  meter

Utarbeidet av:

Miljø-,  transport- og 
anleggsplan (MTA)
Detaljplankart

Tegnforklaring
Vindturbin V136
Sveipareal
Luftlinje 66 kV
Massetak

! Naturmangfold ref.nr.
Kjøreflate/plass

Skjæring/fylling
Inngrepsgrense
Arealbruksgrense
Søkes unngått
Konsesjonsområde

Veinettet vil optimaliseres innenfor
arealbruksgrensa. Massetak/deponi er
foreløpig ikke detaljprosjektert. Inngreps-
grense justeres iht. endelige tegninger,
10 m ut fra fyllingsfot/skjæringstopp.

3 av 3



7/1

6/3

7/2

6/4

6/6

7/3

6/3

6/5

8/3

8/7

6/1
6/2

8/5

8/1,3-18,21

8/17

8/12

8/18
8/10

8/15
8/11

8/13,62

8/170

7/1

8/5 8/12

6/86/7

8/58/12
8/1,3-18,21

8/1,3-18,21

6/86/7
6/76/8

Kartverket, Geovekst og Kommuner - Geodata AS

Frøya vindkraftverk
Berørte eiendommer ØWJ 5.11.2018

Tegnforklaring

Vindturbin V136

Senterlinje vei
Utvidelse kons.omr.
Eiendom med vann
Matrikkel Frøya
Konsesjonsområde

1:20 000

¯

A4 M0 200 400 600 800100  m



1

2

B D E

35
0

35
0

100 200 200

VERKSTED
75 m2

LAGER
turbinlev.
97 m2

TEKNI SK
ROM
18 m2

LOMP
14 m2

KOTT
2 m2

OMKL
4 m2

DUSJ
2 m2

WC
2 m2

WC
6 m2

KONTOR
11 m2

KONTOR
21 m2

K
JØ
K
K
E
N

22
M
2

A
9825

C
11500 5000

350

OLJE
LAGER
17 m2

3875

11300

200

4800 5725

10825

350

9725

2950 100 100

D2 D2

D2

D
3

D
3

D1 D1

D4

D
4

D
4

D
5

YD2 YD2

30Mx30M 30Mx30M

30Mx30M

V1 V2 V1 V1

V3 V3V1 V2 V1

ø 1500

3700

D2

D
1

YD1

V
4

62
00

10
0

37
00

10
00
0

D5

V
4

4190

710

4600 200

VARME
ARBEI DER
17 m2

V1

D4

4000 100 2400

FI NLAGER
17 m2

A

A

B

B

D4

37850

1 2

35
00

10000

BETONG

I SOLASJON

PUKK/GRUS

PLAST
Fiberpuss evt.
isolasjon med plate

I SOLASJON

Fag Format

Dato

Format/Målestokk

Status Konstr./Tegnet Kontrollert Godkjent

Oppdragsnr. Tegningsnr. Rev.

F OR K LA RI N G:

www.multiconsult.no
Z
:\O
41
6\
41
68
95
\4
16
89
5-
03
A
R
B
E
ID
S
O
M
R
Å
D
E
\4
1
68
95
-0
1
R
IB
\4
16
89
5-
05
M
O
D
E
LL
E
R
\3
D
m
od
el
l\S
er
vi
ce
by
gg
\4
16
89
5-
R
IB
-M
O
D
-0
0
1-
Fr
ø
ya
-S
er
vi
ce
by
g
g-
0
6.
1
1.
1
4.
rv
t

Sarepta
Frøya Vindkraftverk

Servicebygg

RI B-T E G-101 416895
PG PG SH Tilbudstegning

17/11/14

Plan og snitt

RIB A1

1:50
1:20

Rev. Beskrivelse Dato Tegn. Kontr. Godkj.

Plan 1. etg
1:50

0

Snitt A
1:50

Snitt B
1:20



Fag Format

Dato

Format/Målestokk

Status Konstr./Tegnet Kontrollert Godkjent

Oppdragsnr. Tegningsnr. Rev.

F O R K L A RI N G:

www.multiconsult.no
Z
:\O
41
6\
41
68
95
\4
16
89
5-
03
A
R
B
E
ID
S
O
M
R
Å
D
E
\4
1
68
95
-0
1
R
IB
\4
16
89
5-
05
M
O
D
E
LL
E
R
\3
D
m
od
el
l\S
er
vi
ce
by
gg
\4
16
89
5-
R
IB
-M
O
D
-0
0
1-
Fr
ø
ya
-S
er
vi
ce
by
g
g-
0
6.
1
1.
1
4.
rv
t

Sarepta
Frøya Vindkraftverk

Servicebygg

RI B- T E G-102 416895
PG PG SH Tilbudstegning

17/11/14

Fasader

RIB A1

1:100

Rev. Beskrivelse Dato Tegn. Kontr. Godkj.

F A S A D E N O R D
1:100

F A S A D E Ø S T
1:100

F A S A D E V E S T
1:100

F A S A D E SØ R
1:100

0



14
00

70
0

3600

70
0

50
0

90
0

600 600 1 200 600 600

1 200 1 200 600

30
0

600

10
0

60
0

3600

Fag Format

Dato

Format/Målestokk

Status Konstr./Tegnet Kontrollert Godkjent

Oppdragsnr. Tegningsnr. Rev.

F O R K L A RI N G:

www.multiconsult.no
Z
:\O
41
6\
41
68
95
\4
16
89
5-
03
A
R
B
E
ID
S
O
M
R
Å
D
E
\4
1
68
95
-0
1
R
IB
\4
16
89
5-
05
M
O
D
E
LL
E
R
\3
D
m
od
el
l\S
er
vi
ce
by
gg
\4
16
89
5-
R
IB
-M
O
D
-0
0
1-
Fr
ø
ya
-S
er
vi
ce
by
g
g-
0
6.
1
1.
1
4.
rv
t

Sarepta
Frøya Vindkraftverk

Servicebygg

RI B- T E G-103 416895
PG PG SH Tilbudstegning

30/10/14

Kjøkkeninnredning

RIB A1

1:10

Rev. Beskrivelse Dato Tegn. Kontr. Godkj.

Kjøkkeninnr edni ng
1 :1 0

0



UP

1 2 3 4

5300 7600 10000

22 kV TAVLEROM
DATAGULV
64 m²

TRAFO 1
91 m²

BRYTERROM
123 m²

A

B
BJELKESTENGSEL 5,8 m

PORT 4,0 m

300

40
0

28
50

30
0

P
O

R
T/

D
Ø

R
 3

,0
m

PORT/DØR 2,0m

12
50

0
40

0
40

0

5000 300

Fag Format

Dato

Format/Målestokk

Status Konstr./Tegnet Kontrollert Godkjent

Oppdragsnr. Tegningsnr. Rev.

FORKLARING:

www.multiconsult.no

\\n
et

ap
pt

rh
01

\P
ro

sj
ek

t\O
41

6\
41

68
95

\4
16

89
5-

03
 A

R
B

E
I D

S
O

M
R

Å
D

E
\4

16
89

5-
0 1

 R
IB

\4
16

89
5-

05
 M

O
D

E
LL

E
R

\3
D

 m
od

el
l\T

r a
fo

by
gg

\4
16

89
5-

R
IB

-M
O

D
-0

01
-F

rø
ya

-T
ra

fo
b y

gg
-1

2.
10

.1
5.

rv
t

Sarepta
Frøya Vindkraftverk

Trafobygg

RIB-TEG-201416895
PGPGSHTILBUDSTEGNING

18/11/14

Plan 1. etg

RIB A1

1:50

Rev. Beskrivelse Dato Tegn. Kontr. Godkj.

Plan 1. etg
1:50

1

1 Endring til mindre trafobygg 15/10/15 DG PG PG



1 2 3 4

A

B

KONTROLLROM
DATAGULV
64 m²

12
50

0
40

0
40

0

28
50

30
0

300

1500

33
00

5300 7600 10000

40
0

5000 300

D
Ø

R
 2

,0
m

UTSPARING

Fag Format

Dato

Format/Målestokk

Status Konstr./Tegnet Kontrollert Godkjent

Oppdragsnr. Tegningsnr. Rev.

FORKLARING:

www.multiconsult.no

\\n
et

ap
pt

rh
01

\P
ro

sj
ek

t\O
41

6\
41

68
95

\4
16

89
5-

03
 A

R
B

E
I D

S
O

M
R

Å
D

E
\4

16
89

5-
0 1

 R
IB

\4
16

89
5-

05
 M

O
D

E
LL

E
R

\3
D

 m
od

el
l\T

r a
fo

by
gg

\4
16

89
5-

R
IB

-M
O

D
-0

01
-F

rø
ya

-T
ra

fo
b y

gg
-1

2.
10

.1
5.

rv
t

Sarepta
Frøya Vindkraftverk

Trafobygg

RIB-TEG-202416895
PGPGSHTILBUDSTEGNING

18/11/14

Plan 2.etg

RIB A1

1:50

Rev. Beskrivelse Dato Tegn. Kontr. Godkj.

1

Plan 2. etg
1:50

1 Endring til mindre trafobygg 15/10/15 DG PG PG



Fag Format

Dato

Format/Målestokk

Status Konstr./Tegnet Kontrollert Godkjent

Oppdragsnr. Tegningsnr. Rev.

FORKLARING:

www.multiconsult.no

\\n
et

ap
pt

rh
01

\P
ro

sj
ek

t\O
41

6\
41

68
95

\4
16

89
5-

03
 A

R
B

E
I D

S
O

M
R

Å
D

E
\4

16
89

5-
0 1

 R
IB

\4
16

89
5-

05
 M

O
D

E
LL

E
R

\3
D

 m
od

el
l\T

r a
fo

by
gg

\4
16

89
5-

R
IB

-M
O

D
-0

01
-F

rø
ya

-T
ra

fo
b y

gg
-1

2.
10

.1
5.

rv
t

Sarepta
Frøya Vindkraftverk

Trafobygg

RIB-TEG-203416895
PGPGSHTilbudstegning

18/11/14

Fasader

RIB A1

1:100

Rev. Beskrivelse Dato Tegn. Kontr. Godkj.

FASADE NORD
1:100

FASADE ØST
1:100

FASADE VEST
1:100

FASADE SØR
1:100

1

1 Endring til mindre trafobygg 15/10/15 DG PG PG



1 2 3 4

A

B

5300 7600

B

B

AA

Datagulv

Dekke

Utsparing

Stålvinkel
opplegg for rist

10000

Datagulv Rist

Datagulv

32
00

125002850

22
0015

00

59
00

Utsparing

125004002849300 300

Datagulv

Datagulv

Fag Format

Dato

Format/Målestokk

Status Konstr./Tegnet Kontrollert Godkjent

Oppdragsnr. Tegningsnr. Rev.

FORKLARING:

www.multiconsult.no

\\n
et

ap
pt

rh
01

\P
ro

sj
ek

t\O
41

6\
41

68
95

\4
16

89
5-

03
 A

R
B

E
I D

S
O

M
R

Å
D

E
\4

16
89

5-
0 1

 R
IB

\4
16

89
5-

05
 M

O
D

E
LL

E
R

\3
D

 m
od

el
l\T

r a
fo

by
gg

\4
16

89
5-

R
IB

-M
O

D
-0

01
-F

rø
ya

-T
ra

fo
b y

gg
-1

2.
10

.1
5.

rv
t

Sarepta
Frøya Vindkraftverk

Trafobygg

RIB-TEG-204416895
PGPGSHTilbudstegning

18/11/14

Gulvplan og snitt

RIB A1

1:100
1:50

Rev. Beskrivelse Dato Tegn. Kontr. Godkj.

1

Gulvplan
1:100

Snitt A
1:100

Snitt B
1:50

1 Endring til mindre trafobygg 15/10/15 DG PG PG



windPRO 3.2.71 2 by EM D I nternational A/S, Tel. +45 96 35 44 44, www.emd.dk, windpro@emd.dk windPRO 19.11.2018 10:54 / 1

Project:

Frøya
Licensed user:

Meventus AS
Konsgård Allé 59
N O-4632 Kristiansand
+47 3860 711 5
Kyle Brennan / kyle@meventus.com
Calculated:

1 9.11 .201 8 1 0: 51 /3.2.712

D E CI B E L - Main Result
Calculation: 1 4 x V1 36, 4.2 M W 201 81 024-01

Norwegian rules for noise calculation.
Calculation based on Veileder til retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging (T-1442/2012)

Noise values in calculation:
Total noise values are Lden values

All coordinates are in
U TM (north)-WGS84 Zone: 32

kartkatalog.geonorge.no

Scale 1: 75,000
New WTG Noise sensitive area

WTGs
WTG type Noise data

Easting Northing Z Row data/Description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Setting Creator Name Wind Status LwA,ref Pure
rated diameter height speed tones

[m] [kW] [m] [m] [m/s] [dB(A)]
1 480,913.2 7,062,622.3 45.4 VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 13... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 Day USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g

Evening USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g
Night USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g

2 481,269.0 7,062,962.0 53.0 VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 13... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 Day USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g
Evening USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g
Night USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g

3 481,323.4 7,062,419.2 45.4 VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 13... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 Day USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g
Evening USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g
Night USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g

4 481,869.8 7,062,403.8 56.7 VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 13... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 Day USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g
Evening USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g
Night USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g

5 481,970.5 7,063,267.9 54.0 VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 13... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 Day USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g
Evening USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g
Night USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g

6 482,481.3 7,062,841.3 57.0 VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 13... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 Day USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g
Evening USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g
Night USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g

7 482,457.0 7,063,564.0 59.0 VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 13... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 Day USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g
Evening USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g
Night USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g

8 482,691.9 7,063,176.0 61.0 VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 13... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 Day USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g
Evening USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g
Night USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g

9 483,262.3 7,062,993.9 62.0 VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 13... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 Day USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g
Evening USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g
Night USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g

10 483,304.3 7,063,890.0 59.3 VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 13... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 Day USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g
Evening USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g
Night USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g

11 483,485.9 7,063,333.7 61.6 VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 13... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 Day USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g
Evening USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g
Night USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g

12 484,002.3 7,063,621.2 58.5 VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 13... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 Day USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g
Evening USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g
Night USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g

13 484,099.8 7,064,296.2 66.2 VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 13... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 Day USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g
Evening USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g
Night USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g

14 484,491.4 7,063,676.4 58.6 VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 13... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 Day USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g
Evening USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g
Night USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g

g) Data calculated from data for other wind speed (uncertain)

Calculation Results

Sound level
Noise sensitive area Demands Sound level Demands fulfilled ?
No. Name Easting Northing Z Imission Noise Distance From WTGs Noise Distance All

height
[m] [m] [dB] [m] [dB]

A Noise sensitive point: Norwegian - User defined (128) 484,294.3 7,062,506.6 40.0 5.0 45.0 44.7 Yes Yes
A Day 38.3
A Evening 38.3
A Night 38.3
B Noise sensitive point: Norwegian - User defined (129) 483,504.8 7,062,047.9 40.0 5.0 45.0 4*TH 44.6 Yes Yes Yes
B Day 38.2
B Evening 38.2

To be continued on next page...
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Noise sensitive area Demands Sound level Demands fulfilled ?
No. Name Easting Northing Z Imission Noise Distance From WTGs Noise Distance All

height
[m] [m] [dB] [m] [dB]

B Night 38.2
C Noise sensitive point: Norwegian - User defined (130) 484,562.2 7,062,677.7 9.0 5.0 45.0 44.5 Yes Yes
C Day 38.1
C Evening 38.1
C Night 38.1
D Noise sensitive point: Norwegian - User defined (131) 482,762.9 7,061,720.9 26.2 5.0 45.0 44.5 Yes Yes
D Day 38.1
D Evening 38.1
D Night 38.1
E Noise sensitive point: Norwegian - User defined (132) 483,116.0 7,061,843.0 40.0 5.0 45.0 44.5 Yes Yes
E Day 38.1
E Evening 38.1
E Night 38.1
F Noise sensitive point: Norwegian - User defined (133) 482,801.0 7,061,713.0 28.5 5.0 45.0 4*TH 44.4 Yes Yes Yes
F Day 38.0
F Evening 38.0
F Night 38.0
G Noise sensitive point: Norwegian - User defined (134) 482,730.0 7,061,689.0 27.5 5.0 45.0 4*TH 44.4 Yes Yes Yes
G Day 38.0
G Evening 38.0
G Night 38.0
H Noise sensitive point: Norwegian - User defined (135) 483,452.7 7,061,947.9 40.0 5.0 45.0 4*TH 44.3 Yes Yes Yes
H Day 37.9
H Evening 37.9
H Night 37.9
I Noise sensitive point: Norwegian - User defined (136) 480,908.5 7,061,580.2 29.7 5.0 45.0 44.0 Yes Yes
I Day 37.6
I Evening 37.6
I Night 37.6
J Noise sensitive point: Norwegian - User defined (137) 484,622.0 7,062,629.0 2.2 5.0 45.0 44.0 Yes Yes
J Day 37.6
J Evening 37.6
J Night 37.6
K Noise sensitive point: Norwegian - User defined (138) 480,888.0 7,061,584.0 31.7 5.0 45.0 4*TH 43.9 Yes Yes Yes
K Day 37.5
K Evening 37.5
K Night 37.5
L Noise sensitive point: Norwegian - User defined (139) 485,203.7 7,064,108.6 40.0 5.0 45.0 4*TH 43.8 Yes Yes Yes
L Day 37.4
L Evening 37.4
L Night 37.4
M Noise sensitive point: Norwegian - User defined (140) 484,627.0 7,062,580.0 6.7 5.0 45.0 43.7 Yes Yes
M Day 37.3
M Evening 37.3
M Night 37.3
N Noise sensitive point: Norwegian - User defined (141) 484,750.1 7,062,659.9 13.8 5.0 45.0 43.6 Yes Yes
N Day 37.2
N Evening 37.2
N Night 37.2
O Noise sensitive point: Norwegian - User defined (142) 484,603.0 7,062,539.0 8.8 5.0 45.0 4*TH 43.6 Yes Yes Yes
O Day 37.2
O Evening 37.2
O Night 37.2
P Noise sensitive point: Norwegian - User defined (143) 484,647.0 7,062,552.0 10.6 5.0 45.0 975 43.5 Yes Yes Yes
P Day 37.1
P Evening 37.1
P Night 37.1
Q Noise sensitive point: Norwegian - User defined (144) 484,751.0 7,062,635.0 14.2 5.0 45.0 43.5 Yes Yes
Q Day 37.1
Q Evening 37.1
Q Night 37.1
R Noise sensitive point: Norwegian - User defined (145) 480,070.9 7,062,763.0 20.0 5.0 45.0 4*TH 43.5 Yes Yes Yes
R Day 37.1
R Evening 37.1
R Night 37.1
S Noise sensitive point: Norwegian - User defined (146) 482,166.0 7,061,378.0 20.0 5.0 45.0 4*TH 43.5 Yes Yes Yes
S Day 37.1

To be continued on next page...
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Noise sensitive area Demands Sound level Demands fulfilled ?
No. Name Easting Northing Z Imission Noise Distance From WTGs Noise Distance All

height
[m] [m] [dB] [m] [dB]

S Evening 37.1
S Night 37.1
T Noise sensitive point: Norwegian - User defined (147) 483,552.0 7,061,827.0 26.6 5.0 45.0 4*TH 43.4 Yes Yes Yes
T Day 37.0
T Evening 37.0
T Night 37.0
U Noise sensitive point: Norwegian - User defined (148) 484,570.0 7,062,472.0 9.8 5.0 45.0 4*TH 43.4 Yes Yes Yes
U Day 37.0
U Evening 37.0
U Night 37.0
V Noise sensitive point: Norwegian - User defined (149) 485,229.8 7,064,168.6 40.0 5.0 45.0 4*TH 43.4 Yes Yes Yes
V Day 37.0
V Evening 37.0
V Night 37.0

W Noise sensitive point: Norwegian - User defined (150) 483,712.0 7,061,874.0 7.1 5.0 45.0 4*TH 43.3 Yes Yes Yes
W Day 36.9
W Evening 36.9
W Night 36.9
X Noise sensitive point: Norwegian - User defined (151) 482,139.0 7,061,339.0 20.0 5.0 45.0 4*TH 43.3 Yes Yes Yes
X Day 36.9
X Evening 36.9
X Night 36.9
Y Noise sensitive point: Norwegian - User defined (152) 483,563.0 7,061,791.0 20.0 5.0 45.0 4*TH 43.2 Yes Yes Yes
Y Day 36.8
Y Evening 36.8
Y Night 36.8
Z Noise sensitive point: Norwegian - User defined (153) 482,551.7 7,061,411.2 27.0 5.0 45.0 4*TH 43.1 Yes Yes Yes
Z Day 36.7
Z Evening 36.7
Z Night 36.7

AA Noise sensitive point: Norwegian - User defined (154) 484,333.0 7,062,213.0 20.0 5.0 45.0 4*TH 43.1 Yes Yes Yes
AA Day 36.7
AA Evening 36.7
AA Night 36.7
AB Noise sensitive point: Norwegian - User defined (155) 484,730.0 7,062,491.0 20.0 5.0 45.0 4*TH 42.9 Yes Yes Yes
AB Day 36.5
AB Evening 36.5
AB Night 36.5
AC Noise sensitive point: Norwegian - User defined (156) 482,509.0 7,061,287.0 20.0 5.0 45.0 42.5 Yes Yes
AC Day 36.1
AC Evening 36.1
AC Night 36.1
AD Noise sensitive point: Norwegian - User defined (157) 482,499.0 7,061,284.0 23.8 5.0 45.0 42.5 Yes Yes
AD Day 36.1
AD Evening 36.1
AD Night 36.1
AE Noise sensitive point: Norwegian - User defined (158) 481,429.0 7,061,185.0 20.0 5.0 45.0 42.4 Yes Yes
AE Day 36.1
AE Evening 36.1
AE Night 36.1
AF Noise sensitive point: Norwegian - User defined (159) 481,377.0 7,061,165.0 20.0 5.0 45.0 42.3 Yes Yes
AF Day 35.9
AF Evening 35.9
AF Night 35.9
AG Noise sensitive point: Norwegian - User defined (160) 483,144.0 7,061,445.0 29.1 5.0 45.0 42.3 Yes Yes
AG Day 35.9
AG Evening 35.9
AG Night 35.9
AH Noise sensitive point: Norwegian - User defined (161) 481,460.0 7,061,092.0 20.0 5.0 45.0 41.9 Yes Yes
AH Day 35.5
AH Evening 35.5
AH Night 35.5
AI Noise sensitive point: Norwegian - User defined (162) 481,615.0 7,061,055.0 0.0 5.0 45.0 4*TH 41.8 Yes Yes Yes
AI Day 35.4
AI Evening 35.4
AI Night 35.4
AJ Noise sensitive point: Norwegian - User defined (163) 483,156.0 7,061,347.0 20.0 5.0 45.0 4*TH 41.8 Yes Yes Yes

To be continued on next page...
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Noise sensitive area Demands Sound level Demands fulfilled ?
No. Name Easting Northing Z Imission Noise Distance From WTGs Noise Distance All

height
[m] [m] [dB] [m] [dB]

AJ Day 35.4
AJ Evening 35.4
AJ Night 35.4
AK Noise sensitive point: Norwegian - User defined (164) 482,964.0 7,061,225.0 14.8 5.0 45.0 4*TH 41.6 Yes Yes Yes
AK Day 35.2
AK Evening 35.2
AK Night 35.2
AL Noise sensitive point: Norwegian - User defined (165) 482,938.0 7,061,209.0 20.0 5.0 45.0 4*TH 41.5 Yes Yes Yes
AL Day 35.1
AL Evening 35.1
AL Night 35.1
AM Noise sensitive point: Norwegian - User defined (166) 484,017.0 7,061,610.0 16.7 5.0 45.0 4*TH 41.3 Yes Yes Yes
AM Day 34.9
AM Evening 34.9
AM Night 34.9
AN Noise sensitive point: Norwegian - User defined (167) 484,001.0 7,061,596.0 14.8 5.0 45.0 4*TH 41.2 Yes Yes Yes
AN Day 34.9
AN Evening 34.9
AN Night 34.9
AO Noise sensitive point: Norwegian - User defined (168) 484,042.0 7,061,598.0 12.4 5.0 45.0 4*TH 41.2 Yes Yes Yes
AO Day 34.8
AO Evening 34.8
AO Night 34.8
AP Noise sensitive point: Norwegian - User defined (169) 480,508.0 7,061,258.0 20.0 5.0 45.0 4*TH 40.9 Yes Yes Yes
AP Day 34.6
AP Evening 34.6
AP Night 34.6
AQ Noise sensitive point: Norwegian - User defined (170) 481,045.0 7,060,921.0 25.4 5.0 45.0 4*TH 40.5 Yes Yes Yes
AQ Day 34.1
AQ Evening 34.1
AQ Night 34.1
AR Noise sensitive point: Norwegian - User defined (171) 481,135.0 7,060,897.0 2.8 5.0 45.0 4*TH 40.5 Yes Yes Yes
AR Day 34.1
AR Evening 34.1
AR Night 34.1
AS Noise sensitive point: Norwegian - User defined (172) 481,066.0 7,060,899.0 20.0 5.0 45.0 4*TH 40.4 Yes Yes Yes
AS Day 34.0
AS Evening 34.0
AS Night 34.0
AT Noise sensitive point: Norwegian - User defined (173) 480,645.0 7,060,982.0 20.0 5.0 45.0 4*TH 40.0 Yes Yes Yes
AT Day 33.6
AT Evening 33.6
AT Night 33.6
AU Noise sensitive point: Norwegian - User defined (174) 485,117.0 7,061,972.0 20.0 5.0 45.0 4*TH 39.5 Yes Yes Yes
AU Day 33.1
AU Evening 33.1
AU Night 33.1
AV Noise sensitive point: Norwegian - User defined (175) 480,544.0 7,060,876.0 20.0 5.0 45.0 4*TH 39.3 Yes Yes Yes
AV Day 32.9
AV Evening 32.9
AV Night 32.9

AW Noise sensitive point: Norwegian - User defined (176) 480,637.0 7,060,823.0 14.0 5.0 45.0 4*TH 39.2 Yes Yes Yes
AW Day 32.8
AW Evening 32.8
AW Night 32.8
AX Noise sensitive point: Norwegian - User defined (177) 480,514.0 7,060,845.0 20.0 5.0 45.0 4*TH 39.1 Yes Yes Yes
AX Day 32.7
AX Evening 32.7
AX Night 32.7
AY Noise sensitive point: Norwegian - User defined (178) 480,138.0 7,061,056.0 33.9 5.0 45.0 38.9 Yes Yes
AY Day 32.5
AY Evening 32.5
AY Night 32.5
AZ Noise sensitive point: Norwegian - User defined (179) 480,406.0 7,060,790.0 20.0 5.0 45.0 38.6 Yes Yes
AZ Day 32.2
AZ Evening 32.2
AZ Night 32.2

To be continued on next page...
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...continued from previous page
Noise sensitive area Demands Sound level Demands fulfilled ?
No. Name Easting Northing Z Imission Noise Distance From WTGs Noise Distance All

height
[m] [m] [dB] [m] [dB]

BA Noise sensitive point: Norwegian - User defined (180) 480,193.0 7,060,908.0 37.3 5.0 45.0 38.5 Yes Yes
BA Day 32.1
BA Evening 32.1
BA Night 32.1
BB Noise sensitive point: Norwegian - User defined (181) 480,341.0 7,060,814.0 20.0 5.0 45.0 4*TH 38.5 Yes Yes Yes
BB Day 32.1
BB Evening 32.1
BB Night 32.1
BC Noise sensitive point: Norwegian - User defined (182) 480,314.0 7,060,785.0 20.0 5.0 45.0 38.3 Yes Yes
BC Day 31.9
BC Evening 31.9
BC Night 31.9
BD Noise sensitive point: Norwegian - User defined (183) 480,262.0 7,060,771.0 20.8 5.0 45.0 4*TH 38.2 Yes Yes Yes
BD Day 31.8
BD Evening 31.8
BD Night 31.8
BE Noise sensitive point: Norwegian - User defined (184) 480,178.0 7,060,829.0 29.7 5.0 45.0 4*TH 38.2 Yes Yes Yes
BE Day 31.8
BE Evening 31.8
BE Night 31.8
BF Noise sensitive point: Norwegian - User defined (185) 480,093.0 7,060,915.0 40.0 5.0 45.0 4*TH 38.2 Yes Yes Yes
BF Day 31.9
BF Evening 31.9
BF Night 31.9
BG Noise sensitive point: Norwegian - User defined (186) 480,229.0 7,060,771.0 22.7 5.0 45.0 4*TH 38.1 Yes Yes Yes
BG Day 31.7
BG Evening 31.7
BG Night 31.7
BH Noise sensitive point: Norwegian - User defined (187) 480,130.0 7,060,789.0 27.8 5.0 45.0 4*TH 37.9 Yes Yes Yes
BH Day 31.5
BH Evening 31.5
BH Night 31.5
BI Noise sensitive point: Norwegian - User defined (188) 480,008.0 7,060,896.0 40.0 5.0 45.0 4*TH 37.9 Yes Yes Yes
BI Day 31.5
BI Evening 31.5
BI Night 31.5
BJ Noise sensitive point: Norwegian - User defined (189) 480,076.0 7,060,818.0 34.2 5.0 45.0 4*TH 37.9 Yes Yes Yes
BJ Day 31.5
BJ Evening 31.5
BJ Night 31.5
BK Noise sensitive point: Norwegian - User defined (190) 485,725.0 7,062,067.0 20.0 5.0 45.0 4*TH 37.8 Yes Yes Yes
BK Day 31.4
BK Evening 31.4
BK Night 31.4

Distances (m)
WTG

NSA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A 3383 3059 2972 2427 2445 1844 2120 1737 1141 1701 1157 1152 1800 1186
B 2655 2415 2213 1673 1960 1295 1843 1390 977 1853 1286 1650 2326 1904
C 3649 3305 3249 2706 2658 2087 2284 1936 1338 1747 1260 1097 1683 1001
D 2058 1942 1600 1124 1738 1155 1868 1457 1367 2236 1767 2269 2902 2610
E 2337 2160 1883 1367 1828 1183 1843 1399 1160 2056 1536 1987 2643 2292
F 2095 1977 1638 1159 1763 1173 1883 1467 1361 2234 1759 2255 2891 2591
G 2043 1938 1585 1118 1752 1179 1895 1487 1409 2275 1810 2313 2945 2656
H 2628 2408 2181 1647 1985 1320 1898 1445 1063 1948 1386 1761 2436 2017
I 1042 1428 936 1266 1994 2016 2517 2393 2746 3328 3117 3706 4191 4151
J 3709 3369 3305 2761 2727 2151 2358 2006 1408 1824 1337 1170 1747 1056
K 1039 1430 942 1279 2002 2030 2526 2406 2761 3340 3132 3721 4204 4167
L 4541 4098 4232 3744 3341 3003 2800 2679 2239 1912 1884 1297 1120 833

M 3714 3380 3308 2763 2744 2162 2383 2025 1426 1862 1368 1214 1795 1105
N 3837 3494 3435 2892 2845 2276 2465 2122 1525 1898 1433 1218 1761 1049
O 3691 3361 3282 2737 2732 2143 2378 2014 1416 1874 1371 1238 1828 1143
P 3734 3403 3326 2781 2771 2185 2413 2052 1454 1896 1400 1249 1828 1135

To be continued on next page...
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Calculation: 14 x V136, 4.2 M W 20181024-01
...continued from previous page

WTG
NSA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Q 3838 3497 3434 2890 2852 2279 2475 2129 1531 1915 1445 1238 1784 1073
R 854 1215 1299 1834 1966 2412 2517 2653 3200 3424 3462 4024 4311 4514
S 1766 1820 1339 1068 1900 1497 2205 1873 1953 2758 2359 2899 3501 3270
T 2756 2550 2306 1778 2139 1475 2053 1600 1202 2078 1508 1850 2529 2074
U 3660 3337 3247 2701 2719 2121 2378 2006 1408 1901 1385 1282 1884 1207
V 4585 4141 4280 3795 3381 3052 2838 2725 2292 1946 1933 1344 1137 887

W 2897 2674 2450 1917 2231 1565 2105 1654 1207 2057 1477 1771 2453 1964
X 1775 1841 1354 1098 1936 1541 2248 1918 2000 2805 2407 2946 3548 3316
Y 2777 2576 2326 1801 2172 1508 2090 1636 1240 2115 1545 1882 2562 2102
Z 2038 2013 1589 1204 1946 1432 2155 1770 1735 2591 2137 2644 3274 2982

AA 3444 3154 3017 2471 2587 1955 2312 1903 1325 1967 1405 1447 2096 1472
AB 3819 3493 3407 2862 2867 2276 2514 2150 1551 1997 1503 1344 1912 1209
AC 2081 2084 1639 1287 2053 1555 2278 1898 1866 2722 2268 2771 3404 3105
AD 2075 2081 1634 1284 2053 1557 2280 1902 1873 2728 2275 2779 3411 3113
AE 1527 1784 1239 1296 2152 1962 2592 2358 2575 3291 2975 3544 4100 3948
AF 1529 1800 1255 1333 2185 2007 2631 2403 2627 3338 3025 3595 4149 4001
AG 2522 2412 2065 1595 2168 1546 2228 1789 1553 2450 1919 2339 3007 2607
AH 1625 1880 1334 1374 2235 2026 2665 2421 2620 3351 3022 3586 4152 3984
AI 1717 1938 1395 1373 2241 1985 2647 2379 2544 3300 2948 3505 4084 3892
AJ 2580 2484 2123 1665 2257 1640 2325 1887 1650 2547 2014 2427 3097 2685
AK 2482 2427 2029 1608 2272 1687 2393 1970 1794 2687 2172 2611 3274 2888
AL 2469 2420 2018 1603 2275 1695 2404 1982 1814 2706 2194 2637 3299 2916

AM 3265 3063 2813 2289 2634 1968 2500 2051 1576 2389 1804 2011 2687 2120
AN 3254 3054 2801 2279 2630 1965 2501 2052 1581 2397 1812 2025 2702 2137
AO 3292 3090 2840 2317 2661 1995 2525 2077 1599 2408 1823 2024 2699 2126
AP 1423 1866 1419 1780 2486 2530 3019 2907 3256 3840 3630 4218 4704 4660
AQ 1706 2053 1524 1697 2523 2398 2997 2792 3035 3731 3432 4005 4552 4412
AR 1739 2069 1534 1676 2514 2365 2977 2760 2987 3696 3386 3955 4510 4358
AS 1730 2073 1542 1706 2536 2403 3006 2798 3035 3736 3433 4004 4555 4410
AT 1662 2076 1589 1877 2642 2613 3154 3001 3301 3941 3688 4270 4787 4696
AU 4254 3973 3820 3276 3403 2775 3100 2708 2118 2639 2125 1991 2537 1816
AV 1785 2208 1729 2023 2785 2760 3299 3147 3446 4087 3833 4415 4934 4840

AW 1820 2230 1738 2005 2785 2734 3290 3124 3407 4065 3797 4377 4904 4796
AX 1822 2248 1770 2066 2827 2803 3342 3190 3489 4130 3876 4458 4977 4882
AY 1748 2216 1807 2194 2872 2946 3416 3319 3677 4249 4049 4638 5118 5081
AZ 1901 2337 1870 2179 2930 2918 3450 3304 3608 4244 3995 4577 5093 5002
BA 1859 2319 1887 2247 2954 2996 3490 3375 3711 4310 4090 4677 5171 5113
BB 1897 2340 1882 2206 2946 2948 3470 3333 3645 4271 4030 4614 5124 5042
BC 1933 2377 1921 2245 2985 2988 3509 3372 3684 4311 4069 4653 5163 5080
BD 1962 2411 1960 2292 3025 3035 3552 3419 3734 4357 4118 4702 5211 5131
BE 1938 2396 1960 2311 3027 3059 3560 3439 3768 4375 4149 4735 5235 5168
BF 1894 2361 1943 2318 3010 3068 3550 3445 3790 4378 4167 4755 5243 5193
BG 1974 2425 1978 2315 3044 3059 3573 3442 3761 4380 4144 4729 5235 5158
BH 1994 2453 2020 2374 3087 3121 3622 3502 3831 4438 4212 4798 5297 5231
BI 1949 2420 2013 2396 3079 3147 3622 3522 3872 4453 4247 4835 5320 5276
BJ 1989 2454 2030 2394 3097 3143 3635 3522 3858 4456 4237 4824 5319 5260
BK 4844 4545 4416 3870 3942 3335 3595 3229 2631 3030 2573 2320 2759 2028
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DECIBEL - Assumptions for noise calculation
Calculation: 14 x V136, 4.2 M W 20181024-01
Noise calculation model:
Norwegian 2012

Wind speed (in 10 m height):
Highest noise value

Ground attenuation:
Alternative

Meteorological coefficient, C0:
0.0 dB

Type of demand in calculation:
1: WTG noise is compared to demand (DK, DE, SE, NL etc.)

Noise values in calculation:
All noise values are mean values (Lwa) (Normal)

Pure tones:
Pure tone penalty is subtracted from demand
Model: 5.0 dB(A)

Height above ground level, when no value in NSA object:
5.0 m; Don't allow override of model height with height from NSA object

Uncertainty margin:
0.0 dB; Uncertainty margin in NSA has priority

Deviation from "official" noise demands. Negative is more restrictive, positive is less restrictive.:
0.0 dB(A)

Setup for Lden calculation
Variant Name From hour To hour Hours Penalty Days per year

[dB]
1 Day 7 19 12 0 365
2 Evening 19 23 4 5 365
3 Night 23 7 8 10 365

Octave data required
Frequency dependent air absorption

63 125 250 500 1,000 2,000 4,000
[db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km]

0.1 0.3 0.6 1.4 3.2 7.9 22.0

WTG: VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 136.0 ! O!
Noise: V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges

Source Source/Date Creator Edited
DMS no.: 0067-4732_03 03.05.2018 USER 12.09.2018 13:52

Octave data
Status Hub height Wind speed LwA,ref Pure tones 63 125 250 500 1000 2000 4000

[m] [m/s] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Interpolated 112.0 13.0 103.9 No 85.7 92.8 97.1 98.8 97.9 94.2 87.9

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (128)-A
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
No distance demand

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (129)-B
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (130)-C
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model
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DECIBEL - Assumptions for noise calculation
Calculation: 14 x V136, 4.2 M W 20181024-01
Noise demand: 45.0 dB(A)
No distance demand

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (131)-D
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
No distance demand

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (132)-E
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
No distance demand

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (133)-F
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (134)-G
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (135)-H
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (136)-I
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
No distance demand

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (137)-J
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
No distance demand

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (138)-K
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH
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Calculation: 14 x V136, 4.2 M W 20181024-01
NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (139)-L
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (140)-M
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
No distance demand

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (141)-N
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
No distance demand

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (142)-O
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (143)-P
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 975

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (144)-Q
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
No distance demand

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (145)-R
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (146)-S
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (147)-T
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model
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Calculation: 14 x V136, 4.2 M W 20181024-01
Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (148)-U
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (149)-V
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (150)-W
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (151)-X
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (152)-Y
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (153)-Z
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (154)-AA
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (155)-AB
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH
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NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (156)-AC
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
No distance demand

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (157)-AD
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
No distance demand

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (158)-AE
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
No distance demand

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (159)-AF
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
No distance demand

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (160)-AG
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
No distance demand

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (161)-AH
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
No distance demand

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (162)-AI
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (163)-AJ
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (164)-AK
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model
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Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (165)-AL
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (166)-AM
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (167)-AN
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (168)-AO
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (169)-AP
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (170)-AQ
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (171)-AR
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (172)-AS
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH
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DECIBEL - Assumptions for noise calculation
Calculation: 14 x V136, 4.2 M W 20181024-01
NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (173)-AT
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (174)-AU
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (175)-AV
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (176)-AW
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (177)-AX
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (178)-AY
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
No distance demand

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (179)-AZ
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
No distance demand

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (180)-BA
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
No distance demand

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (181)-BB
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model
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DECIBEL - Assumptions for noise calculation
Calculation: 14 x V136, 4.2 M W 20181024-01
Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (182)-BC
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
No distance demand

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (183)-BD
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (184)-BE
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (185)-BF
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (186)-BG
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (187)-BH
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (188)-BI
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (189)-BJ
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH
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DECIBEL - Assumptions for noise calculation
Calculation: 14 x V136, 4.2 M W 20181024-01
NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (190)-BK
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH
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DECIBEL -
Map Lden Highest noise value
Calculation:
14 x V136, 4.2 M W 20181024-01

kartkatalog.geonorge.no

0 500 1000 1500 2000 m
Map: Topografisk norgeskart , Print scale 1:40,000, Map center UTM (north)-WGS84 Zone: 32 East: 482,702.3 North: 7,063,350.0

New WTG Noise sensitive area
Noise calculation model: Norwegian 2012. Wind speed: Lden Highest noise value

Height above sea level from active line object

Noise [dB(A)]

35 dB(A)

40 dB(A)

45 dB(A)

50 dB(A)

55 dB(A)
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SH ADOW - Main Result
Calculation: 201810 - 14 x V136, 4.2 MW 20181024-01 without Curtailment
Assumptions for shadow calculations
Maximum distance for influence
Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade
Please look in WTG table

Minimum sun height over horizon for influence 3 °
Day step for calculation 1 days
Time step for calculation 1 minutes

Sunshine probability S/S0 (Sun hours/Possible sun hours) []
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

Operational time
N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum

225 467 449 587 759 505 500 910 1,124 629 462 383 7,000

A ZVI (Zones of Visual Influence) calculation is performed before flicker
calculation so non visible WTG do not contribute to calculated flicker
values. A WTG will be visible if it is visible from any part of the receiver
window. The ZVI calculation is based on the following assumptions:
Height contours used: Height Contours: hoyde_cropped.map (2)
Obstacles used in calculation
Eye height for map: 1.5 m
Grid resolution: 1.0 m

All coordinates are in
UTM (north)-WGS84 Zone: 32

kartkatalog.geonorge.no

Scale 1:75,000
New WTG Shadow receptor

WTGs
WTG type Shadow data

Easting Northing Z Row data/Description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Calculation RPM
rated diameter height distance

[m] [kW] [m] [m] [m] [RPM]
1 480,913.2 7,062,622.3 43.6 VESTAS V136-4.2-Tron... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 1,802 10.4
2 481,269.0 7,062,962.0 51.0 VESTAS V136-4.2-Tron... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 1,802 10.4
3 481,323.4 7,062,419.2 41.0 VESTAS V136-4.2-Tron... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 1,802 10.4
4 481,869.8 7,062,403.8 55.0 VESTAS V136-4.2-Tron... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 1,802 10.4
5 481,970.5 7,063,267.9 49.0 VESTAS V136-4.2-Tron... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 1,802 10.4
6 482,481.3 7,062,841.3 51.5 VESTAS V136-4.2-Tron... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 1,802 10.4
7 482,457.0 7,063,564.0 54.0 VESTAS V136-4.2-Tron... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 1,802 10.4
8 482,691.9 7,063,176.0 60.6 VESTAS V136-4.2-Tron... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 1,802 10.4
9 483,262.3 7,062,993.9 58.0 VESTAS V136-4.2-Tron... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 1,802 10.4

10 483,304.3 7,063,890.0 55.4 VESTAS V136-4.2-Tron... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 1,802 10.4
11 483,485.9 7,063,333.7 59.3 VESTAS V136-4.2-Tron... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 1,802 10.4
12 484,002.3 7,063,621.2 58.0 VESTAS V136-4.2-Tron... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 1,802 10.4
13 484,099.8 7,064,296.2 61.0 VESTAS V136-4.2-Tron... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 1,802 10.4
14 484,491.4 7,063,676.4 57.0 VESTAS V136-4.2-Tron... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 1,802 10.4

Shadow receptor-Input
No. Easting Northing Z Width Height Elevation Degrees from Slope of Direction mode Eye height

a.g.l. south cw window (ZVI) a.g.l.
[m] [m] [m] [m] [°] [°] [m]

A 484,294.3 7,062,506.6 40.0 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
B 483,504.8 7,062,047.9 40.0 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
C 484,562.2 7,062,677.7 9.0 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
D 482,762.9 7,061,720.9 26.2 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
E 483,116.0 7,061,843.0 40.0 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
F 482,801.0 7,061,713.0 28.5 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
G 482,730.0 7,061,689.0 27.5 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
H 483,453.0 7,061,948.0 40.0 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
I 480,908.5 7,061,580.2 29.7 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
J 484,622.0 7,062,629.0 2.2 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
K 480,888.0 7,061,584.0 31.7 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
L 485,203.7 7,064,108.6 40.0 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0

M 484,627.0 7,062,580.0 6.7 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
N 484,750.1 7,062,659.9 13.8 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
O 484,603.0 7,062,539.0 8.8 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0

To be continued on next page...
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SHADOW - Main Result
Calculation: 201810 - 14 x V136, 4.2 MW 20181024-01 without Curtailment
...continued from previous page
No. Easting Northing Z Width Height Elevation Degrees from Slope of Direction mode Eye height

a.g.l. south cw window (ZVI) a.g.l.
[m] [m] [m] [m] [°] [°] [m]

P 484,647.0 7,062,552.0 10.6 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
Q 484,751.0 7,062,635.0 14.2 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
R 480,070.9 7,062,763.0 20.0 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
S 482,166.0 7,061,378.0 20.0 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
T 483,552.0 7,061,827.0 26.6 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
U 484,570.0 7,062,472.0 9.8 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
V 485,229.8 7,064,168.6 40.0 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0

W 483,712.0 7,061,874.0 7.1 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
X 482,139.0 7,061,339.0 20.0 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
Y 483,563.0 7,061,791.0 20.0 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
Z 482,551.7 7,061,411.2 27.0 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0

AA 484,333.0 7,062,213.0 20.0 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AB 484,730.0 7,062,491.0 20.0 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AC 482,509.0 7,061,287.0 20.0 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AD 482,499.0 7,061,284.0 23.8 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AE 481,429.0 7,061,185.0 20.0 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AF 481,377.0 7,061,165.0 20.0 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AG 483,144.0 7,061,445.0 29.1 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AH 481,460.0 7,061,092.0 20.0 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AI 481,615.0 7,061,055.0 0.0 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AJ 483,156.0 7,061,347.0 20.0 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AK 482,964.0 7,061,225.0 14.8 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AL 482,938.0 7,061,209.0 20.0 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0

AM 484,017.0 7,061,610.0 16.7 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AN 484,001.0 7,061,596.0 14.8 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AO 484,042.0 7,061,598.0 12.4 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AP 480,508.0 7,061,258.0 20.0 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AQ 481,045.0 7,060,921.0 25.4 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AR 481,135.0 7,060,897.0 2.8 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AS 481,066.0 7,060,899.0 20.0 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AT 480,645.0 7,060,982.0 20.0 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AU 485,117.0 7,061,972.0 20.0 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AV 480,544.0 7,060,876.0 20.0 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0

AW 480,637.0 7,060,823.0 14.0 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AX 480,514.0 7,060,845.0 20.0 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AY 480,138.0 7,061,056.0 33.9 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AZ 480,406.0 7,060,790.0 20.0 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
BA 480,193.0 7,060,908.0 37.3 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
BB 480,341.0 7,060,814.0 20.0 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
BC 480,314.0 7,060,785.0 20.0 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
BD 480,262.0 7,060,771.0 20.8 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
BE 480,178.0 7,060,829.0 29.7 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
BF 480,093.0 7,060,915.0 40.0 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
BG 480,229.0 7,060,771.0 22.7 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
BH 480,130.0 7,060,789.0 27.8 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
BI 480,008.0 7,060,896.0 40.0 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
BJ 480,076.0 7,060,818.0 34.2 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
BK 485,725.0 7,062,067.0 20.0 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0

Calculation Results
Shadow receptor

Shadow, worst case Shadow, expected values
No. Shadow hours Shadow days Max shadow Shadow hours

per year per year hours per day per year
[h/year] [days/year] [h/day] [h/year]

A 43:16 114 0:30 9:59
B 31:04 108 0:26 7:15
C 0:00 0 0:00 0:00
D 42:15 109 0:31 9:50
E 11:17 38 0:24 2:42
F 40:51 111 0:29 9:33
G 39:55 103 0:31 9:13
H 31:32 95 0:26 7:10
I 28:02 70 0:27 7:47

To be continued on next page...
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SH ADOW - Main Result
Calculation: 201810 - 14 x V136, 4.2 MW 20181024-01 without Curtailment
...continued from previous page

Shadow, worst case Shadow, expected values
No. Shadow hours Shadow days Max shadow Shadow hours

per year per year hours per day per year
[h/year] [days/year] [h/day] [h/year]

J 19:51 63 0:25 4:42
K 28:38 73 0:27 7:58
L 48:44 89 1:03 13:15

M 30:28 100 0:25 7:13
N 21:02 72 0:23 5:04
O 35:59 117 0:25 8:29
P 28:47 96 0:24 6:49
Q 21:17 73 0:23 5:06
R 44:23 96 0:38 11:17
S 0:00 0 0:00 0:00
T 27:22 89 0:24 6:12
U 37:13 110 0:25 8:41
V 44:35 84 0:59 12:11

W 0:00 0 0:00 0:00
X 0:00 0 0:00 0:00
Y 20:22 61 0:23 4:31
Z 13:09 52 0:22 3:00

AA 27:00 82 0:26 6:17
AB 22:54 80 0:22 5:25
AC 0:00 0 0:00 0:00
AD 0:00 0 0:00 0:00
AE 0:00 0 0:00 0:00
AF 0:00 0 0:00 0:00
AG 12:35 48 0:22 2:55
AH 0:00 0 0:00 0:00
AI 0:00 0 0:00 0:00
AJ 14:48 60 0:20 3:23
AK 0:00 0 0:00 0:00
AL 12:55 45 0:21 2:54

AM 0:00 0 0:00 0:00
AN 0:00 0 0:00 0:00
AO 0:00 0 0:00 0:00
AP 13:21 59 0:20 3:43
AQ 0:00 0 0:00 0:00
AR 0:00 0 0:00 0:00
AS 0:00 0 0:00 0:00
AT 0:00 0 0:00 0:00
AU 0:00 0 0:00 0:00
AV 0:00 0 0:00 0:00

AW 0:00 0 0:00 0:00
AX 0:00 0 0:00 0:00
AY 0:00 0 0:00 0:00
AZ 0:00 0 0:00 0:00
BA 0:00 0 0:00 0:00
BB 0:00 0 0:00 0:00
BC 0:00 0 0:00 0:00
BD 0:00 0 0:00 0:00
BE 0:00 0 0:00 0:00
BF 0:00 0 0:00 0:00
BG 0:00 0 0:00 0:00
BH 0:00 0 0:00 0:00
BI 0:00 0 0:00 0:00
BJ 0:00 0 0:00 0:00
BK 0:00 0 0:00 0:00

Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG
No. Name Worst case Expected

[h/year] [h/year]
1 VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 136.0 ! O! hub: 112.0 m (TOT: 180.0 m) (1252) 22:49 5:43
2 VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 136.0 ! O! hub: 112.0 m (TOT: 180.0 m) (1253) 12:44 3:27
3 VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 136.0 ! O! hub: 112.0 m (TOT: 180.0 m) (1254) 33:44 7:56
4 VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 136.0 ! O! hub: 112.0 m (TOT: 180.0 m) (1255) 120:14 29:27
5 VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 136.0 ! O! hub: 112.0 m (TOT: 180.0 m) (1256) 0:00 0:00

To be continued on next page...
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SH ADOW - Main Result
Calculation: 201810 - 14 x V136, 4.2 MW 20181024-01 without Curtailment
...continued from previous page
No. Name Worst case Expected

[h/year] [h/year]
6 VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 136.0 ! O! hub: 112.0 m (TOT: 180.0 m) (1257) 52:29 11:53
7 VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 136.0 ! O! hub: 112.0 m (TOT: 180.0 m) (1258) 0:00 0:00
8 VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 136.0 ! O! hub: 112.0 m (TOT: 180.0 m) (1259) 5:54 1:25
9 VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 136.0 ! O! hub: 112.0 m (TOT: 180.0 m) (1260) 71:46 17:04

10 VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 136.0 ! O! hub: 112.0 m (TOT: 180.0 m) (1261) 0:08 0:01
11 VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 136.0 ! O! hub: 112.0 m (TOT: 180.0 m) (1262) 89:45 20:48
12 VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 136.0 ! O! hub: 112.0 m (TOT: 180.0 m) (1263) 12:54 3:36
13 VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 136.0 ! O! hub: 112.0 m (TOT: 180.0 m) (1264) 22:37 5:43
14 VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 136.0 ! O! hub: 112.0 m (TOT: 180.0 m) (1265) 30:39 8:39

Total times in Receptor wise and WTG wise tables can differ, as a WTG can lead to flicker at 2 or more receptors simultaneously and/or receptors may receive flicker from 2 or more WTGs simultaneously.
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SHADOW -
Map
Calculation:
201810 - 14 x V136, 4.2 MW 20181024-01 without Curtailment

kartkatalog.geonorge.no

0 500 1000 1500 2000 m
Map: Topografisk norgeskart , Print scale 1:35,000, Map center UTM (north)-WGS84 Zone: 32 East: 482,880.0 North: 7,062,480.0

New WTG Shadow receptor
Flicker map level: Height Contours: hoyde_cropped.map (2)
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SH ADOW - Main Result
Calculation: 201810 - 14 x V136, 4.2 MW 20181024-01 w Curtailment
Assumptions for shadow calculations
Maximum distance for influence
Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade
Please look in WTG table

Minimum sun height over horizon for influence 3 °
Day step for calculation 1 days
Time step for calculation 1 minutes

Sunshine probability S/S0 (Sun hours/Possible sun hours) []
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

Operational time
N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum

225 467 449 587 759 505 500 910 1,124 629 462 383 7,000

Flicker curtailment by stopping specific turbines

A ZVI (Zones of Visual Influence) calculation is performed before flicker
calculation so non visible WTG do not contribute to calculated flicker
values. A WTG will be visible if it is visible from any part of the receiver
window. The ZVI calculation is based on the following assumptions:
Height contours used: Height Contours: hoyde_cropped.map (2)
Obstacles used in calculation
Eye height for map: 1.5 m
Grid resolution: 1.0 m

All coordinates are in
UTM (north)-WGS84 Zone: 32

kartkatalog.geonorge.no

Scale 1:75,000
New WTG Shadow receptor

WTGs
WTG type Shadow data

Easting Northing Z Row data/Description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Calculation RPM
rated diameter height distance

[m] [kW] [m] [m] [m] [RPM]
1 480,913.2 7,062,622.3 43.6 VESTAS V136-4.2-Tron... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 1,802 10.4
2 481,269.0 7,062,962.0 51.0 VESTAS V136-4.2-Tron... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 1,802 10.4
3 481,323.4 7,062,419.2 41.0 VESTAS V136-4.2-Tron... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 1,802 10.4
4 481,869.8 7,062,403.8 55.0 VESTAS V136-4.2-Tron... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 1,802 10.4
5 481,970.5 7,063,267.9 49.0 VESTAS V136-4.2-Tron... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 1,802 10.4
6 482,481.3 7,062,841.3 51.5 VESTAS V136-4.2-Tron... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 1,802 10.4
7 482,457.0 7,063,564.0 54.0 VESTAS V136-4.2-Tron... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 1,802 10.4
8 482,691.9 7,063,176.0 60.6 VESTAS V136-4.2-Tron... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 1,802 10.4
9 483,262.3 7,062,993.9 58.0 VESTAS V136-4.2-Tron... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 1,802 10.4

10 483,304.3 7,063,890.0 55.4 VESTAS V136-4.2-Tron... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 1,802 10.4
11 483,485.9 7,063,333.7 59.3 VESTAS V136-4.2-Tron... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 1,802 10.4
12 484,002.3 7,063,621.2 58.0 VESTAS V136-4.2-Tron... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 1,802 10.4
13 484,099.8 7,064,296.2 61.0 VESTAS V136-4.2-Tron... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 1,802 10.4
14 484,491.4 7,063,676.4 57.0 VESTAS V136-4.2-Tron... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 1,802 10.4

Shadow receptor-Input
No. Easting Northing Z Width Height Elevation Degrees from Slope of Direction mode Eye height

a.g.l. south cw window (ZVI) a.g.l.
[m] [m] [m] [m] [°] [°] [m]

A 484,294.3 7,062,506.6 40.0 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
B 483,504.8 7,062,047.9 40.0 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
C 484,562.2 7,062,677.7 7.8 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
D 482,762.9 7,061,720.9 26.5 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
E 483,116.0 7,061,843.0 40.0 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
F 482,801.0 7,061,713.0 28.9 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
G 482,730.0 7,061,689.0 27.5 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
H 483,453.0 7,061,948.0 40.0 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
I 480,908.5 7,061,580.2 20.2 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
J 484,622.0 7,062,629.0 2.2 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
K 480,888.0 7,061,584.0 24.7 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
L 485,203.7 7,064,108.6 40.0 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0

M 484,627.0 7,062,580.0 6.4 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0

To be continued on next page...
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SHADOW - Main Result
Calculation: 201810 - 14 x V136, 4.2 MW 20181024-01 w Curtailment
...continued from previous page
No. Easting Northing Z Width Height Elevation Degrees from Slope of Direction mode Eye height

a.g.l. south cw window (ZVI) a.g.l.
[m] [m] [m] [m] [°] [°] [m]

N 484,750.1 7,062,659.9 11.9 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
O 484,603.0 7,062,539.0 5.4 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
P 484,647.0 7,062,552.0 9.4 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
Q 484,751.0 7,062,635.0 12.5 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
R 480,070.9 7,062,763.0 20.0 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
S 482,166.0 7,061,378.0 20.0 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
T 483,552.0 7,061,827.0 23.5 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
U 484,570.0 7,062,472.0 9.8 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
V 485,229.8 7,064,168.6 40.0 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0

W 483,712.0 7,061,874.0 7.1 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
X 482,139.0 7,061,339.0 20.0 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
Y 483,563.0 7,061,791.0 20.0 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
Z 482,551.7 7,061,411.2 38.8 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0

AA 484,333.0 7,062,213.0 20.0 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AB 484,730.0 7,062,491.0 20.0 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AC 482,509.0 7,061,287.0 29.8 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AD 482,499.0 7,061,284.0 27.5 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AE 481,429.0 7,061,185.0 25.3 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AF 481,377.0 7,061,165.0 20.0 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AG 483,144.0 7,061,445.0 30.1 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AH 481,460.0 7,061,092.0 21.1 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AI 481,615.0 7,061,055.0 0.0 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AJ 483,156.0 7,061,347.0 20.0 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AK 482,964.0 7,061,225.0 14.8 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AL 482,938.0 7,061,209.0 20.0 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0

AM 484,017.0 7,061,610.0 16.7 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AN 484,001.0 7,061,596.0 14.8 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AO 484,042.0 7,061,598.0 12.4 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AP 480,508.0 7,061,258.0 20.0 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AQ 481,045.0 7,060,921.0 25.4 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AR 481,135.0 7,060,897.0 12.2 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AS 481,066.0 7,060,899.0 20.0 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AT 480,645.0 7,060,982.0 20.0 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AU 485,117.0 7,061,972.0 20.0 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AV 480,544.0 7,060,876.0 20.0 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0

AW 480,637.0 7,060,823.0 14.0 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AX 480,514.0 7,060,845.0 20.0 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AY 480,138.0 7,061,056.0 36.2 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AZ 480,406.0 7,060,790.0 20.0 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
BA 480,193.0 7,060,908.0 37.2 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
BB 480,341.0 7,060,814.0 21.5 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
BC 480,314.0 7,060,785.0 20.9 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
BD 480,262.0 7,060,771.0 21.7 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
BE 480,178.0 7,060,829.0 27.8 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
BF 480,093.0 7,060,915.0 35.7 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
BG 480,229.0 7,060,771.0 22.3 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
BH 480,130.0 7,060,789.0 24.1 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
BI 480,008.0 7,060,896.0 32.2 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
BJ 480,076.0 7,060,818.0 26.6 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0
BK 485,725.0 7,062,067.0 20.0 2.0 2.0 2.0 0.0 90.0 "Green house mode" 4.0

Calculation Results
Shadow receptor

Shadow, worst case Shadow, expected values
No. Shadow hours Shadow days Max shadow Avoided hours Avoided days Shadow hours Avoided hours

per year per year hours per day per year per year per year per year
[h/year] [days/year] [h/day] [h/year] [days/year] [h/year] [h/year]

A* 27:42 80 0:30 18:51 51 6:15 4:31
AA 27:00 82 0:26 6:17

AB* 16:50 80 0:22 6:04 30 3:58 1:27
AC 17:44 66 0:21 3:57
AD 0:00 0 0:00 0:00
AE 0:00 0 0:00 0:00
AF 0:00 0 0:00 0:00

To be continued on next page...
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SH ADOW - Main Result
Calculation: 201810 - 14 x V136, 4.2 MW 20181024-01 w Curtailment
...continued from previous page

Shadow, worst case Shadow, expected values
No. Shadow hours Shadow days Max shadow Avoided hours Avoided days Shadow hours Avoided hours

per year per year hours per day per year per year per year per year
[h/year] [days/year] [h/day] [h/year] [days/year] [h/year] [h/year]

AG* 1:13 25 0:06 11:15 45 0:16 2:36
AH 0:00 0 0:00 0:00
AI 0:00 0 0:00 0:00

AJ* 7:47 60 0:10 7:01 57 1:47 1:36
AK 0:00 0 0:00 0:00
AL 12:55 45 0:21 2:54

AM 0:00 0 0:00 0:00
AN 0:00 0 0:00 0:00
AO 0:00 0 0:00 0:00
AP 13:21 59 0:20 3:43
AQ 0:00 0 0:00 0:00
AR 0:00 0 0:00 0:00
AS 0:00 0 0:00 0:00
AT 0:00 0 0:00 0:00
AU 0:00 0 0:00 0:00
AV 0:00 0 0:00 0:00

AW 0:00 0 0:00 0:00
AX 0:00 0 0:00 0:00
AY 0:00 0 0:00 0:00
AZ 0:00 0 0:00 0:00

B 31:04 108 0:26 7:15
BA 0:00 0 0:00 0:00
BB 0:00 0 0:00 0:00
BC 0:00 0 0:00 0:00
BD 0:00 0 0:00 0:00
BE 0:00 0 0:00 0:00
BF 0:00 0 0:00 0:00
BG 0:00 0 0:00 0:00
BH 0:00 0 0:00 0:00
BI 0:00 0 0:00 0:00
BJ 0:00 0 0:00 0:00
BK 0:00 0 0:00 0:00

C 0:00 0 0:00 0:00
D* 11:42 103 0:21 30:35 78 2:46 7:05

E 11:17 38 0:24 2:42
F* 6:44 29 0:20 34:09 82 1:37 7:56
G* 22:27 103 0:21 17:28 71 5:13 3:59
H 31:32 95 0:26 7:10
I 26:21 66 0:27 7:19
J 19:51 63 0:25 4:42
K 27:53 70 0:27 7:46

L* 24:01 89 0:29 24:43 45 6:18 6:57
M* 22:35 100 0:25 7:57 32 5:19 1:54
N* 21:11 73 0:23 0:07 7 5:06 0:01
O* 28:48 113 0:25 7:38 29 6:45 1:50
P* 19:06 63 0:24 9:46 33 4:29 2:20
Q* 20:11 74 0:23 1:03 16 4:50 0:15
R* 31:39 67 0:38 12:44 37 7:49 3:27

S 0:00 0 0:00 0:00
T 0:00 0 0:00 0:00

U* 30:48 110 0:25 6:25 36 7:08 1:32
V* 17:18 67 0:28 27:17 46 4:30 7:41
W 0:00 0 0:00 0:00
X 0:00 0 0:00 0:00
Y 20:22 61 0:23 4:31
Z 11:00 46 0:22 2:31

* Receptors where shadow flicker is reduced by curtailment

Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG
No. Name Worst case Stopped due to flicker curtailment Expected

[h/year] [h/year] [h/year]
1 VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 136.0 ! O! hub: 112.0 m (TOT: 180.0 m) (1252) 22:49 5:43
2 VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 136.0 ! O! hub: 112.0 m (TOT: 180.0 m) (1253) 0:00 12:44 0:00

To be continued on next page...
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SH ADOW - Main Result
Calculation: 201810 - 14 x V136, 4.2 MW 20181024-01 w Curtailment
...continued from previous page
No. Name Worst case Stopped due to flicker curtailment Expected

[h/year] [h/year] [h/year]
3 VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 136.0 ! O! hub: 112.0 m (TOT: 180.0 m) (1254) 48:33 11:13
4 VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 136.0 ! O! hub: 112.0 m (TOT: 180.0 m) (1255) 81:38 34:09 20:27
5 VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 136.0 ! O! hub: 112.0 m (TOT: 180.0 m) (1256) 0:00 0:00
6 VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 136.0 ! O! hub: 112.0 m (TOT: 180.0 m) (1257) 52:29 11:52
7 VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 136.0 ! O! hub: 112.0 m (TOT: 180.0 m) (1258) 0:00 0:00
8 VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 136.0 ! O! hub: 112.0 m (TOT: 180.0 m) (1259) 5:54 1:25
9 VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 136.0 ! O! hub: 112.0 m (TOT: 180.0 m) (1260) 43:19 28:37 10:14

10 VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 136.0 ! O! hub: 112.0 m (TOT: 180.0 m) (1261) 0:08 0:01
11 VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 136.0 ! O! hub: 112.0 m (TOT: 180.0 m) (1262) 90:12 20:55
12 VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 136.0 ! O! hub: 112.0 m (TOT: 180.0 m) (1263) 3:16 9:38 0:55
13 VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 136.0 ! O! hub: 112.0 m (TOT: 180.0 m) (1264) 22:37 5:43
14 VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 136.0 ! O! hub: 112.0 m (TOT: 180.0 m) (1265) 9:00 21:39 2:32

Total times in Receptor wise and WTG wise tables can differ, as a WTG can lead to flicker at 2 or more receptors simultaneously and/or receptors may receive flicker from 2 or more WTGs simultaneously.
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SHADOW - Flicker curtailment calendar
Calculation: 201810 - 14 x V136, 4.2 MW 20181024-01 w Curtailment WTG: 2 - VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 136.0 ! O! hub: 112.0 m (TOT: 180.0 m) (1253)

Flicker curtailment by stopping specific turbines
January February March April May June July August September October November December

1 06:51-07:13
2 06:53-07:11
3 06:53-07:08
4 06:56-07:06
5
6
7
8 06:59-07:09
9 06:56-07:11

10 06:54-07:12
11 06:52-07:14
12 06:52-07:15
13 06:50-07:14
14 06:49-07:15
15 06:49-07:15
16 06:48-07:14
17 06:48-07:14 07:05-07:07
18 06:48-07:14 06:59-07:11
19 06:49-07:14 06:57-07:13
20 06:48-07:12 06:56-07:15
21 06:49-07:12 06:55-07:16
22 06:50-07:11 06:53-07:16
23 06:51-07:09 06:53-07:17
24 06:52-07:08 06:52-07:18
25 06:55-07:05 06:51-07:17
26 06:51-07:17
27 06:51-07:17
28 06:50-07:16
29 06:50-07:16
30 06:51-07:15
31 06:50-07:13
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SHADOW - Flicker curtailment calendar
Calculation: 201810 - 14 x V136, 4.2 MW 20181024-01 w Curtailment WTG: 4 - VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 136.0 ! O! hub: 112.0 m (TOT: 180.0 m) (1255)

Flicker curtailment by stopping specific turbines
January February March April May June July August September October November December

1 21:10-21:39 21:18-21:43 21:31-21:37
2 21:11-21:40 21:18-21:44
3 21:11-21:39 21:19-21:45
4 21:12-21:40 21:19-21:45
5 21:12-21:40 21:18-21:45
6 21:12-21:39 21:19-21:46
7 21:13-21:39 21:18-21:45
8 21:13-21:39 21:19-21:46
9 21:13-21:39 21:19-21:47

10 21:14-21:39 21:18-21:46
11 21:14-21:39 21:18-21:47
12 21:19-21:28 21:15-21:40 21:18-21:47
13 21:16-21:30 21:15-21:39 21:19-21:48
14 21:15-21:33 21:16-21:40 21:19-21:48
15 21:14-21:33 21:16-21:40 21:19-21:48
16 21:13-21:35 21:16-21:40 21:19-21:48
17 21:12-21:35 21:17-21:40 21:19-21:48
18 21:12-21:36 21:16-21:40 21:20-21:49
19 21:11-21:36 21:17-21:40 21:20-21:49
20 21:11-21:37 21:17-21:40 21:20-21:48
21 21:11-21:38 21:18-21:41 21:20-21:48
22 21:10-21:37 21:18-21:41 21:21-21:48
23 21:10-21:38 21:18-21:41 21:21-21:48
24 21:10-21:38 21:18-21:42 21:21-21:47
25 21:10-21:39 21:18-21:41 21:22-21:47
26 21:10-21:39 21:19-21:42 21:22-21:46
27 21:10-21:39 21:18-21:42 21:23-21:46
28 21:10-21:39 21:18-21:42 21:24-21:44
29 21:10-21:39 21:18-21:43 21:25-21:44
30 21:11-21:40 21:18-21:43 21:26-21:42
31 21:11-21:39 21:28-21:40
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SH ADOW - Flicker curtailment calendar
Calculation: 201810 - 14 x V136, 4.2 MW 20181024-01 w Curtailment WTG: 9 - VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 136.0 ! O! hub: 112.0 m (TOT: 180.0 m) (1260)

Flicker curtailment by stopping specific turbines
January February March April May June July August September October November December

1 20:29-20:55 20:06-20:22 20:38-21:04
2 20:28-20:55 20:07-20:21 20:38-21:05
3 20:28-20:55 20:09-20:18 20:37-21:05
4 20:27-20:55 20:37-21:05
5 20:27-20:55 20:37-21:06
6 20:26-20:55 20:36-21:05
7 20:26-20:55 20:37-21:05
8 20:27-20:56 20:36-21:04
9 20:27-20:55 20:36-21:05 20:21-20:25

10 20:27-20:55 20:37-21:04 20:18-20:28
11 20:27-20:54 20:37-21:03 20:15-20:29
12 20:28-20:54 20:37-21:03 20:14-20:31
13 20:28-20:53 20:38-21:02 20:13-20:32
14 20:29-20:52 20:38-21:00 20:11-20:32
15 20:30-20:52 20:40-20:59 20:11-20:32
16 20:31-20:50 20:41-20:57 20:11-20:33
17 20:32-20:50 20:43-20:53 20:10-20:32
18 20:11-20:21 20:34-20:49 20:10-20:32
19 20:08-20:23 20:36-20:46 20:10-20:32
20 20:07-20:24 20:40-20:43 20:09-20:31
21 20:06-20:25 20:10-20:30
22 20:05-20:26 20:11-20:30
23 20:04-20:25 20:12-20:29
24 20:04-20:26 20:48-20:55 20:12-20:26
25 20:40-20:45 20:03-20:26 20:46-20:58 20:14-20:24
26 20:36-20:47 20:03-20:26 20:44-20:59
27 20:34-20:50 20:04-20:25 20:43-21:01
28 20:32-20:52 20:04-20:25 20:41-21:02
29 20:31-20:53 20:04-20:24 20:41-21:03
30 20:30-20:54 20:05-20:23 20:39-21:03
31 20:39-21:04
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SHADOW - Flicker curtailment calendar
Calculation: 201810 - 14 x V136, 4.2 MW 20181024-01 w Curtailment WTG: 12 - VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 136.0 ! O! hub: 112.0 m (TOT: 180.0 m) (1263)

Flicker curtailment by stopping specific turbines
January February March April May June July August September October November December

1 17:34-17:55
2 17:01-17:09 17:32-17:55
3 16:59-17:12 17:31-17:55
4 16:57-17:15 17:30-17:55
5 16:56-17:18 17:30-17:55
6 16:55-17:18 17:30-17:54
7 16:55-17:18 17:30-17:54
8 16:54-17:18 17:30-17:53
9 16:54-17:18 17:31-17:51

10 16:53-17:18 17:32-17:48
11 16:53-17:16 17:34-17:45
12 16:54-17:16 17:36-17:41
13 16:54-17:15
14 16:56-17:14
15 16:57-17:11
16 17:00-17:08
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27 17:44-17:47
28 17:39-17:52
29 17:37-17:53
30 17:35-17:54
31



windPRO 3.2.712 by EMD International A/S, Tel. +45 96 35 44 44, www.emd.dk, windpro@emd.dk windPRO 01.11.2018 14:19 / 18

Project:

Frøya
Licensed user:

Meventus AS
Konsgård Allé 59
NO-4632 Kristiansand
+47 3860 7115
Kyle Brennan / kyle@meventus.com
Calculated:

31.10.2018 23:02/3.2.712

SHADOW - Flicker curtailment calendar
Calculation: 201810 - 14 x V136, 4.2 MW 20181024-01 w Curtailment WTG: 14 - VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 136.0 ! O! hub: 112.0 m (TOT: 180.0 m) (1265)

Flicker curtailment by stopping specific turbines
January February March April May June July August September October November December

1 16:03-16:38 16:49-17:08
2 16:03-16:39 16:45-17:09
3 16:03-16:38 16:43-17:10
4 16:02-16:38 16:42-17:11
5 16:03-16:38 16:40-17:11
6 16:02-16:37 16:39-17:12
7 16:03-16:37 16:38-17:12
8 16:03-16:35 16:38-17:12
9 16:05-16:35 16:37-17:12

10 16:05-16:33 16:36-17:12
11 16:06-16:31 16:37-17:13
12 16:08-16:29 16:37-17:12
13 16:10-16:26 16:37-17:12
14 16:16-16:22 16:37-17:11
15 16:37-17:10
16 16:37-17:09
17 16:39-17:09
18 16:39-17:07
19 16:40-17:05
20 16:15-16:29 16:41-17:03
21 16:12-16:31 16:44-17:01
22 16:10-16:33 16:47-16:58
23 16:09-16:35
24 16:07-16:36
25 16:06-16:37
26 16:05-16:37
27 16:04-16:38
28 16:04-16:38
29
30 16:52-17:05
31
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SH ADOW - Flicker curtailment protection
Calculation: 201810 - 14 x V136, 4.2 MW 20181024-01 w Curtailment

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP
1
2 X
3
4 X
5
6
7
8
9 X X

10
11
12 X
13
14 X

AR AS AT AU AV AW AX AY AZ BA BB BC BD BE BF BG BH BI BJ BK
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
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SHADOW -
Map
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Kapittel Tiltak Ansvarlig Frist

5 Utarbeidelse av transportplan turbinleveranser, avklaring veimyndighet, 

tillatelser, eventuell politieskorte.

Turbinleverandør I god tid før levering av 

turbindeler

5 Vurdere behov for midlertidige utbedringer på transportstrekning, 

gjennomføring av disse.

Utbygger I god tid før levering av 

turbindeler

5 Utarbeidelse av transportplan transformator, avklaring mot veimyndighet, 

behov for midlertidige utbedringer, tillatelser.

Transformator-

leverandør 

I god tid før levering

5 Godkjenning av transportplaner Utbygger I god tid før 

transportarbeidene

5 Adgangskontroll anleggsfasen Entreprenør Fra anleggsstart, 

løpende

5 Koordinering vs veimyndighet, kommune, lokale transportører m.fl. Leverandør I god tid før 

transportarbeidene

5 Varsling og pro-aktiv informasjon Utbygger/Entrepren

ør

I god tid før 

transportarbeidene

6 Detaljprosjektering og tegningsgjennomgang med deltakelse av 

landskapsarkitekt.

Entreprenør, 

Utbygger

Løpende

6 Etterlevelse av MTA-plan og håndbok i byggefasen. Entreprenør Løpende

6 Oppfølging i byggetid - byggemøter og felt Utbygger I hele anleggsfasen

6 Lokalisere og vurdere utfordringer med tanke på terrenginngrepene Utbygger Byggetegninger

6 Innhente forhåndsgodkjenning fra NVE ved behov for å gå utenfor 

arealbruksgrensa.

Utbygger Før bygging av aktuell 

vei-/anleggsdel

6 Planlegge og gjennomføre kurs for entreprenør ved bruk av MTA med håndbok 

for terrenginngrep og landskapstilpasning

Utbygger Før anleggsstart

6 Definere ytre inngrepsgrense, og legge det inn på elektroniske kart. Utbygger i samråd 

med Entreprenør

Før anleggsstart

6 Inngrepsgrense markeres ved behov i terrenget Utbygger Løpende før ny 

anleggsaktivitet

6 Lokalisere aktuelle masseuttak i konsesjonsområdet, innhente godkjenning fra 

NVE.

Entreprenør, 

Utbygger

Byggetegninger



Kapittel Tiltak Ansvarlig Frist

6 Utarbeide sluttarronderingsplan for massetak Entreprenør Før ferdigstilling av 

massetaket

6 Kontroll av evt. løsmassetak utenfor konsesjonsområdet for fremmede arter Utbygger Før bruk i prosjektet

6 Vannets naturlige løp i vassdrag utenfor anleggsområdet skal sikres. 

Stikkrenner skal tilstrebes utplassert tidlig.

Entreprenør Løpende

6 Etablere fremdriftsplan for istandsetting av landskap i etterkant av inngrep Entreprenør Før anleggsstart

6 Vurdering av vegetasjonsetablering Utbygger 2 år etter ferdigstillelse

7 Gjennomføre forundersøkelser på fugl. Utbygger Utført

7 Legge inn dokumenterte hekke- / reirlokaliteter fra for-undersøkelser i kart, 

med hensynssoner.

Utbygger Utført (kun hubro)

7 Helikopterflyging i prosjektets regi skal ikke skje nord for konsesjonsområdet, 

jf. sone angitt på detaljplankart, i perioden 20. mars-15. august hvert år.

Utbygger, 

entreprenør

Løpende

7 Anleggsarbeid på bakken skal så langt det er mulig unngås på vei og 

oppstillingsplass til de to turbinene lengst nordvest i konsesjonsområdet, jf. 

sone angitt på detaljplankart, i perioden 20. mars-15. august hvert år.

Entreprenør Løpende

7 Ta hensyn til viktige naturtypeområder ved planlegging og bygging av 

veier/turbinpunkt. Områdene som fremgår på kart i MTA Figur 10 skal 

nedbygges minst mulig. 

Utbygger I prosjekteringen

7 Eventuell eksisterende vegetasjon/naturtyper og/eller deler av vassdrag som 

skal bevares innenfor inngrepsgrensen, skal merkes av i terrenget med 

sperrebånd.

Entreprenør i 

samråd med 

utbygger

Før anleggsarbeidet 

starter opp

7 Etablering av rutiner for rapportering av funn av død fugl i vindkraftverket med 

tilhørende infrastruktur

Utbygger Før idriftsetting

8 Det automatisk fredete kulturminnet «Tomasnesvatnet 1» skal hensyntas i 

prosjektering/plassering av anlegg.

Utbygger, 

entreprenør

Utført



Kapittel Tiltak Ansvarlig Frist

8 Kulturminnet (sikringssonen på 5 m) skal merkes i terrenget dersom noen 

anleggsdel kommer nærmere denne enn ca. 50 m.

Utbygger Før anleggsarbeidene 

kommer nær

8 Det skal utøves særlig forsiktighet på kranoppstillingsplass ved turbin 5 for å 

forebygge spredning av sprengstein/fyllstein mv. ned mot/inn i sikringssonen 

og kulturminnet «Tomasnesvatnet 1».

Entreprenør Løpende ved arbeid på 

oppstillingsplassen

8 Kulturminnelovens krav om aktsomhet og stans/meldeplikt ved funn av mulig 

kulturminne skal være kjent for alle som arbeider på anlegget

Utbygger/Entrepren

ør

Løpende i 

anleggsperioden

9 Internveier skal være stengt for allmenn motorisert ferdsel. Utbygger Løpende

9 Sette opp skilt langs atkomstvei, og evt. større stier opp mot 

konsesjonsområdet, som informerer om pågående anleggsvirksomhet.

Utbygger Før idriftsettelse

9 Et fåtall tilrettelagte rasteplasser i området skal vurderes Utbygger Før åpning

9 Vurdere innspill fra interessenter angående tilretteleggingstiltak for friluftsliv i 

konsesjonsområdet.

Utbygger Løpende

9 Etablere rutinger for vurdering av fare for iskast. Fremlegges NVE jf. 

konsesjonens vilkår 11.

Utbygger Før idriftsettelse

10 Oppdyrka arealer innenfor konsesjonsområdet skal planlegges unngått i størst 

mulig grad. Slike arealer er lagt inn som særlig hensynsområde jf. figur 10 og 

detaljplankart.

Utbygger Utført

10 Tilgang til veinettet for tilsyn mv. med sau tas inn i avtale med grunneiere. Utbygger Utført (grunneiere har 

tilgang)

13 Alle kontraktører skal ha et oversiktlig kartotek med produktdatablad over de 

helsefarlige kjemikalier som er i bruk i anlegget/prosjektet. Kartoteket skal 

oppbevares slik at det er lett tilgjengelig. Kontraktør er ansvarlig for at 

kartoteket er oppdatert.

Entreprenør Løpende

13 Omgang med farlige kjemikalier håndteres i tråd med entreprenørens HMS-

plan. 

Entreprenør Løpende



Kapittel Tiltak Ansvarlig Frist

13 Hovedentreprenør skal utarbeide en beredskapsplan mot akutt forurensning 

som bl.a. skal omfatte varslingsrutiner, ansvarsavklaring og beskrivelse av 

aktuelle tiltak i forbindelse med forurensningen. Denne kan inngå i generell 

beredskapsplan. Det skal avholdes en minimum årlig table top-øvelse for å 

teste beredskapsplanen, gjerne kombinert med HMS-hendelse.

Entreprenør Løpende

13 Gråvann og kloakk fra anleggsrigg skal samles på tett tank evt. til infiltrasjon i 

grunnen (forutsetter kommunal tillatelse). Tilsvarende for permanente bygg.

Entreprenør Før anleggsstart /før 

idriftsettelse

13 Alt avfall inkl. farlig avfall skal håndteres i henhold til gjeldende regelverk dvs. 

samles inn/ryddes opp fortløpende i riktige fraksjoner, oppbevares 

betryggende i kort tid og leveres godkjent sluttmottak/avfallsselskap. Farlig 

avfall skal være deklarert ved levering.

Entreprenør Løpende

13 Avfallshåndteringssystemet skal være i drift fra oppstart av anleggsarbeidet og 

helt til all anleggsvirksomhet er avsluttet. 

Entreprenør Løpende

13 Drivstoff, oljer og kjemikalier skal oppbevares med dobbel sikring, dvs. enten i 

tanker/beholdere med doble vegger eller i kar/container som kan holde igjen 

hele beholderes volum.

Entreprenør Løpende

13 Ved olje- og drivstofflager og i anleggskjøretøy skal det finnes lager av 

oljeabsorberende materiale.

Entreprenør Løpende

13 Mobile tanker skal plasseres i god avstand fra åpne vassdrag og slik at påkjørsel 

forebygges.

Entreprenør Løpende

13 Påfylling av drivstoff til anleggsmaskiner skal skje slik at spill unngås. All 

påfylling fra større tanker skal skje ved pumping, ikke hevert/falltanker.

Entreprenør Løpende

13 Planlagte reparasjoner og service skal skje slik at spill unngås, på angitte 

områder der konsekvensene av evt. utslipp er liten. Ved akutte reparasjoner 

skal det benyttes presenning som sikring mot søl. 

Utbygger, 

entreprenører

Løpende i anleggsfase

13 Entreprenør skal presentere et sikkert opplegg for fylling av drivstoff og for 

serviceplasser. Dette skal godkjennes av utbygger.

Entreprenør, 

utbygger

Tidligst mulig i 

anleggsfasen



Kapittel Tiltak Ansvarlig Frist

13 Det skal påses at maskinelt utstyr ikke lekker olje eller drivstoff. Utilsiktet søl 

pga. uhell eller maskinhavari skal samles opp og utslippsstedet gjøres rent 

umiddelbart. Det skal være tilgjengelig en tett beholder med overdekning mot 

nedbør for mellomlagring av forurensete masser før avlevering til godkjent 

mottak/avfallsselskap.

Entreprenør Løpende. Beholder 

tidligst mulig i 

anleggsfasen, til etter 

turbinmontasje.

13 Anleggsarbeidet herunder medfølgende støy skal varsles ved oppslag ved 

atkomstveier.

Entreprenør Før anleggsstart

13 De mest berørte naboene skal varsles ved brev. Lokalt informasjonsmøte om 

anleggsvirksomheten skal vurderes.

Utbygger Før anleggsstart

13 Støy fra vindkraftverket skal beregnes iht. retningslinje for støy, T-1442/2012. 

Støysonekart med rød og gul sone (Lden 55 dB og Lden 45 dB) sendes NVE, 

Fylkesmannen og kommunen.

Utbygger Før anleggsstart

13 I utgangspunktet skal turbiner plasseres slik at støygrensen overholdes uten 

andre tiltak. Om nødvendig skal tiltak i turbin og ved boliger vurderes og 

iverksettes.

Utbygger Før idriftsettelse

13 Støving skal begrenses med vanning evt. forsiktig salting. Entreprenør Løpende

13 Erosjonsbegrensende tiltak for anleggsområder skal iverksettes der dette er 

nødvendig.

Entreprenør Før anleggsstart, 

løpende

13 Ved sprenging og masseflytting skal det legges vekt på å forebygge spredning 

av sprengstein/masser utenfor selve anleggsområdet. Sprengstein i terreng skal 

fjernes og bør ryddes fortløpende. 

Entreprenør Løpende

15 Entreprenør skal ha et miljøstyringssystem som tilfredsstiller ISO14001 eller 

tilsvarende

Entreprenør Før oppstart

15 Entreprenørens styringssystem skal benyttes under anleggsarbeidet Entreprenør Løpende

15 MTA og detaljplan med vedlegg skal fungere som styrende dokumenter for 

prosjektet. 

Utbygger, 

Entreprenør

Løpende

15 Dersom det oppstår vesentlige planendringer må dette meldes skriftlig og 

godkjennes av NVE før endringene iverksettes.

Entreprenør, 

Utbygger

Løpende

15 I byggemøter mellom Utbygger og Entreprenør skal forhold knyttet til ytre 

miljø være et fast punkt på dagsorden.

Utbygger, 

Entreprenør

Løpende

15 Entreprenør skal sikre at spørsmål knyttet til det ytre miljø er en del av HMS-

rundene på anlegget.

Entreprenør Løpende



Kapittel Tiltak Ansvarlig Frist

15 Rapportering knyttet til ytre miljø skal følge de retningslinjer og de rutiner som 

er avtalt for prosjektet for øvrig. 

Utbygger, 

Entreprenør

Løpende

15 Utbygger vil sørge for at anleggsgjennomføringen følges opp av en 

miljørådgiver.

Utbygger Løpende

15 Miljørådgiver skal holdes løpende orientert om fremdrift og utførelse, og 

tilkalles ved viktige avvikssituasjoner, tvilstilfelle om utførelse og milepæler i 

anleggsutformingen.

Entreprenør Løpende

15 Entreprenør er i samråd med Utbyggers MTA-koordinator ansvarlig for at 

hendelser og avvik blir rapportert videre i henhold til Utbyggers prosedyrer for 

avviksbehandling. Relevante avvik skal rapporteres til NVE.

Entreprenør, 

Utbygger

Løpende





 

Anleggskonsesjon 
 

  

 

Meddelt: 

Sarepta Energi AS    

Organisasjonsnummer: 988 470 937   

    

Dato:         03.10.2016 

Varighet: 01.10.2045 

Ref: 200702919-82    

Kommune: Frøya 

Fylke: Sør-Trøndelag 

 

 

 

 



Side 2 

 

 

I medhold av lov av 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, 

fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) § 3-1, jf. forskrift av 7.desember 1990 nr. 959 om 

produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. 

(energilovforskriften) § 3-1 og delegering av myndighet fra Olje- og energidepartementet i brev av 

27. juni 2016, gir Norges vassdrags- og energidirektorat under henvisning til søknad av 

16.03.2012, NVEs vedtak av 28.06.2012 med notatet Bakgrunn for vedtak av samme dato, Olje- og 

energidepartementets klageavgjørelse av 26.8.2013 og endringssøknad av 19.09.2016 

anleggskonsesjon til Sarepta Energi AS. 

Anleggskonsesjonen gir rett til å bygge og drive følgende elektriske anlegg: 

 Frøya vindkraftverk, med en samlet installert effekt på inntil 60 MW 

 En 22/66 kV transformatorstasjon sentralt i planområdet 

 En cirka 100 meter lang kabelinnføirng til Frøya vindkraftverk, med nominell spenning 66 kV og 

tverrsnitt 400 mm2  

 Nødvendig høyspenningsanlegg 

Vindkraftverket med tilhørende infrastruktur skal i det vesentlige utføres som vist på kart merket «kart 

over planområdet», vedlagt denne konsesjonen.  

 

Anleggskonsesjon meddelt Sarepta Energi AS den 28.06.2012, ref.: NVE 200702919-39, bortfaller 

herved. 
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Vilkår 

De til enhver tid gjeldende vilkår fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder for 

konsesjonæren. I tillegg fastsettes med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd følgende spesielle 

vilkår: 

1. Konsesjonens varighet 

Tillatelsen gjelder fra i dag og inntil 25 år fra det tidspunktet anlegget settes i drift, dog ikke utover 

1.10.2045. 

2. Idriftsettelse av anlegget 

Anlegget må være fullført og satt i drift innen 1.10.2020. 

Konsesjonær plikter å sende melding til systemansvarlig straks anlegget er satt i drift eller ved 

endringer i eksisterende anlegg i regional- og sentralnettet. Meldingen skal inneholde opplysninger 

ihht gjeldende krav fra systemansvarlig. 

Konsesjonær plikter innen seks måneder etter at anlegget er satt i drift å oversende NVE 

dokumentasjon på at anlegget er bygget i henhold til konsesjonen med fastsatte vilkår. 

3. Nettkapasitet 

Nettkapasiteten skal dokumenteres før utbygging. Forhold til NVEs praktisering av 

tilknytningsplikten, jf. energilovsforskriften §3-4 skal beskrives. 

4. Bruk av internveier 

Konsesjonær skal stenge internveier for allmenn motorisert ferdsel. Konsesjonær skal avklare bruk 

av veiene med lokale myndigheter og grunneiere/rettighetshavere. 

5. Spesifikasjoner for elektriske anlegg 

Konsesjonær skal legge frem detaljerte spesifikasjoner for de elektriske anleggene, herunder 

vindkraftverkets ytelse, transformatorstasjonens ytelse og kraftledningens tverrsnitt og mastetype, 

for NVE før anleggsstart.   

6. Detaljplan 

Dersom konsesjonær, etter å ha gjennomført eventuelle detaljerte vindmålinger og simuleringer 

ønsker å endre turbinplasseringer, turbinstørrelse og internveier, skal dette fremlegges i en 

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

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

detaljplan skal vise endelig utbyggingsløsning, herunder plassering av vindturbiner og adkomst- og 

internveier. Detaljplanen skal godkjennes av NVE og legges til grunn for miljø,- transport og 

anleggsplan.  

7. Hensynet til naturmangfoldet 

NVE kan kreve undersøkelser av mulige virkninger for naturmangfold i driftsperioden. 

Konsesjonær skal benytte miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder for å unngå eller begrense 

virkninger for naturmangfoldet.  

8. Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) 
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Anlegget skal bygges, drives, vedlikeholdes og nedlegges i henhold til en miljø-, transport- og 

anleggsplan som skal utarbeides av konsesjonær og godkjennes av NVE. Arbeid relatert til anlegget 

kan ikke settes i gang før miljø-, transport- og anleggsplanen er godkjent av NVE.  

Planen skal utarbeides i samsvar med NVEs veileder om utarbeidelse av miljø-, transport- og 

anleggsplan for bygging av anlegg med konsesjon etter energiloven, og skal utarbeides i samråd 

med Frøya kommune. Planen skal inneholde en beskrivelse av hvordan landskaps- og miljøforhold 

skal ivaretas i anleggs- og driftsperioden, herunder hensynet til sårbare hekkelokaliteter for fugl i 

anleggsperioden. Naturtypelokalitetene Stutvassheia og Røssvassmyran, vegetasjonstypene 

terrengdekkende myr og reinrosehei og forekomster av brunskjene og engmarihand skal hensyntas. 

Hensynet til områder med dyrket mark skal også omtales. 

Konsesjonær har ansvaret for at planen følges, og den skal legges til grunn for utforming av 

kontrakter med hoved- og underentreprenører. 

Konsesjonær må utarbeide en prosjekttilpasset kontrollplan som beskriver rutiner for håndtering av 

avvik. 

Anlegget skal til enhver tid holdes i tilfredsstillende driftsmessig stand i henhold til miljø- og 

transportplanen og eventuelt andre vilkår/planer. NVE kan kreve undersøkelser av mulige 

virkninger for naturmangfold i driftsperioden. 

Konsesjonær skal foreta en forsvarlig opprydding og istandsetting av anleggsområdet. Arbeidene 

skal være ferdig senest to år etter at anlegget er satt i drift. 

Tilsyn med bygging, drift, vedlikehold og nedleggelse av anlegget er tillagt NVE. Utgifter 

forbundet med NVEs godkjenning av planen og utgifter til tilsyn med overholdelse av planen 

dekkes av konsesjonæren. 

NVE forutsetter at Sarepta Energi samarbeider med TrønderEnergi Nett om utarbeidelse av miljø-, 

transport- og anleggsplan for Frøya vindkraftverk med nettilknytning 

9. TV- og radiosignaler 

Dersom vindkraftverket medfører redusert kvalitet på radio- og TV-signaler for mottakere i 

nærområdet skal konsesjonæren iverksette nødvendige tiltak. Nødvendige tiltak skal dokumenteres 

og forelegges NVE innen anleggsstart. NVE kan kreve tredjeparts verifikasjon av hva som er 

nødvendige tiltak. 

10. Telenett 

Konsesjonær skal avklare med Telenor om det må iverksettes tiltak knyttet til telenett og 

radiolinjesamband. Nødvendige tiltak skal dokumenteres og forelegges NVE innen anleggsstart. 

NVE kan kreve tredjeparts verifikasjon av hva som er nødvendige tiltak. 

11. Ising og iskast 

Konsesjonær skal vurdere omfanget av ising og risikoen for iskast. En slik vurdering skal 

oversendes NVE før anlegget settes i drift. Konsesjonær skal utarbeide forslag til rutiner for varsling 

av iskast i perioder med fare for dette. NVE skal godkjenne foreslått opplegg for varsling før 

idriftsettelse av vindkraftverket. NVE kan stille ytterligere krav til tiltak dersom risikoen for iskast 

viser seg å begrense friluftslivsutøvelsen i planområdet. 

12.  Fargevalg, design og reklame 
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Vindturbinene (tårn, maskinhus og vinger) skal være hvite/lys grå. Tårnet og maskinhuset skal ha 

matt overflate. Det skal ikke være firmamerker (skrift, logo, fargemerking osv) eller annen reklame 

på tårn, maskinhus eller vinger. 

13.  Vindmålinger og produksjonsregistreringer 

Konsesjonær skal foreta produksjonsregistreringer og vindmålinger ved anlegget. Årsrapport med 

oppgave over produksjonsregistreringer, vindmålinger og spesielle hendelser ved anlegget skal 

sendes NVE til orientering senest innen 15. februar i det etterfølgende år. Ovennevnte skal gjøres 

etter nærmere bestemmelse fra NVE. NVE kan etter behov kreve nødvendig tilgang til vind- og 

produksjonsdata fra anlegget i hele konsesjonsperioden. 

14. Kart over planområdet 

Konsesjonær skal før vindkraftverket idriftsettes oversende Shape/SOSI-filer for det endelige 

planområdet til NVE. 

15. Last og dimensjoneringskriterier 

Konsesjonær skal dimensjonere anlegget for å kunne operere sikkert på den aktuelle lokaliteten. 

Vindmålinger som skal danne grunnlaget for beregning av dimensjonerende laster skal 

dokumenteres. Det skal redegjøres for målemetodikk, beregning av iskast og dimensjonerende 

vindhastighet. 

Konsesjonær skal vurdere planområdets lynintensitet og redegjøre for hvordan vindkraftverket er 

beskyttet mot lynskader. 

Konsesjonær skal utføre beregning av dimensjonerende laster og lastvirkning samt dimensjonering 

av tårn, rotor og fundament. Disse beregningene skal utføres i henhold til gjeldende relevante 

standarder, normer og forskrifter (norske eller internasjonale). NVE kan kreve dokumentasjon av 

beregningene.  

Konsesjonær skal utarbeide et inspeksjonsprogram for vindkraftverket. Inspeksjonsprogrammets 

formål skal være å avdekke eventuelle feil, mangler eller svakheter som kan påvirke 

konstruksjonens sikkerhet over tid. NVE kan kreve tilleggsopplysninger av teknisk/økonomisk art. 

Inspeksjonsprogrammet skal forelegges NVE før anlegget settes i drift. 

16. Automatisk fredete kulturminner 

Konsesjonæren plikter å ta kontakt med de aktuelle kulturmyndighetene i god tid før 

anleggsarbeidet starter for å avklare forholdet til eventuelle automatisk fredete kulturminner. 

Undersøkelsesplikten i henhold til kulturminneloven § 9 skal være gjennomført før anleggsarbeid 

kan iverksettes. 

17. Luftfart 

Konsesjonær skal merke vindturbinene i samsvar med de til enhver tid gjeldende forskrifter om 

merking av luftfartshinder. 

Konsesjonær skal, i henhold til forskrift om rapportering og registrering av luftfartshinder, melde 

vindturbinene inn til Statens kartverk. 

18. Krav til idriftsettelse av vindkraftverket 

Vindkraftverket skal ikke idriftsettes før 420 kV-kraftledningen fra Snillfjord til Trollheim er 

idriftsatt. 
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19. Adkomstvei 

Endelig plassering og utforming av avkjørsel fra fylkesvei 716 skal skje i samråd med Statens 

vegvesen. 

20. Støyreduserende tiltak 

Vindkraftverket skal detaljplanlegges slik at ingen helårsboliger blir berørt av et støynivå på over 

Lden 45 dBA. 

21. Nedleggelse av anlegget 

Ved nedleggelse skal konsesjonæren fjerne anlegget og tilbakeføre området til sin naturlige tilstand 

så langt dette er mulig, jf. energilovskriften § 3-4d. 

Konsesjonær skal innen utgangen av det 12. driftsåret for anlegget oversende NVE et konkret 

forslag til garantistillelse som sikrer kostnadsdekning for fjerning av vindturbinene og tilbakeføring 

av området ved utløp av driftsperioden, jf. energilovsforskriftens § 3-4 d. 

 

 

 

Rune Flatby Arne Olsen 

avdelingsdirektør seksjonssjef 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

 
Figur 1 - kart over planområdet 
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Klageadgang 

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig 

klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven 

kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes 

til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.  

 



KOMMENTARER RUNDT MTA PLAN FOR FRØYA VINDPARK 

 

HUBRO 

I henhold til konsesjonsvilkår skal Frøya kommune være med på å utforme MTA plan for vindparken. 

Videre skal det tas særlige hensyn til hubro. 

Dert er for tiden fire aktive hubroterritorier på Frøya, hvorav to av disse ligger innenfor 

influensområdet av vindpark og ny kraftlinje.  Tre har par til stede (2018).  Det fjerde ligger ved 

Flatval og her har det manglet hunnfugl siden 2016.  Hannen hevder fremdeles territorium og er aktiv 

på reirplassen. 

Ny 66 kV linje gjennom Flatval ligger mindre enn 100 meter fra hubroens reirhylle.  En utskifting av 

eksisterende 22 kV linje må derfor skje utenfor hekketiden (01.10-31.01). 

Det er stor forskjell på kvaliteten av de fire forskjellige hubroterritoriene på Frøya. Siden 2012 har det 

blitt produsert 20 (19) unger på kontrolltidspunktet (mai-juni).  Fordelingen i produksjon av disse 

ungene siden 2012 er som følger:  

En fra ett territorium, tre fra det nest dårligste, fem fra det nest beste og hele elleve fra det beste.  

Dette territoriet produserer dermed flere unger enn de andre tre til sammen og er høyst sannsynlig 

avgjørende for om det vil være hubro på Frøya for fremtiden 

Det beste produksjonsterritoriet ligger nærmest vindparken, med en avstand på rundt 1600 meter til 

nærmeste planlagte vindmølle. Det er uheldig at nyere planer har flyttet de nærmeste møllene 

nærmere denne reirhylla.  Undersøkelsene fra 2012 påviste flere byttedyrrester fra hubro inne i selve 

vindparkområdet.  Det er svært sannsynlig at paret i det nærmeste territoriet bruker 

vindparkområdet som jaktområde.  

Erfaringsvis tar det flere år (3+) å få erstattet voksne hunner i etablerte territorier på Frøya. En 

forøket dødelighet blant det etablerte paret i det beste territoriet kan derfor få fatale konsekvenser 

for denne hubropopulasjonen som bare teller noen få individer.  Hvis bygging av vindparken skulle 

føre til negative endringer i produksjonen av unger i dette territoriet bør det settes inn vesentlige 

tiltak i forsøk på å gjøre de andre eksisterende hubroterritoriene bedre egnet ut fra lokale muligheter 

og forhold.   

Kilder: 

Dokumentasjon listet opp i forslag til MTA plan Frøya vindpark og Fylkesmannen i Trøndelag 

Årsrapporter kartlegging og overvåking av hubro i Hitra og Frøya kommuner 2012-2017 (18) 

 

 

Martin Pearson 



Magne Husby 

Nord universitet 

Røstad, 7600 Levanger 

 

Martin Pearson 

Nedre Vikan 5 

7240, Hitra 

 

 

Til 

Multiconsult 

v/Ørjan W.Jenssen 

 

Kommentarer til foreløpig versjon av MTA plan for Frøya vindkraftverk 

 

Vi ønsker med dette justeringer av teksten i den foreløpige versjon av MTA planens for Frøya 

vindkraftverk. Det gjelder teksten som omhandler hubro, en art som er plassert i kategori EN på 

rødlista (Kålås et al. 2015). Vi gjengir her noen av formuleringene i denne MTA planen, og gir våre 

kommentarer til dette. Vi ønsker med dette at formuleringer i den endelige versjonen av MTA plan 

for Frøya vindkraftverk kan forbedres på viktige punkter.  

 

Formuleringer i foreløpig versjon av MTA plan for Frøya vindkraftverk 

 

1) Fra Innledning: 

Formålet med MTA er ”å sikre at utbyggjar og entreprenør under bygging og drift av anlegget tek 
omsyn til miljøinformasjon som er kome fram i konsesjonsutgreiingene og krav sett i konsesjonen”. 
 

2) OED vilkår. Kap 1.2 Konsesjonsvilkår: 
Påvist hekking av hubro i influensområdene skal hensyntas i størst mulig grad i anleggsarbeidet med 
sikte på å minimere forstyrrelsene. 
 

3) Kap. 1.3. Status for andre planer og tillatelser: 
En hekkelokalitet for hubro berøres av nettilknytningen.  
 

4) 7.2.2. Dyreliv. 
Det er ingen leveområder for prioriterte arter (nml. § 23) på Frøya. 
Hubro (EN) hekker ikke innenfor planområdet, men hubro er sett og sportegn etter hubro er funnet 
i og like ved området. Det legges til grunn at området inngår i jaktområder for hubro. Avstandene til 
kjente hekkelokaliteter utenfor planområdet er tilstrekkelig til at forstyrrelser av anleggsarbeid og 
drift i hekketida vil være små/ikke-eksisterende.  
 
 
Våre kommentarer: 
 
Punkt 1 og 2 fra foreløpig utgave av MTA plan er helt greit formulert, og indikerer en faglig god 

behandling av hubro videre i MTA planen.  

 



Punkt 3 sier at det er en hekkelokalitet for hubro som berøres av nettilknytningen. Det stemmer. Ny 

66 kV linje gjennom Flatval ligger mindre enn 100 meter fra hubroens reirhylle.  En utskifting av 

eksisterende 22 kV linje må derfor skje utenfor hekketiden. Det vil på Frøya si 1.10 – 31.01. 

 
Punkt 4 sier at det ikke er noen leveområder for prioriterte arter på Frøya. Hubro er ikke blant de to 
prioriterte fugleartene, men den er likevel en meget sårbar art og det er laget en egen handlingsplan 
for arten (DN 2008). Frøyarapporten fra 2015 viser at det kan være 6-10 individer av hubro på Frøya 
(Husby & Pearson 2015): Det er nå i 2018 kjent tre territorier med både hann og hunn, og ett 
territorium der hannen har reirhylle men enda ikke en hunn. Denne sistnevnte ligger under 100 
meter fra den aktuelle høyspentlinja. Den lokaliteten med hekkende par som er nærmest 
vindkraftverket er bare 1600 meter unna nærmeste planlagte vindmølle. Siden 2012 har denne 
lokaliteten stått for over halvparten av produksjonen av de 20 (19) hubroungene på Frøya, og synes 
derfor å være meget viktig for å beholde en levedyktig hubrobestand her. Dessuten viser 
undersøkelsene fra 2012 flere byttedyrrester fra hubro inne i selve vindparkområdet (Pearson 2012).  
Det er svært sannsynlig at paret i dette nærmeste territoriet bruker vindparkområdet som 
jaktområde. Det er uheldig at nyere planer for vindkraftparken har flyttet de nærmeste møllene 
enda nærmere denne reirhylla, og at det aktuelle hubroparet må krysse området med disse 
vindmøllene eller fly rundt for å komme til et viktig jaktområde. 
 
Punkt 4 sier også at avstandene til kjente hekkelokaliteter utenfor planområdet er tilstrekkelig til at 
forstyrrelser av anleggsarbeid og drift i hekketida vil være små/ikke-eksisterende. Med dette 
defineres influensområdet til å være mindre enn 1600 meter. Det er imidlertid ikke henvist til noen 
publikasjoner som kan underbygge et så lite influensområde. For hovedprosjektet er 
influensområdet definert til 5 kilometer (Husby et al. 2014), men det betyr ikke at all menneskelig 
aktivitet eller fysiske inngrep innenfor 5 kilometer vil påvirke et hekkende hubropar negativt. Det er 
heller en angivelse av territoriets radius på lokaliteter av forholdsvis lav kvalitet (Husby et al. 2014). 
På Høg-Jæren er avstanden mellom reirene bare 2-3 km langs kysten og i sørvest, mens avstanden i 
andre deler av dette området er omlag 4 km (Oddane & Undheim 2007). Det er forholdsvis stor 
tetthet av hubro på Frøya (Husby & Pearson 2015), og avstanden mellom de aktive reirene er 6,5 og 
7,1 kilometer.  
 
Det som er avgjørende for å beholde en levedyktig hubrobestand på Frøya er hvorvidt 
vindkraftverket vil medføre at den etablerte hubroen i det beste ungeproduserende territoriet blir 
drept, eller at antall byttedyr avtar i antall eller blir utilgjengelige for hubroen slik at 
ungeproduksjonen avtar.  
 
 
Sluttkommentar: 
 

Erfaringsvis tar det flere år (3+) å få erstattet voksne hunner i etablerte territorier på Frøya. En 
forøket dødelighet blant det etablerte paret i det beste territoriet kan derfor få fatale konsekvenser 
for hubropopulasjonen på Frøya som bare teller noen få individer.  Hvis bygging av vindparken skulle 
føre til negative endringer i produksjonen av unger i dette territoriet bør det settes inn vesentlige 
tiltak i forsøk på å gjøre de andre eksisterende hubroterritoriene bedre egnet ut fra lokale 
muligheter og forhold .   
 
Vi ønsker med dette skrivet å få fram at det er stor sjanse for at vindkraftverket vil medføre 
problemer for hubrobestanden på Frøya, og at dette framstilles i den endelige utgaven av MTA plan 
for Frøya, med detaljer om når anleggsarbeidet kan gjennomføres de ulike steder.  
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Formannskapet 

Kommunestyret 

 

PARKERING TITRAN KAPELL  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommune går i dialog med grunneier for erverv eller leie av areal for 

opparbeidelse av parkeringsplass ved Titran kapell 

2. Det sendes forespørsel til entreprenører - tilbud om opparbeidelse av 

parkeringsplass ved Titran kapell 

3. Opparbeidelse av parkeringsplass samt kostnader for tomt - erverv eller leie – 

finansieres ved omdisponering av midler fra prosjekt nr 551435 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Frøya kommune har fått forespørsel fra Titran Grendalag v/ Grethe Lund. De har i en årrekke 

søkt etter løsning på parkeringsproblematikken rundt Titran kapell. Naboer og fastboende 

opplever at besøkende til kapellet parkerer på privat mark og på tilfartsvei til kapellet, samt på 

begge sider av hovedvei. Dette skaper trafikkfarlige situasjoner og er til hinder for allmenn 

trafikk. 

I dialog med Titran Grendalag/ Grethe Lund har vi sett på en alternativ løsning. På venstre 

side av tilfartsvei til kapellet kan det anlegges en parkeringsplass. Tidligere har grendalaget 

montert belysning. Belysningen anses som tilstrekkelig også for parkeringsplassen.  

Alternativ plassering av parkeringsplass ligger på eiendommen - GNR 1/ BNR 1. Vi har sendt 

en forespørsel til hjemmelshaver, der vi foreslår to alternative løsninger: 

 

1. Hjemmelshaver tillater etablering av parkeringsplass på sin eiendom 

2. Frøya kommune erverver området parkeringsplassen etableres på 

 

 

 

 



 
 

 

Rådmannen har vurdert kostnader for opparbeidelse av parkeringsplass. To alternative 

løsninger er skissert: 

 

1. Parkering 1 rekke 

Et areal på 6 x 44 meter – 264 kvm – gir mulighet til parkering av ca 15 biler – på en 

rekke. Kostnad for opparbeidelse av parkeringsplass vurderes til ca 120.000 kr 

 

2. Parkering 2 rekker 

Et areal på 10,5 x 44 meter – 462 kvm – gir mulighet til parkering av ca 30 biler – på 

to rekker. Kostnad for opparbeidelse av parkeringsplass vurderes til ca 200.000 kr 

 

I tillegg kommer kostnader for erverv eller leiekostnad for tomta parkeringsplassen etableres 

på. Ved erverv og en kvm-pris på 45 kr gir det en kostnad på Alt 1: 12.000 kr / Alt 2: 21.000 

kr. 

 

Vurdering: 

 

Rådmannen er opptatt av at parkeringssituasjonen ved Titran kapell løses. I dag oppleves 

situasjonen som kaotisk og trafikkfarlig ved arrangement i Titran kapell. Rådmannen foreslår 

at: 

1. Dialog med grunneier for erverv eller leie av areal for opparbeidelse av 

parkeringsplass ved Titran kapell etableres 

2. Det sendes forespørsel til entreprenører - tilbud om opparbeidelse av parkeringsplass 

ved Titran kapell 

3. Opparbeidelse av parkeringsplass samt kostnader for tomt - erverv eller leie – 

finansieres ved omdisponering av midler fra prosjekt nr 551435. Kostnaden beløper 

seg til: Alt 1: 132.000 kr / Alt 2: 220.000 kr 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

«Parkering – Titran kapell» finansieres ved omdisponering av midler fra prosjekt 551435 – 

søppelpresser. 



 

Ny saldo på den konto som blir belastet: 

 

Saldo prosjekt 551435 etter vedtatt finansiering: Alt 1: 285.500 kr / Alt 2: 197.500 kr  

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Nils Jørgen Karlsen Arkiv: U01  

Arkivsaksnr.: 18/2148    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SALG/LEIE AV AREAL PÅ TITRAN  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannen foreslår at Frøya kommune tegner en leiekontrakt med Titran Invest AS, med 

løpetid på 20 år. Avtalen skal ha en opsjon for kjøp og forkjøpsrett. Avtalen skal også kunne 

forlenges. 

 

 

Vedlegg: 

 

Forespørsel fra Titran Invest 

Høringsuttalelse Titran Grendalag 

 

Saksopplysninger:   

 

Frøya kommune har fått en forespørsel fra Titran Invest v/ Svein Viggo Johansen. Johansen 

ønsker å erverve kommunens eiendom 1/ 91, som i all hovedsak består av en gammel 

fotballbane (grus) samt et lekeområde knyttet til tidligere drift av kommunal barnehage. 

Eiendom Gnr 1 – Bnr 91 – Hjemmelshaver Frøya kommune: 

 

 

 
Eiendommen har et areal på ca 6,2 daa. 



 

Johansen mener at eiendommen kan være et godt alternativ for å bygges om til 

oppstillingsplass for bobil og campingvogn. Titran Invest ervervet gammelskolen på Titran fra 

Frøya kommune i 2003, og benyttes i dag som overnattingsted for turister og grupper fra bla 

NTNU. Gammelskolen har i dag gode toalett og dusj muligheter, noe som også er mulig å 

utvide. I tilknytning til dette bygget er det en septikk på hele 20m3. Det er også mulig å sette 

opp et eget servicebygg med toaletter og dusj for benyttelse av bobil/ camping-turister. 

Infrastruktur – VA, el – ligger også godt til rette.  

Det er tenkt at den gamle fotballbanen skal benyttes som oppstillingsplasser for bobiler og 

campingvogner. Ved store arrangement/ tilstelninger på Titran, kan også plassen benyttes som 

ren parkering, som ved oppsetting av Titran-spelet i 2019. 

Del av eiendommen ble benyttet som lekeområde da kommunen drev barnehage på Titran. 

Noen lekeapparater finnes fortsatt, men er i elendig forfatning. Her ser de mulighet for å 

plassere en ballbinge. 

 

Muligheter eiendommen gir: 

 

 
 

Titran Invest ønsker å erverve eiendommen. Planene er sendt på høring til Titran Grendalag. 

Grendalaget har ingen innvendinger mot at Titran Invest erverver eiendommen for å kunne 

utvikle den til oppstillingsplass for bobil/ campingvogn. 

 

Johansen ønsker å erverve eiendommen, dette for å sikre egne investeringer på eiendommen. 

Alternativet kan også være en leiekontrakt med lang løpetid, med mulighet for forlengelse og 

opsjon på kjøp/ forkjøpsrett. 

 

Vurdering: 

 

Parkeringssituasjonen på Titran har vært ei utfordring i lengre tid. Hendvendelser fra 

næringsdrivende og grendalag, med alternative forslag har vært evaluert under flere år. 

Henvendelsene til kommunen har handlet om å løse flere utfordringer;  

 

1. Parkeringssituasjonen ved Gaustad-brygga  - Snuplassen ved Gaustad-brygga blir 

benyttet som parkering for turistbusser, bobiler og andre besøkende. Det har skapt 

vanskeligheter for boende, næringsdrivende og rutegående busser 



2. Mangel på toalettmuligheter – Cafeen, som er det eneste alternativet for toalettbesøk, 

opplever at turister invaderer cafeen kun for å benytte toalettene. Dette oppleves som 

en meget uheldig situasjon. Boende i området opplever også uønskede besøk på sin 

eiendom 

3. Bobil-parkering – Bobil-turister benytter snuplassen som parkering, noe som skaper 

vanskeligheter for boende, næringsdrivende og rutegående busser 

4. Ved arrangement i Titran kapell oppleves mangel på parkeringsmuligheter som 

utfordrende. I mangel på alternativ, benyttes tilfartsvei og hovedvei som parkering, 

noe som skaper trafikkfarlige situasjoner 

5. I 2019 skal Frøya kommune sette opp Titran-spelet på Titran. Med opp mot 1000 

tilskuere pr forestilling blir parkeringssituasjonen ei stor utfordring 

 

Rådmannen mener at henvendelsen fra Titran Invest kan løse en del av utfordringene rundt 

parkering på Titran. Turister, som kommer med egne busser, kan benytte seg av 

toalettfasilitetene ved gamle Titran skole, busser kan transportere turister til Gaustad-brygga, 

for så å parkere ved gamle Titran skole. Bobil-turister får en mulighet til å parkere på en 

lovlig og organisert måte, med tilgang på sanitære fasiliteter, strøm etc. For arrangement, som 

Titran-spelet, blir den gamle grusplassen et positivt tilskudd til parkeringsmulighetene på 

Titran. I tillegg blir dette et positivt tilskudd til næringsvirksomheten i Titran Invest. 

Titran Invest ønsker å erverve eiendommen - GNR/ BNR 1/91. Rådmannen mener at en 

langsiktig leieavtale er en god løsning for begge parter. 

 

 

 

 



Fra: Annie Sørdal [Annie.Sordal@froya.kommune.no] 

Til: Annie Sørdal [Annie.Sordal@froya.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 17.07.2018 13:16:14 

Emne: Areal på Titran 

Vedlegg:  

 

Fra: Svein Viggo [mailto:sviggo@online.no]  
Sendt: 12. juli 2018 06:48 

Til: Marit Wisløff Norborg 
Emne: Re: Areal på Titran 

 
  
  
From: Marit Wisløff Norborg  

Sent: Monday, June 18, 2018 10:42 PM 
To: Svein Viggo  
Subject: Re: Areal på Titran 

  
Tusen takk.  

Sendt fra min  
11.07. 2018 kl. 22:31 skrev Svein Viggo <sviggo@online.no>: 
 
  
 
  

Hallo Marit  takk for et hyggelig møte på ditt kontor  den 11.07.2018. Det jeg 
tenker er at den gamle idrettsplassen som grenser opp mot min eiendom 
(G.1  br.222) kan være et godt alternativ for å bygges om til oppstillings plass for 
bobil og campingvogn. Da jeg eier den gamle skolen på Titran som i dag brukes til 
turist overnattingsted  og som har gode toalett og dusj muligheter og som det er 
mulig å utvide. I tilknytning til dette bygget er det en septikk på hele 20m3 det er 
god kapasitet som kan utnyttes bedre . Det er også mulig å sette opp et eget 
servicebygg med toaletter og dusj.Hvis dette vekker noens interesse kan vi 
organisere en befaring. 
For at jeg skal investere noe i dette arealet ønsker jeg å kjøpe dette arealet til en 
fornuftig pris som jeg ikke har noe forslag på. 
Som jeg forsto på dere under møtet  var det ganske preserende å finne en 
løsning på dette med toalett og parkering for besøkende på Titran det være seg 
buss og bobiler. 
Det jeg vet er at det til neste år skal settes opp Titran spelet igjen og da bør dette 
være på plass.Håper denne informasjo er tilstrekkelig for at saken kan behandles 
politisk så at vi kan  
komme videre. 



Ha en fin dag. 
  
  
Mvh. Svein Viggo Johansen. 
Daglig leder Titran Invest AS.    
  
  
  
From: Marit Wisløff Norborg  
Sent: Monday, June 18, 2018 2:28 PM 
To: sviggo@online.no  
Cc: Beathe Sandvik Meland  
Subject: Areal på Titran 

  
Hei Svein Viggo.  
  
Viser til vår samtale i dag.  
Jeg ber deg sende over dine tanker angående bruk av areal for skoleplassen og 
toalettforhold for besøkende på Titran. Så tar jeg saken videre med rådmann og teknisk.  
  
Imøteser ditt svar.  
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Titran 18.08.2018 

 

Til  

Frøya kommune 

v/Virksomhetsleder 

Marit W. Norborg 

 

 

 

Salg/leie av areal på Titran 

Viser til brev av 17.07.18 ang. salg/kjøp av areal på Titran. 

Titran Grendalag har ingen innvendinger mot at Svein Viggo Johansen bruker 

idrettsplassen til utvikling av bobilplass.  

Vi ønsker han lykke til med prosjektet og ser med glede fram til at man kan tilby 

alle bobilturistene som kommer hit en plass til overnatting. 

 

Vi kan derimot ikke se at dette har noe med mangel på parkeringsplass ved 

kapellet eller mangel på rasteplass på Titran å gjøre. På et møte vi hadde for en 

god tid tilbake, var det kommunens representanter, daværende teknisk sjef og 

du som kultursjef som sa at avstanden fra skolen og ned til Titran var for stor. 

Grendalaget tillater seg derfor å etterspørre hvordan det ligger an med disse 

sakene? 

 

For  

Titran Grendalag 

Grethe Lund 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Nils Jørgen Karlsen Arkiv: L83  

Arkivsaksnr.: 18/1257    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

FORESPØRSEL OM KJØP AV SJØHUSTOMT - GJÆSINGEN Gnr/ Bnr 66/149 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommunestyre vedtar at Linda T Hoff får kjøpe sjøhustomt fra kommunens eiendom på 

Gjæsingen, Gnr. 66, bnr. 149, i henhold til søknad. Tomta begrenses til 370 kvm og prisen 

fastsettes til kr. 30.000,-. Kjøper betaler alle omkostninger i forbindelse 

eiendomsoverdragelsen. 

 

Dersom tomta ikke er bebygd innen 2 år fra vedtak om salg, faller tomta tilbake til 

kommunen. 

 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Oversiktskart Gjæsingen 

Kartutsnitt sjøhustomt 

Kartutsnitt adkomstrettighet 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Lind T Hoff søker om å kjøpe sjøhustomt på Gjæsingen. Hoff har aner fra Gjæsingen og har i 

dag et fritidshus på Gjæsingen. 

 

Vurdering: 

 

Eiendommen - Gnr/ Bnr 66/149 - er på totalt 4.840 kvm. Tomten som ønskes kjøpt er 

regulert til sjøhusbebyggelse. Parsellen har et totalareal på 682 kvm og oppdeles i to 

sjøhustomter. Hoff ønsker å kjøpe den nordre del av parsellen, med et areal på 370 kvm. 

 

Parsellen har ikke egen adkomst. Det er derfor søkt hjemmelshavere på naboeiendommen – 

Gnr/ Bnr 66/64 – om adkomstrettighet over deres eiendom. Det er avklart og 

adkomstrettigheten er tinglyst. 



 

 

 

 

 









 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Nils Jørgen Karlsen Arkiv: 434  

Arkivsaksnr.: 18/3242    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

FRØYA24 KONFERANSEN  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannen innstiller på et tilskudd på kr 20.000 til Frøya24 konferansen. 

Tilskuddet finansieres over reserverte tilleggsbevilgninger.  

Saldo reserverte tilleggsbevilgninger etter tilskudd blir kr 0. 

 

 

Vedlegg: 

 

Søknad Frøya24 konferansen 

Invitasjon Frøya24 konferansen 

Sponsorstøtte Frøya24 konferansen 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Med bakgrunn i at næringslivet på Frøya trenger mange nye, gode hoder med lidenskap for 

Frøya ser Frøya Næringsforum at det er et behov for å skape en møteplass for de nye og unge 

som kommer til Frøya for å jobbe og leve. 

 

Frøya Næringsforum har i flere år samarbeidet med HitraFrøya og Trøndersk Kystkompetanse 

i «Fløtt Heim» prosjektet. Det ble avholdt i Trondheim. Formålet var bra og derfor ønsker de 

å bygge en NY MERKEVARE, der arrangementet gjennomføres på Frøya med fokus på 24/ 

7 - Næringsliv, kultur og fritid. 

 

Formålet er å gi unger mennesker mulighet til å møtes og bli kjent i en hyggelig ramme; Godt 

vertskap, uformelle presentasjoner, «mingling» og underholdning. Målet er å gjøre 

konferansen årlig. 

 

Utfordringen er at Frøya har så mye å by på men ikke ALLE vet det. Mange bedriftsledere 

uttrykker at de ikke evner å informere om de ulike tilbud Frøya tilbyr. De ønsker at alle skal 

trives på Frøya, og det ønsker de å fortelle gjennom Frøya24 konferansen. Forhåpningen er at 

minst 60 personer deltar på konferansen. Det blir også invitert unge mennesker i Sintef og 

NTNU-miljøene. 



 

I arbeidsgruppa har de bevisst tatt in fem ungdommer fra det lokale næringslivet, som gir sine 

inspill på hvordan dette skal gjennomføres og hva konferansen bør inneholde. Sponsorer får 

mulighet til egen stand på konferansen – på Hotell Frøya – og mulighet til å få med egen logo 

i en PR-film som skal produseres. 

 

Budsjett Frøya 24 Konferansen 

 
Servering 65 000  

Leie møterom/kulturhus 15 000  

PR Film 35 000  

Stand Up 30 000  

DJ og musikk innslag 20 000  

Markedsmateriell 20 000  

Diverse 15 000  

Total 200 000  

 

De inviterer næringsliv og andre med følgende tilbud: 

 

STAND/MED EGEN ROLL UP EL BANNER kr          5.000,- 

SMÅ BEDRIFTER                                          kr        10.000,- 

MELLOMSTORE                                            kr        25.000,- 

STORE BEDRIFTER                                       kr   30/50.000,- 

FRØYA KOMMUNE                                        kr   30/50.000,- 

 

 

 

Vurdering: 

 

Frøya kommune har tidligere medvirket i og finansiert «Fløtt Heim-prosjektet». Hensikten var 

å attrahere ungdommer, både de som er født i øyregionen og de som kan tenke seg å flytte til 

øyregionen, til å komme hit etter endte studier. Arrangementene, som ble gjennomført i 

Trondheim, har hatt god oppslutning. Frøya24 konferansen tar for seg gruppa av unge 

mennesker/ tilflyttere som allerede har gjort valget. Hva kan vi gjøre for å beholde dem på 

Frøya. Konferansen ønsker å informere om mulighetene, - i jobbsammenheng, boligmarked, 

fritidsaktiviteter og opplevelser. Konferansen har også til formål at deltakerne kan bygge 

nettverk. Rådmannen er positiv til tiltaket og håper at dette kan bli en årlig foreteelse.  

 

 

 

 

Budsjettpost/kontostreng: 

 



Tilskuddet til Frøya24 konferansen finansieres over reserverte tilleggsbevilgninger. Saldo pr 

dato er kr 20 000,- og rådmann foreslår derfor at disse bevilges til dette formålet. 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: 

 

Saldo reserverte tilleggsbevilgninger etter tilskudd blir kr 0. 

 

 

 

 



FRØYA 24 KONFERANSEN: 
 
Med bakgrunn i at næringslivet på Frøya trenger mange nye, gode hoder med lidenskap for 
Frøya;  NÅ og i FRAMTIDA , ser  styret i Frøya Næringsforum  at det er et behov for å skape 
en møteplass 
For de  nye og unge som kommer til Frøya for å jobbe og leve.  
 
Vi har i flere år tidligere  samarbeidet med HitraFrøya og Trøndersk Kystkompetanse om det 
såkalte «Fløtt Heim» prosjektet.  
Dette arrangementet ble avholdt i Trondheim og fikk en dalende respons  de siste årene.  Til 
slutt satt vi igjen med  flere utstillere fra næringslivet enn antall ungdommer. 
 
Men formålet var bra og derfor ønsker vi nå  å bygge en NY MERKEVARE, DER 
ARRANGEMENTET ER PÅ FRØYA MED FOKUS PÅ 24/7 Næringsliv , kultur og fritid . 
 
Vi tenker å gjøre dette forholdsvis enkelt der hovedfokus er å presentere de mulighetene og 
tilbudene  vi har på Frøya og i øyregionen. 
Vi legger  opp litt forsiktig denne første gangen, slik at folk får mulighet til å møtes og bli 
kjent under en hyggelig ramme; 
Godt vertskap, uformelle presentasjoner, «mingling» og  underholdning. Målet er å gjøre 

konferansen årlig😊 
 
Bakgrunnen er : Vi har så mye å by på men ikke ALLE vet det.  
 
Mange bedriftsledere uttrykker at de  ikke evner å informere om de ulike tilbud vi har,  i en 
hektisk hverdag. 
Risikoen er derfor at mange drar til byen i helgene og kanskje ønsker å flytte tilbake så snart 
muligheten byr seg? 
 
VI ØNSKER AT ALLE  SKAL TRIVES PÅ FRØYA !!  OG  DET SKAL VI FORSØKE Å 
FORTELLE  GJENNOM DENNE KONFERANSEN. 
 
Sammen med kulturetaten i Frøya kommune jobber vi også parallelt med  en felles paraply 
«Frøya Arena»  der målet er å skape en digital brosjyre/APP  
 «Hva skjer på Frøya?».  Denne kan også bli et godt verktøy for bedriftene ifht  nye ansatte. 
Og er faktisk etterspurt i dag. 
Det er ingen selvfølge at de som kommer til Frøya vet hva som skjer rundt omkring; 
i  grendene, i Frøya Storhall, På motorsport banen, på Kulturhuset, i Frøyahallene, på 
Maxtrim etc….. 
Selv om vi som bor her synes dette er enkelt, er det nok ikke like enkelt for alle. 
 
Målet med denne APPen er  også  at vi blir bedre til å SELGE Frøya. Vi er gode men ikke så 
gode som etterspørselen tilsier…… 
 
Vi har et hav av opplevelser som i dag selges fortrinnsvis gjennom Hotell Frøya.  
Gjennom en tydeligere satsning kan vi selge;  Frøya Storhall, Frøya Kultur og 
kompetansesenter,  men også de store  attraksjonene; Øyrekka, Titran,  



Havbrukseventyret med laksefabrikken og  visningsanlegg .  Ocean Farm 1  med service og 
brønnbåtene, Bryggeriet Frøya,  etc i en mye større grad enn i dag. 
 
Alt sett under ett;  viktig for den helhetlige satsningen på Frøya innen kultur, idrett, reiseliv 

og handel😊 
 
Jeg oversender foreløpig program for Frøya 24 konferansen, et budsjett og en oversikt over 
sponsor størrelsene.  
Vi vet p.t ikke hvor mange deltagere , men vi gjør alt som står i vår makt for å distribuere og  
Knytte oss til kontakt personer rundt omkring i bedriftene. Vi sender også ut invitasjoner 
gjennom NTNU og Sintef miljøene og danner et eget facebook arrangement. 
Vi budsjetterer ifht servering med ca 60 stk. Vi håper på 100 stk… 
 
Arbeidsgruppa består i tillegg til undertegnende og Anders Espnes,  også av 5 ungdommer 
fra det lokale næringslivet som er med å bestemmer hva dette arrangementet bør inneholde 

og hvordan vi best mulig  skal lykkes😊 
Ps. Vi kommer  tilbake i egen henvendelse , til dere som ønskes som innledere. 
 
Alle våre sponsorer kan få stand plass på Hotell Frøya med hver sine Roll Up el banner som 
de selv medbringer. Noen inviteres til å være innledere i tillegg.  
Og de store bedriftene får sin logo i den PR filmen som lages av Aqua Media. 
 
Gi meg gjerne en tilbakemelding så snart som mulig om dere ønsker å være med på denne 
promoteringen, som er en «VINN VINN» for alle som driver næring på Frøya. 
Sist men ikke minst; vi ønsker svært gjerne at også at grundere og toppledere  deltar 

sammen med ungdommen denne dagen😊 Og for all del gi også tilbakemelding dersom dere 
har andre kommentarer  
Eller innspill ifht opplegget. 
 



 

Vi har «verdens beste næringsliv». 

Vi har fantastiske fritidstilbud innen motorsport, 

idrett og kultur, men greier vi å formidle det? 

Vi ønsker å presentere noe av dette for deg fordi vi vil du 

skal trives på Frøya😊 
 

Del 1 
• Velkommen 

•  “Stolt fortid, Lys framtid” 

v/Olav Andreas Ervik, konsernsjef i SalMar  

• Frøya Motorsportsenter;  

Markus Furberg  og Maja Utdian 

•  Boligmarkedet 

v/Eskil Wahl EM 1 

• ØYHOPPING/Opplev Frøya v/Jørgen 

Fjeldvær 

  

Vi møtes til middagsbuffet kl. 17.00.  

 

En fin møteplass, nye relasjoner, Bli kjent !! 

Bygge Nettverk  

 

 

Del 2 
• Frøya kommune; ordfører Berit flåmo 

• Frøya storhall v/Therese S. Sandvik 

• Frøya Basketball 

              • Maxtrim AS v/Miriam Larsen PT og Maciej… 

• Frøya Kulturhus 

• Frøya Turlag 

• Tour de Frøya film  v/Bjørn Ivan el  Nils J 

• Young Fish v/Robin Halsebakk 

 

Påmelding: 



 

FRØYA 24 

KONFERANSEN 
 

SPONSOR PRIS  

 

STAND/MED EGEN ROLL UP EL BANNER KR         5.000,- 

SMÅ BEDRIFTER                                        KR       10.000,- 

MELLOMSTORE                                          KR       25.000,- 

STORE BEDRIFTER                                     KR 30/50.000,- 

FRØYA KOMMUNE                                      KR 30/50.000,- 

 

 

 

 

 

92 88 8359 mob

 
 

 
 

 

TORILL M 
PETTERSEN 

 

ESPEN H HAUAN 

Styreleder 



2 

Half cor ner  

 

 

   

 ELEMENT 3 

Telefonnummer 3 

ELEMENT 4 

Telefonnummer 4 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 242 U43  

Arkivsaksnr.: 18/3102    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

KRITERIER FOR BRUK AV MIDLENE FRA HAVBRUKSFONDET  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune vedtar disse overordnede prinsippene for bruk av midler mottatt fra 

Havbruksfondet. 

 

1. Midlene kan kun brukes til ekstraordinære driftstiltak (dvs. formål som har 

engangskarakter og ikke pådrar kommunen varige økte driftskostnader) eller til 

investeringer.  

 

2. Kommunestyret oppretter et næringsfond på 30 000 000 kr. Rådmann får i oppdrag å 

legge frem en sak, der det beskrives nærmere om hvordan dette kan gjøres. 

 

3. Kommunestyret setter av 10 000 000 kr til fiberutbygging i kommunen. Rådmann får 

i oppdrag, i samarbeid med fylket å lage en sak som beskriver en plan for hvordan 

dette kan gjennomføres. 

 

4. Kommunestyret setter av 5 000 000 kr mot bekjempelse av marin forsøpling. 

Rådmann får i oppdrag å legge frem en sak, der det beskrives nærmere hvordan dette 

kan gjøres. 

 

5. Kommunestyret oppretter et bufferfond for «tap av» skatteinngang, 10 000 000 kr. 

Bufferfondet er en del av disposisjonsfondet. Bruken fra fondet foreslås av rådmann 

og vedtas av formannskapet. 

 

6. Øvrige likvide midler, kan rådmannen bruke til mellomfinansiering av byggelånet til 

helsehus og omsorgsboliger i prosjektet «Morgendagens omsorg». 

 

 

 

  



Vedlegg: 

 Retningslinjer for tildeling av midler fra vederlag oppdrettskonsesjoner – Lenvik 

kommune 22.05.17 

 Retningslinjer for bruk av Havbruksfondet – Vikna kommune 

 Overordnede prinsipp ved bruk av Havbruksfondet – Hitra kommune (ettersendes) 

 

Saksopplysninger:   

I forbindelse med at Frøya kommune har mottatt ca. 103 millioner kr fra Havbruksfondet, så 

har rådmann fått i oppdrag å utrede retningslinjer på hvordan kommunestyret kan behandle 

midlene. Tre andre kommuner, Vikna, Hitra og Lenvik har også utarbeidet retningslinjer for 

bruk av midlene. Rådmann har hentet inn vedtakene i sakene. 

 

Hitra kommune 

Hitra kommune har i Hitra formannskap, sak 112/18 Havbruksfond 2018 – drøfting av 

disponering, vedtatt følgende: 

 Overordnede prinsipp ved bruk av Havbruksfondet: 

1. Det aller meste, minst 70%(?) skal gå til noe som gir varige verdier, med andre 

ord ikke brukt på ordinær drift 

2. Disponeringen skal bidra til oppfyllelse av de vedtatte handlingsregler  

3. Bruken av midlene skal fremme næringsutvikling generelt, og slik at vi oppfattes 

som aktivt tilretteleggende for en bærekraftig vekst i havbruksnæringen 

4. Midlene skal brukes til å underbygge attraktivitet og omdømme – og de skal 

relateres til vedtatte mål i samfunnsplan og verdiordene «bo – leve – oppleve» 

5. Det tilstrebes også at disponeringen av midlene bidrar til at vi blir et mer 

funksjonelt bo – og arbeidsmarked  

6. Ved fordeling av bruken skal man også søke å prioritere tiltak som utløser andre 

og andres virkemidler (andre offentlige tilskuddsordninger, finansielle bidrag fra 

næringslivet, dugnad o.l.)  

 

Formannskapet vedtok enstemmig forslag til overordnede prinsipp for bruken av 

havbruksfondet. Dernest ble formannskapet enige om at nærmere prioritering av 

bruken blir behandlet i et ekstraordinært kommunestyremøte. 

 

Hitra kommune har planlagt å avholdt det ekstraordinære kommunestyremøte 27.11.18, og 

rådmann vil vedlegge dette til behandlingen så raskt protokollen fra møtet blir tilgjengelig 

(ikke tilgjengelig i skrivende stund 26.11.18). 

 

Lenvik kommune 

Lenvik kommune har i vedtatt «Retningslinjer for tildeling av midler fra vederlag 

oppdrettskonsesjoner». Her defineres er målgruppen slik: 

 

Tilskudd kan tildeles til følgende typer prosjekt/tiltak som kommer sjømatnæringen til 

gode: 

a) Prosjekt/tiltak hvor formålet er å utvikle tilbud og rammebetingelser som kan 

styrke og videreutvikle næringslivet og det regionale arbeidsmarkedet 

b) Prosjekter/tiltak som bidrar at regioner og lokalsamfunn blir mer attraktive å 

bo i og flytte til - rekrutteringstiltak 

c) Kommunale prosjekter, herunder planlegging og infrastruktur, som legger til 

rette for utvikling av sjømatnæringa 

d) Prosjekter som styrker kompetanse og rekruttering tilknyttet sjømatnæringa 



 

Prosjekter skal være av generisk karakter – som kommer flere, herunder 

bygdesamfunn, bransjer, bransjegrupper, til gode.  

 

Med prosjekter og tiltak menes oppgaver og aktiviteter som:  

1. er tidsbegrenset, tilskudd kan kun gis i inntil 5 år, selv om prosjektet har 

lengre varighet 

2. har fokus på utprøving, initiering og oppstart 

3. har organisering, kostnader og finansiering som er direkte tilknyttet 

prosjektet/tiltakets formål 

4. skal lede frem til et bestemt resultat 

 

Retningslinjene er vedlagt saken 

 

Vikna kommune 

Vikna kommune har vedtatt i kommunestyret 20.11.18 følgende retningslinjer: 

 

Kommunestyret vedtar at midler fra havbruksfondet benyttes til finansiering av: 

1. Investeringer (gir redusert låneopptak) 

2. Ekstraordinære driftstiltak, dvs. til formål som har engangskarakter og ikke pådrar 

kommunen varig økte driftskostnader (dette kan være tiltak som stimulerer til mer 

aktivitet, kulturtiltak, bostedsutvikling, kompetanseutvikling i kommunen og tiltak 

som gir kostnadsbesparelser i den ordinære driften, ekstraordinære avdrag på lån) 

3. Styrking av kommunalt næringsfond og næringsutvikling (inkl. NYN IKS) 

4. Minimum 1 % av fondet settes av til et fond for arbeid med tiltak mot marin 

forsøpling. 

 

Behandling: 

Bruken av midlene pkt. 1-4 skal behandles som egen sak i hvert enkelt tilfelle etter innstilling 

fra rådmannen. 

 

Drøfting 
Rådmann vil i dette saksfremlegget ikke komme med detaljerte tiltak for bruk av hele 

Havbruksfondet, men vil komme med en diskusjon over alternativer på hvordan kommunen 

kan forvalte midlene i årene som kommer. 

 

Som en overordnet prinsipp, foreslår rådmann, at disse midlene ikke skal gå direkte inn i 

driften av kommunen. Rådmann anbefaler et prinsippet lik Vikna kommune har formulert; 

Midlene brukes «til formål som har engangskarakter og ikke pådrar kommunen varig økte 

driftskostnader (dette kan være tiltak som stimulerer til mer aktivitet, kulturtiltak, 

bostedsutvikling, kompetanseutvikling i kommunen og tiltak som gir kostnadsbesparelser i 

den ordinære driften, ekstraordinære avdrag på lån)». 

 

Rådmann foreslår imidlertid at det åpnes for at hele eller noe av midlene kan brukes til 

investeringer, og kan erstatte låneopptak. Noen investeringer kan da få driftsmessige 

konsekvenser. 

 

Renteinntekter 

Havbruksfondet er nå disponert på en «høyrentekonto» i kommunens avtalebank. Dette 

generer renteinntekter i løpet av tiden pengen står der, ca. 2,1 millioner kr ekstra i 



renteinntekter hvert år. Renten er pr 09.11.18 på 2,07%. Hvis kommunestyret ønsker en 

gradvis bruk av midlene, vil rådmann i samarbeid med avtalebankens partner Eika, opprette 

en plassering i markedet som har en tidshorisont på 3-5 år, som kan gi en høyere avkasting 

enn en på «høyrentekonto» som er i tråd med finansreglementet. 

 

Nedbetaling av gjeld 

Ett alternativ i bruken av havbruksfondet er nedbetaling av gjeld. Kommunen hadde pr 

31.12.17 en gjeld på 801,266 millioner kr, og kommunen betalte ca. 45 millioner kr i renter 

og avdrag på denne gjelden. Hvis kommunen bruker 100 millioner kr på å nedbetale gjeld, 

vil etter et svært forenklet regnestykke, spare kommunen med ca. 5,6 millioner kr i rente og 

avdrag i året.  

 

Investeringer 

Ett annet alternativ er at midlene avsettes til investeringer, og erstatte låneopptak på opp mot 

100 millioner kr. Virkningen vil da være ca. det samme som i avsnittet over. Dette kan være 

mot bestemte investeringssaker, spredt ut over flere år, eller mot ett bestemt prosjekt, som 

f.eks. «Morgendagens omsorg». 

 

I denne sammenheng ønsker rådmann å komme med følgende betraktning. Kommunen 

trenger å låne store beløp for å fullfinansiere byggingen av helsehus og omsorgsboligene. 

Midlene fra Husbanken, vil kommunen motta etter at byggingen er fullført, og kommunen 

må også forskuttere disse midlene i byggeperioden. Kommunen vil mest sannsynlig i dette 

prosjektet ha et byggelån som det kun betales renter på i byggeperioden, og vil konvertere 

dette til en normallån etter at bygningen er ferdig. Hvis rådmannen får fullmakt til å anvende 

store deler av havbruksfondet, til å finansiere deler av Husbankens investeringsmidler, vil 

dette spare kommunen for en del renteutgifter, ca. 1,75 millioner kr i året pr 100 millioner kr 

kommunen slipper å ta opp i byggelån. Renten hos Kommunalbanken er pr d.d. 1,75%. 

 

Investeringsprosjekt «Morgendagens omsorg» og «Morgendagens skolebygg» 

Rådmannen ser at kommunen har store investeringer fremfor seg, mye er nevnt om Helsehus 

og omsorgsboliger, men også en ny skole på Sistranda ser naturlig ut på sikt, jfr. 

skolebruksplanen. Rådmannen ser at alternativ bruk av midlene er at det settes av midler til 

disse formålene. Helsehus og omsorgsboliger er vedtatt, men skolebygg er ikke det. En 

mulig løsning for skolebygg er også privet/offentlig samarbeid lik kommunen i dag har på 

Kysthaven. Skulle dette bli aktuelt, foreslås det at rådmann får i oppdrag å fremforhandle en 

leieavtale der noe av fondet kan brukes til å dekke hele eller deler av leien i årene som 

kommer. 

 

Næringsfond 

I forbindelse med at kommunen fikk ca. 20 millioner kr fra de «Grønne konsesjonene» for 

noen år tilbake, ble det avsatt midler som innbyggere fra øyrekken kunne søke om. På grunn 

av begrensningene i tildelingen av midlene fra de Grønne konsesjoner (de kun kunne brukes 

til investeringer), ble ikke de avsatt til et direkte næringsfond, men en investeringsfond til 

øyrekken. Rådmann foreslår at en liknende ordning nå etableres, lik den Lenvik kommune 

har vedtatt. Ordningen vil da gjelde for hele kommunen, på søknadsbasis. Rådmann får i 

oppdrag å legge frem en sak, der det beskrives nærmere om hvordan dette kan gjøres. 

Rådmann foreslår at ca. 30% av havbruksfondet avsettes til dette formålet, 30 millioner kr. 

 

  



Fiberutbygging 

I samarbeid med fylkeskommunen og Telenor vil kommunen få utarbeidet et 

kostnadsoverslag over kostnaden på å bygge ut fiber til alle husstandene i kommunen. 

Kommunen vil får denne presentert av Telenor i uke 48/49. 

 

Rådmannen foreslår å sette av ca. 10% til dette formålet, 10 millioner kr. Rådmannen får i 

oppdrag å utarbeide et forslag til avtale sammen med fylkeskommunen om at områdene 

Stølan og Gurvikdal / Sandvika blir prioritert først, og legger frem dette forslaget frem for 

kommunestyret til behandling. 

 

Marin forsøpling 

Marin forsøpling har lenge vært en utfordring for kommunen. Rådmannen foreslår å sette av 

ca. 5%, 5 millioner kr til dette formålet. Rådmann får i oppdrag å legge frem en sak, der det 

beskrives nærmere om hvordan kommunen kan benytte disse midlene. 

 

Bufferfond - inntektssvikt 

Rådmann har ikke direkte budsjettert med midler fra havbruksfondet, men har foreslått tiltak 

som bruker av disposisjonsfondet, der havbruksfondet er en del av. Rådmann ser at de siste 

årene har sett en svært stor svingning i skatteinntektene for kommunen. Det er derfor svært 

vanskelig å være sikker i sitt anslag av skatteinntekten i årene som kommer. Rådmannen 

foreslår derfor at en del av havbruksfondet ca. 10%, 10 millioner kr, avsettes til et 

«bufferfond» for skatteinntekter. Bruken fra fondet foreslås av rådmann og vedtas av 

formannskapet, som gis denne fullmakten gjennom vedtak i denne sak. 

 

Vurdering 

Rådmannen foreslår i denne saken flere måter på å disponere midlene kommunen har mottatt 

fra Havbruksfondet. Rådmann anbefaler i denne sammenheng at et overordnet prinsipp blir 

vedtatt, at midlene kun kan brukes til ekstraordinære driftstiltak eller investeringer. Rådmann 

forslår også at næringsfond, fiberutbygging og bekjempelse av marin forsøpling vedtas slik 

at administrasjonen kan starte arbeidet med å utarbeide detaljerte retningslinjer på hvordan 

disse fondene kan virke. I tillegg foreslås det at bufferfond inntektssvikt blir opprettet (buffer 

for mindre skatteinngang enn budsjettert).  

 

Hvis dette blir vedtatt, vil det ta flere år før midlene er anvendt på de forskjellige områdene. 

Rådmannen foreslår derfor at likviditeten som gjenstår, når kommunen skal starte byggelånet 

til «Morgendagens omsorg», går inn i dette prosjektet.  

 

Byggelånet, blir da kun opptatt etter hvert som det trengs likviditet i disse andre prosjektene. 

Når Helsehus og omsorgsboliger er ferdige, og kommunen har fått investeringstilskuddet fra 

Husbanken, vil likviditeten gå tilbake til disposisjonsfondet og anvendt etter de vedtatte 

tiltakene. Dette muliggjør at midlene kan brukes som likviditet mot byggingen av helsehuset 

og omsorgsboligene, samt at kommunestyret setter i gang konkrete tiltak som kommer 

næringslivet til gode. 

 

 

 

 

 



RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV MIDLER FRA VEDERLAG 
OPPDRETTSKONSESJONER  

– LENVIK KOMMUNE 22.05.17 

 
1. MÅL FOR ORDNINGEN 

 
Mål for ordningen er å tilrettelegge for videre utvikling i sjømatnæringen ved å sikre 
langsiktige rammevilkår og muligheter for utvikling i kommunen. Midlene skal anvendes til 
næringsformål relatert til sjømatnæringen i vid forstand, og tilstøtende næringer. Midlene kan 
også benyttes til kommunale tiltak.  
 
 

2. BAKGRUNN FOR ORDNINGEN 
 

Regjeringen vil legge til rette for en forutsigbar vekst i oppdrettsnæringen. Potensialet som 
ligger i næringen må videreutvikles. Som en effekt av dette åpnes det for å øke antall 
konsesjoner og øke totalt tillatt biomasse i eksisterende konsesjoner. Arbeidet mot rømming, 
lakselus og andre sykdomsutfordringer i næringa må styrkes gjennom forpliktende avtaler 
med næringen selv. Kommuner som stiller arealer til disposisjon for næringen bør oppleve 
større positive ringvirkninger fra aktivitetene. Derfor vil vederlaget for tildeling av nye 
konsesjoner tilfalle berørte kommuner. Midlene er ikke bundne midler. 
 

 
3. GEOGRAFISK AVGRENSNING 

 
Ordningen gjelder for: LENVIK KOMMUNE 
 
 

4. KOMMUNAL BEHANDLING 

 
Det er formannskapet i Lenvik kommune som behandler søknader om midler fra vederlaget, 
etter næringsfaglig innstilling. Søknadsbeløp opp til kr 100.00,- behandles direkte av 
administrasjonen ved rådmann. 

 
 

5. MÅLGRUPPE 

 
Tilskudd kan tildeles til følgende typer prosjekt/tiltak som kommer sjømatnæringen til gode: 

a) Prosjekt/tiltak hvor formålet er å utvikle tilbud og rammebetingelser som kan styrke 
og videreutvikle næringslivet og det regionale arbeidsmarkedet 

b) Prosjekter/tiltak som bidrar at regioner og lokalsamfunn blir mer attraktive å bo i og 
flytte til - rekrutteringstiltak 

c) Kommunale prosjekter, herunder planlegging og infrastruktur, som legger til rette for 
utvikling av sjømatnæringa 

d) Prosjekter som styrker kompetanse og rekruttering tilknyttet sjømatnæringa 
 
Prosjekter skal være av generisk karakter – som kommer flere, herunder bygdesamfunn, 
bransjer, bransjegrupper, til gode.  
 
 
 
 



 
Med prosjekter og tiltak menes oppgaver og aktiviteter som:  

1. er tidsbegrenset, tilskudd kan kun gis i inntil 5 år, selv om prosjektet har lengre 
varighet 

2. har fokus på utprøving, initiering og oppstart 
3. har organisering, kostnader og finansiering som er direkte tilknyttet prosjektet/tiltakets 

formål 
4. skal lede frem til et bestemt resultat 

 
 
Hva kan ikke støttes:  

a) Prosjekter fra/til enkeltbedrifter  
b) Investering i og ordinær drift av fylkeskommunal eller kommunal tjenesteproduksjon 

og bedrifter 
c) Fysiske investeringer som for eksempel veibygging (riks-, fylkes- og kommunale 

veier), generell energiutbygging og offentlige bygg 
d) Utgifter som har karakter av årlig driftsstøtte, eksempelvis regionråd, 

destinasjonsselskap eller andre samarbeidsselskap 
e) Innskudd av aksjekapital, lån eller driftstilskudd til selskap som kommunen er 

medeier i eller eneeier av 
 
 

6. SØKNADSKRITERIER 

 
Generelle vilkår:  

a) Prosjektet må ikke være igangsatt før søknad leveres kommunen 
b) Søknaden må ha oppstart i det gjeldene søknadsåret 
c) Tilskudd til prosjekt kan kun gis i inntil 5 år, selv om prosjektet har lengre varighet 
d) Søknad må være komplett og ha alle nødvendige vedlegg, herunder: 

a. Formål med prosjektet 
b. Bakgrunn for prosjektet 
c. Organisering (hvem har ansvaret for gjennomføring, hvem deltar) 
d. Samarbeidspartnere og faglig bistand (skal det kjøpes inn ekstern bistand) 
e. Forventede resultater 

e) Kostnadsberegninger skal oppfølges gjennom hele tiltaket og rapporteres 
f) Søknad vedlegges realistisk fremdriftsplan, med milepæl og tidsangivelser 
g) Søknaden vedlegges gode kart og situasjonsplaner, profiler og nødvendig underlag 
h) Mangelfulle søknader kan ikke påregnes å bli behandlet og/eller prioritert 

 
 

7. VILKÅR FOR TILSKUDD 

 
Bevilget støtte utbetales etterskuddsvis, når det foreligger dokumentasjon for og rapport om 
at prosjektet er gjennomført (midler er brukt i hht søknad). Minst 25 prosent av tilskuddet 
skal holdes tilbake til prosjektet/tilskuddet er avsluttet. 
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Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 
83/18 Formannskap 13.11.2018 
69/18 Kommunestyre 20.11.2018 

 
Retningslinjer bruk av Havbruksfondet 

 
Vedlagte dokumenter: 

- Ingen 
 
Dokumenter ikke vedlagt: 

- Ingen  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar at midler fra havbruksfondet benyttes til finansiering av: 
 
1. Investeringer (gir redusert låneopptak) 
2. Ekstraordinære driftstiltak, dvs. til formål som har engangskarakter og ikke 

pådrar kommunen varig økte driftskostnader (dette kan være tiltak som stimulerer 
til mer aktivitet, kulturtiltak, bostedsutvikling, kompetanseutvikling i kommunen og 
tiltak som gir kostnadsbesparelser i den ordinære driften, ekstraordinære avdrag på 
lån) 

3. Styrking av kommunalt næringsfond og næringsutvikling (inkl. NYN IKS) 
 

Behandling: 
            Bruken av midlene pkt. 1-3 skal behandles som egen sak i hvert enkelt tilfelle etter  
            innstilling fra rådmannen  
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Saksprotokoll i Formannskap - 13.11.2018  

Behandling: 
Kjartan Tørum fikk permisjon og deltok ikke i behandling av saken. 
 
Forslag fra Harald Holand (FRP) 
Kommunestyret vedtar at midler fra Havbruksfondet benyttes slik: 

1. 50% til ekstraordinære avdrag på lån. 
2. 50% til fond for investeringer som har varighet over 15 år. Samt til fond for 

ekstraordinære driftstiltak, dvs, til formål som har engangskarakter og ikke pådrar 
kommunen varige økte driftskostnader (bostedutvikling, kompetanseutvikling, 
kostnadsbesparende tiltak, utbedringer (fjerning av bakketopper og farlige svinger) samt 
til næringsfond/næringsutvikling) og til tiltak mot marin forsøpling. 

  
Forslag fra Amund Hellesø (AP) 
Nytt pkt. 4:  
Det settes av 1% av fondet for arbeid med tiltak mot marin forsøpling. 
 
 
Votering: 
 
Forslag til vedtak fra Harald Holand (FRP) fikk 1 stemme. 
 
Rådmannens forslag til vedtak pkt. 1 – 3 inkl. forslag fra Amund Hellesø til nytt pkt. 4 vedtatt 
mot 1 stemme avgitt av Harald Holand (FRP). 
 
Vedtak: 
 
Kommunestyret vedtar at midler fra havbruksfondet benyttes til finansiering av: 
 
4. Investeringer (gir redusert låneopptak) 
5. Ekstraordinære driftstiltak, dvs. til formål som har engangskarakter og ikke pådrar 

kommunen varig økte driftskostnader (dette kan være tiltak som stimulerer til mer 
aktivitet, kulturtiltak, bostedsutvikling, kompetanseutvikling i kommunen og tiltak som gir 
kostnadsbesparelser i den ordinære driften, ekstraordinære avdrag på lån) 

6. Styrking av kommunalt næringsfond og næringsutvikling (inkl. NYN IKS) 
7. 1% av fondet settes av til et fond for arbeid med tiltak mot marin forsøpling. 
 
Behandling: 
            Bruken av midlene pkt. 1-4 skal behandles som egen sak i hvert enkelt tilfelle etter  
            innstilling fra rådmannen.  
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyre - 20.11.2018  

Behandling: 
Forslag fra ordfører Amund Hellesø: 
(Endringsforslag/ tilleggsforslag til pkt. 4 i formannskapets forslag til vedtak). 
Minimum 1 % av fondet settes av til et fond for arbeid med tiltak mot marin forsøpling. 
 
Forslag fra Harald Holand (FRP) 
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Kommunestyret vedtar at midler fra Havbruksfondet benyttes slik: 
3. 50% til ekstraordinære avdrag på lån. 
4. 50% til fond for investeringer som har varighet over 15 år. Samt til fond for 

ekstraordinære driftstiltak, dvs, til formål som har engangskarakter og ikke pådrar 
kommunen varige økte driftskostnader (bostedutvikling, kompetanseutvikling, 
kostnadsbesparende tiltak, veiutbedringer (fjerning av bakketopper og farlige svinger) 
samt til næringsfond/næringsutvikling) og til tiltak mot marin forsøpling. 

 
 
Votering: 
Det ble votert alternativt mellom formannskapets forslag til vedtak med den endring som 
framgår av forslag fra ordfører Amund Hellesø, og forslag fra Harald Holand. 
Formannskapets justerte vedtak vedtatt med 17 mot 1 stemme. 
 
Vedtak: 
 
Kommunestyret vedtar at midler fra havbruksfondet benyttes til finansiering av: 
 

1. Investeringer (gir redusert låneopptak) 
2. Ekstraordinære driftstiltak, dvs. til formål som har engangskarakter og ikke pådrar 

kommunen varig økte driftskostnader (dette kan være tiltak som stimulerer til mer 
aktivitet, kulturtiltak, bostedsutvikling, kompetanseutvikling i kommunen og tiltak som 
gir kostnadsbesparelser i den ordinære driften, ekstraordinære avdrag på lån) 

3. Styrking av kommunalt næringsfond og næringsutvikling (inkl. NYN IKS) 
4. Minimum 1 % av fondet settes av til et fond for arbeid med tiltak mot marin 

forsøpling. 
 
Behandling: 
            Bruken av midlene pkt. 1-4 skal behandles som egen sak i hvert enkelt tilfelle etter  
            innstilling fra rådmannen.  
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SAKSGRUNNLAG / SAKSOPPLYSNINGER 
Havbruksfond. 
Vikna kommune mottok i oktober måned utbetaling fra Havbruksfondet med 42,8 mill. kr. Dette 
som et resultat av statens utsalg av nye og utvidede produksjonstillatelser for havbruksnæringen 
basert på laksefisk i sjø. Rundt 50 selskaper kjøpte tillatelse for omlag 3,9 mrd. kr. Av dette går 
80 % til laksekommuner og fylkeskommuner, i hovedsak fordelt mellom kommunene ut ifra 
hvor store de er i forhold til hverandre med utgangspunkt i MTV (Maksimal tillatt biomasse). 
 
Rundt 160 kommuner og 10 fylkeskommuner fordeler mer enn 2,7 mrd. kroner. 
 
Havbruksfondet ble opprettet etter mangeårig innsats og argumentasjon fra foreningen Nettverk 
fjord- og kystkommuner, NFKK, hvor Vikna kommune har vært medlem siden starten. 
 
Fremtidige utbetalinger fra havbruksfondet avhenger av om staten finner grunnlag for å selge ut 
nye laksetillatelser, noe som i alle tilfeller ikke vil skje oftere enn hvert andre år.   
Dette ut i fra de signaler som foreligger i dag.  Det skal imidlertid utbetales en «rest» på  
390 mill. kr i 2019 - basert på nye lokaliteter. Hvorvidt dette kommer Vikna kommune til gode - 
er fortsatt usikkert.  
 
RÅDMANNENS VURDERING 
Inntektene fra havbruksfondet er uforutsigbare og de vil heller ikke være varig. Det foreligger 
ingen statlige bindinger med hensyn til anvendelse av midlene. Ut fra den usikkerhet som råder 
med hensyn til kontinuitet og regularitet vil rådmannen sterkt fraråde å benytte midlene til 
driftsformål som medfører varige forpliktelser. 
 
Rådmannen vil derfor foreslå at fondet i all hovedsak benyttes til finansiering av fremtidige 
investeringstiltak. I vedtatt budsjett for 2018 og økonomiplanen 2018-21 er det planlagt 
betydelige investeringer. Disse er i all hovedsak forutsatt finansiert med bruk av lån.  
Ved å benytte midler fra havbruksfondet vil kommunen kunne redusere fremtidige låneopptak. 
Effekten av dette vil være reduserte kapitalkostnader (renter og avdrag) på fremtidige budsjetter. 
Frigjorte midler som heller kan anvendes i kommunal tjenesteyting. 
Med dagens rentenivå vil en gjeldsreduksjon på 20 mill. kr gi en årlig besparelse på rente- og 
avdragsutgifter med 1,2 – 1,3 mill. kr. Med økte renter vil besparelsen bli enda større.  
Rådmannen har derfor i sitt budsjettforslaget for 2019 lagt til grunn at det skal brukes 30 mill. kr 
til finansiering av nye investeringer. For økonomiplanperioden 2020-22 forutsettes det brukt  
ytterligere 8 mill. kr av fondet.  
 
Rådmannen vil i tillegg åpne for at fondet kan benyttes til finansiering av ekstraordinære drifts- 
tiltak som ikke medfører varige utgifter. Dette kan være tidsavgrensede prosjektstillinger, 
ekstraordinære engangskostnader, kommunalt utviklingsfond m.m. Videre bør det åpnes for å 
bruke midler direkte på næringsutvikling gjennom styrking av næringsfondet – per i dag er det 
NYN IKS som forvalter mesteparten av disse midlene.   
 
Et alternativ som også kunne vært interessant – men som rådmannen ser på som lite realistisk i 
denne omgang ut fra politiske signaler – er å sette alle midlene på et fond til god avkastning og at 
det som kan disponeres årlig er avkastningen. Dersom det i årene framover utbetales betydelige 
midler til havbruksfondet er dette etter rådmannens syn et alternativ som absolutt bør diskuteres. 
Tenkingen her blir litt i samme retning som statens forvaltning av oljefondet. 
 
KONKLUSJON/TILRÅDING 
I samsvar med forslag til vedtak.   
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Rørvik, 06.11.2018  

 
Roy H. Ottesen 

rådmann 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

EIERMELDING 2018  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

 Frøya kommune oppretter et eierutvalg. 

 

 Frøya kommune godkjenner eierskapsmelding 2018 som vedlagt. 

 

 

Vedlegg: 

Eierskapsmeldingen for Frøya kommune 2018 

Motiver for selskapsdannelse 

Selskapsformer 

Eierskapsmelding for Frøya kommune 2016 

 

Saksopplysninger:   

Eierskapsmeldingen bør gjennomgås og revideres jevnlig og minimum en gang i 

planperioden av kommunestyret.  

 

Vurdering: 

Eiermeldingen for Frøya kommune ble sist lagt frem i 2016. Endringen i fra forrige 

eiermelding innebære i stor grad en strukturendring, der noe av meldingen er tatt ut og lagt 

som vedlegg. Dette gjelder informasjon om forskjellige selskapstyper og motiver for å danne 

de forskjellige selskapstypene. Dette er uendret fra forrige melding. 

 

Nytt i forhold til forrige eiermelding 

Nytt i meldingen er at rådmann foreslår å oppnevne et eierutvalg (punkt 2.3.2 side 8). 

Rådmannen foreslår at ordfører og opposisjonsleder sammen med rådmannen sitter i dette 

utvalget. Utvalget skal behandle strategiske spørsmål omkring eiersiden for kommunen. 

Dette kan f.eks. være, om kommunen bør styrke seg i noen selskap, eller selge seg ut. 

Rådmannen fremmer så disse sakene for de politiske utvalgene etter innspill fra elevutvalget. 

Eierutvalget kan også være en plass der kommunens representanter diskuterer strategi foran 

generalforsamlinger og eiermøter til selskapet som kommunen har interesser. 

 

Rådmann legger frem i meldingen en oppdatert liste over selskaper som står oppført i 

kommunens balanse. 



 

Også nytt i denne eiermeldingen er at rådmannen foreslår å dele oppfølgingen av selskapene 

i to hoveddeler, støttende og aktivt (punkt 2.3.1 side 7). Kommunen har eierskap i mange 

ulike bedrifter. Eierskapet i noen bedrifter er imidlertid mer som støttende å regne, og 

kommunen driver ikke aktiv oppfølging som eier. Dette er bedrifter som f.eks. borettslag, Oi 

Trøndersk mat og drikke AS og interkommunalt arkiv Trøndelag IKS. Kommunen kan være 

aktiv i disse bedriftenes virke, men ikke på eiersiden. 

 

I andre bedrifter er kommunen en aktiv eier, og stiller aktivt opp som eier. Dette er bedrifter 

som f.eks. Frøya Storhall AS, HAMOS forvalting IKS og Trønderenergi ASA.  

 

Under oversikten i punkt 3.2 Selskapsoversikt (side 13) i eiermeldingen, merkes selskapene 

ut ifra hvilken innsasts kommunen skal ha i de forskjellige selskapene. 

 

Rådmannen har gjennomgått eierskapene til kommunen, og ser at 3 av selskapene som stod i 

forrige eierskapsmelding ikke eksister i enhetsregistret, og tar disse bort fra 

eierskapsmeldingen og kommunens balanse. Dette er:  

 Destinasjon Trøndelagskysten, balanseført verdi 5 375 kr 

 Fosenfly, balanseført verdi 1 000 kr 

 Frøya kystkultursenter, balanseført verdi 5 000 kr 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn for meldingsarbeidet 

Frøya kommune har eierandeler i flere foretak og selskap. I de deleide selskapene har Frøya 
kommune større eller mindre aksjeposter og andeler, og de eies sammen med andre 
bedrifter, organisasjoner eller med nabokommuner. I stadig flere sammenhenger 
etterspørres oversikter over det samlede eierskapet, og kommunen som eier har også behov 
for å ta en gjennomgang av eierskap og se på formålet med å eie og hvordan dette 
eierskapet skal utøves i de ulike selskapene. 
 

1.2 Hva er en eierskapsmelding? 

En eierskapsmelding er et overordnet politisk styringsdokument for virksomhet som er lagt 
til et annet rettssubjekt, eget styre eller en vertskommune eller til et annet interkommunalt 
organ.  
 
En eierskapsmelding bør gi en oversikt over kommunens virksomhet som er lagt i selskaper 
og samarbeid, de politiske og juridiske styringsgrunnlag knyttet til de ulike selskaps- og 
samarbeidsformene, samt formålsdiskusjon og selskapsstrategi knyttet til de ulike 
selskapene. 
 
Eierskapsmeldingen bør gjennomgås og revideres jevnlig og minimum en gang i 
planperioden av kommunestyret.  
 
En eierskapsmelding vil sikre nødvendige styringssignaler til selskapene og tydeliggjøre 
lokalpolitikernes ansvar. Det vil bidra til, og skaffe til veie en oversikt over kommunens 
samlede virksomhet. Det vil gi de folkevalgte en mulighet til å sette seg inn i de juridiske 
styringsmulighetene som ligger i de ulike selskapsformene og det vil bidra til mer åpenhet 
overfor omverden i forhold til den samlede kommunale virksomhet.   
 
Gjennom en eierskapsmelding kan kommunen dessuten gi mer overordnede styringssignaler 
til selskapsstyrene. Eiermeldingen kan også inneholde et eget punkt om selskapenes 
samfunnsansvar, f.eks. politiske målsettinger knyttet til miljø, likestilling, åpenhet, etikk osv.  
Eierskapsmeldingen bør reflektere det rettslige ansvarsmessige forholdet mellom 
selskapsform og eier. Kommunestyrene skal ikke gjennom eierskapsmeldingen detaljstyre 
selskapene, men bidra til å sikre samhandling og kommunikasjon mellom eierorgan og 
kommunestyret overfor selskapene og omverden.   
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2 Eierstyring 
 

2.1 Hva vil vi med eierskapet? 

”Å eie er å ville” uttrykkes i mange eierskapsmeldinger. Det bør også være ganske 
innlysende. En kommune må ville noe med selskapene de eier. Dette er også 
hovedbegrunnelsen for at det er viktig å ha en åpen og uttrykt eierstrategi for sitt eierskap i 
ulike selskaper, gjennom for eksempel eierskapsmeldinger.  
 
Styringsdokumentene til selskapet, som vedtekter eller selskapsavtale, skal inneholde 
avklaringer av hva som ønskes oppnådd med selskapet og hvilke forventninger eier har til 
selskapet. Formålsparagrafen er sentral. I tillegg er det viktig med tydelige eierstrategier. 
Eierstrategien skal beskrive hva kommunen vil oppnå som eier: hva vil vi med eierskapet i 
dette selskapet? 
 
Tabellen under illustrerer hvordan ulike alternative eiermålsetninger avgjør hva som blir 
virksomhetens målsetninger og prioriteringer:  
 

Eiermålsettinger Virksomhetsmålsetninger 

Maksimalt utbytte Effektiv drift 

Sikkert utbytte Risikospredning 

Sysselsetting Antall ansatte 

Regional næringsutvikling Etablere ny virksomhet 

Myndighetsutøvelse Forsvarlige økonomiske rammer 

Ingen definert målsetting Ledelsens egendefinerte mål 

 

 

2.2 Kommunen som eier – roller og rolleforståelse 

Kommunen har ulike roller som politikk utformer, markedsregulator, myndighetsutøver, 
bestiller og eier, og det er viktig at kommunen til enhver tid er tydelig på hvilken rolle den 
har. Når det gjelder eierrollen, er det spesielt viktig at kommunen utøver sitt eierskap 
gjennom formelle eierkanaler og at utøvelsen av eierskapet er politisk forankret. Folkevalgte, 
kommunens representanter i eierorganene, samt kommunens øvrige ansatte må være seg 
bevisst de ulike rollene, slik at kommunen opptrer ryddig og tillitvekkende. 
 
Kommunestyret som eier 
Rollen som eier ivaretas av kommunestyret. Kommunestyret er ansvarlig for at de betydelige 
verdiene forvaltes av de forskjellige selskapene til beste for kommunens innbyggere. 
Kommunestyret skal fastsette (gjennom for eksempel en eiermelding) rammene for 
kommunens eierskap, herunder formålet med eierskapet.  
 
Kommunestyret kan delegere myndighet. Delegert myndighet skal utøves innenfor vedtatte 
rammer, samt andre føringer fastsatt av kommunestyret. Saker av stor prinsipiell og politisk 
betydning skal forelegges kommunestyret. 
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I selskaper med generalforsamling (AS) hvor rollen som generalforsamling er delegert til 
andre enn kommunestyret kan saker ikke i ettertid forelegges kommunestyret for ny 
behandling. I AS er generalforsamling øverste myndighet og kan ikke overstyres av andre 
organ. Myndigheten må utøves i generalforsamlingen.  
Man kan politisk behandle saker på forhånd som skal opp i generalforsamlingen, men 
generalforsamlingen må aksepteres som selskapets øverste organ.  
Kommunestyrets beslutning på noe som er delegert (delegert hvem som skal være 
generalforsamling) kan formelt ikke være bindende for den som utøver generalforsamlingen 
på vegne av kommunestyret. Dersom kommunestyret ikke er fornøyd med utøvelse av 
generalforsamlingsfullmakten, kan kommunestyret trekke fullmakten tilbake/ikke omgjøre 
generalforsamlingens vedtak. 
 
Kontrollutvalget  
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 
fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. Ref. kommunelovens § 77 nr. 5. 
 
Kommunerevisjonens rolle 
Det vises til bestemmelsene i kommunelovens § 80 om selskapskontroll; 

     «I interkommunale selskaper etter lov 29. januar 1999 nr. 6 og i aksjeselskaper der en 
kommune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre kommuner eller 
fylkeskommuner eier alle aksjer, og i heleide datterselskaper til slike selskaper, har 
kommunens eller fylkeskommunens kontrollutvalg og revisor rett til å kreve de opplysninger 
som finnes påkrevd for deres kontroll, så vel fra selskapets daglige leder som fra styret og 
den valgte revisor for selskapet. I den utstrekning det finnes nødvendig, kan kontrollutvalget 
og kommunens revisor selv foreta undersøkelser i selskapet.  

       Kommunestyret eller fylkestinget kan fastsette regler om kontrollutvalgets og revisors 
kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskapet og 
herunder fastsette hvilke dokumenter mv. som skal sendes kommunens eller 
fylkeskommunens kontrollutvalg og revisor.  

       Kontrollutvalget og kommunens eller fylkeskommunens revisor skal varsles og har rett til 
å være tilstede på selskapets generalforsamling, samt møter i representantskap og 
tilsvarende organ.» 
 
Eierrepresentant i operative eierorganer 
Ordfører er gjennom delegasjonsreglementet/egne vedtak kommunens representant i 
operative eierorganer, med mindre annet er bestemt av kommunestyret. Delegeringen bør 
begrenses til eierrepresentasjon og ikke styrerepresentasjon, da han/hun vil være inhabil i 
behandling av saker vedrørende disse selskapene. 
 
Kommunestyret i Frøya har for hver valgperiode praksis for å oppnevne også andre 
folkevalgte til en del av de operative eierorganene hvor kommunen har eierinteresser.  
 
Uavhengig av hvem som representerer eier i eierorganet, bør eventuelle prinsipielle 
diskusjoner tas av kommunestyret i forkant av møter i de operative eierorganer. 
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Kommunestyret kan ikke instruere styrerepresentantene, men godt styrearbeid innebærer 
at eierrepresentant i styrer sjekker ut eiers vurdering/synspunkt før styre behandler en sak 
av betydning for eier. Styrerepresentanten er ikke bundet av eiers synspunkter – 
styremedlemmet skal ta beslutning på selvstendig grunnlag.   
Det vil være opp til kommunestyret å ta stilling til hvor mye som skal være forankret eller 
diskutert i kommunestyret i forkant av behandling i det operative eierorganet. Det er også 
den enkeltes representant sitt selvstendige ansvar å innhente tilstrekkelig informasjon til å 
kunne utøve sin rolle som eierrepresentant for en kommune i det aktuelle selskapet. 
 
 
Rådmannens rolle 
Rådmannen har ingen formell rolle knyttet til kommunens eierskap og eierstyring, men som 
kommunens øverste administrative leder har rådmannen ansvar for forsvarlig utredning av 
alle saker som skal til politisk behandling, jf. kommuneloven § 23 nr. 2. Dette gjelder også 
eierskapssaker.  
Kommunens øvrige administrasjon har kontakt med selskaper først og fremst i forbindelse 
med selskapets tjenesteutøvelse og da i en bestillerrolle. Administrasjonens samlede 
kompetanse er uansett en viktig ressurs inn i kommunes eierstyring. En kommune kan også 
velge å organisere eierstyringen sin slik at administrasjonssjefen utgjør en naturlig del av 
beslutningsprosessen i strategiske vedtak knyttet til eierstyring. 
Skal rådmannen kunne utøve den koordinerings- og styringsrollen rådmannen er satt til å 
utøve, bør rådmannen få en avklart oppgave og rolle i forhold til folkevalgtes utøvelse av 
eierrollen enten i representantskaper eller generalforsamlinger. 
 
 
Folkevalgte som styremedlemmer 
Rollen som styremedlem er forskjellig fra rollen som folkevalgt. Matrisen under viser 
forskjellen på representasjonsrollen som medlem av kommunestyret og et selskapsstyre.  
 
Matrise 1: Forskjell på rollen som medlem av kommunestyret og et selskapsstyre 

Kommunestyret Selskapets styre 

Folkevalgt Personlig valgt 

Hele kommunen Selskapet 

Partipolitikk/ideologi Selskapets interesser 

Kollektivt ansvar Personlig ansvar 

Alle innbyggere Kunder/brukere 

Fordeling Verdiskaping 

Forvaltning/monopol Marked/konkurranse 

Samfunnsøkonomi Selskapets økonomi 

Kommunens administrasjon Selskapets leder 

Offentlig verv Privat verv 

 
Styrevervet er et personlig verv hvor den enkelte er personlig ansvarlig for sine handlinger 
eller mangel på handlinger. Et styremedlem representerer kun seg selv, og skal ivareta 
selskapets interesser. Styremedlemmer skal ikke ta med seg eierinteresser i styrearbeidet.  
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Kommunen som bestiller/kunde 
Rådmannen er kommunens øverste administrative bestiller av tjenester. Rådmannen kan 
delegere denne myndigheten til andre ledere i administrasjonen, som utøver den konkrete 
bestillingen på rådmannens vegne. Generelle avtaler om samarbeid med selvstendige 
rettssubjekter bør behandles i folkevalgte organer. Den enkelte bestilling tilligger 
rådmannen å beslutte innenfor det gitte delegasjonsreglementet, når de folkevalgte har gitt 
sin tilslutning til samarbeidsavtalen. 

2.3 Eierskapsprinsipper  

 

Eierskapsprinsipper er de overordnede premisser eller prinsipper som kommunen legger til 
grunn for forvaltningen av sine selskaper og eiendeler. Dette dreier seg om hva slags 
systemer retningslinjer og rutiner kommunen skal ha for utøvelse av sitt eierskap, slik som 
rutiner for rapportering, premisser for valg av selskapsorganisering, styremedlemmer for 
utøvelse av eierskap osv. 
 
Hensikten med utarbeidelse av felles prinsipper for kommunens eierskap er å bidra til 
utøvelse av en forutsigbar, strategisk og langsiktig eierpolitikk. Målrettet eierpolitikk bidrar 
til å klargjøre styret sine rammer og dermed muligheter til å styre selskapet i eiernes retning, 
og styrker mulighetene for oppfølging av resultater og vurderinger av selskapets fremtidige 
situasjon, risiko osv.  
 
Et aktivt eierskap forutsetter systemer og retningslinjer for hvordan eierskap skal utøves, at 
det defineres klare målsetninger med eierskapet og at disse evalueres og følges opp.  
 
Med utgangspunkt i dette foreslås følgende prinsipper, regler og rutiner som i hovedsak skal 
ligge til grunn for Frøya kommune sin eierskapspolitikk: 
 

2.3.1 Støttende vs. aktivt eierskap 

Kommunen har eierskap i mange ulike bedrifter. Eierskapet i noen bedrifter er imidlertid 
mer som støttende å regne, og kommunen driver ikke aktiv oppfølging. Dette er bedrifter 
som f.eks. borettslag, Oi Trøndersk mat og drikke AS og interkommunalt arkiv Trøndelag IKS. 
Kommunen kan være aktiv i disse bedriftenes virke, men ikke på eiersiden. 
 
I andre bedrifter er kommunen en aktiv eier, og stiller aktivt opp som eier. Dette er bedrifter 
som f.eks. Frøya Storhall AS, HAMOS forvalting IKS og Trønderenergi ASA.  
 
Under oversikten i punkt 3.2 Selskapsoversikt, merkes selskapene ut ifra hvilken innsasts 
kommunen skal ha i de forskjellige selskapene. 
 

2.3.2 Krav til kommunen som eier 

 

 Det skal være åpenhet rundt Frøya kommunes eierskap 
o Eierskapsmelding skal vedtas av kommunestyret og er kommunens 

strategiske dokument. 
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o Folkevalgte og administrasjonen skal bruke www.styrevervregisteret.no for å 
synligjøre sine verv og roller 

o Kommunen skal ha et eierutvalg, der ordfører og opposisjonsleder sammen 
med rådmann deltar 

 Utvalget skal behandle strategiske spørsmål omkring eiersiden for 
kommunen. Dette kan f.eks. være, om kommunen bør styrke seg i noen 
selskap, eller selge seg ut.  

 Rådmannen fremmer så disse sakene for de politiske utvalgene etter 
innspill fra eierutvalget. 

 Eierutvalget kan også være en plass der kommunens representanter 
diskuterer strategi foran generalforsamlinger og eiermøter til 
selskapet som kommunen har interesser. 
 

 

 Før en mulig selskapsdannelse eller før kommunen går inn på eiersiden i et selskap, 
skal det i saksbehandlingen analyseres hva kommunen som eier ønsker å oppnå med 
eierskapet. Følgende forhold skal vurderes: 

o Rammer i lovverket (kommuneloven, særlovgivning mv) 
o Rammer i kommunens retningslinjer (vedtekter for næringsfond, 

økonomireglement osv.) 
o Tjenesten/oppgaveområdet sin egenhet – forpliktelser i forhold til et selskap 

kontra det å beholde egen beslutningsmyndighet om prioriteringen av 
ressursbruk 

o Økonomisk risiko 
o Grad av politisk styring og kontroll 
o Kommunen som arbeidsgiver 

 

 Ved selskapsdannelse eller når kommunen går inn på eiersiden i et selskap gjelder: 
o Generalforsamlingen i heleide AS skal være Formannskapet 
o Det bør utarbeides en aksjonær-/eieravtale som beskriver forholdet mellom 

eierne, som regulerer informasjon til eierne utenom 
representantskap/generalforsamling, selskapets virksomhet og valg av styre. 

o Ved kommunal deltagelse i selskapet skal kommunestyret vurdere om 
aksjonær-/eieravtalen skal ha med bestemmelser om at det kan foretas 
selskapskontroll i selskapet. 

o Selskapsavtaler og endringer av disse skal behandles i kommunestyret 
o Valgte eierrepresentanter med vara i IKS, benevnes med navn i 

vedtaksprotokollen 
 

 Kommunen skal være en forutsigbar, langsiktig og aktiv eier. Dette innebærer: 
o Politiske diskusjoner skal tas i kommunestyret, der hele kommunens 

tjenesteproduksjon settes i fokus 
o Eierinteresser skal fremmes gjennom generalforsamling og representantskap. 

Politisk vedtatt eierstrategi binder deltakerne i generalforsamling og 
representantskap. 
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o Eier formulerer overordnede strategier og mål for selskapet. Styret er 
ansvarlig for måloppnåelse. Eierne skal i samspill med styret og ledelsen sikre 
god ledelse av selskapet. 

o Det bør være bevissthet på skillet mellom rollen som eier og rollen som 
kunde/bruker dersom kommunen har begge rollene overfor et selskap. 

o Gjennom krav til resultat og rapportering skal kommunen som eier gi tydelige 
signaler om hva som forventes av virksomheten. 

o Det bør utarbeides en klar og forutsigbar utbyttepolitikk. 
 

 Kommunen som eier skal sørge for riktig kompetanse til styrene i sin oppnevning av 
representanter. 

o Det nedsettes en valgkomite som skal håndtere valg og supplering i løpet av 
valgperioden, utover de valg som gjøres i forbindelse med konstitueringen. 
Valgkomiteen skal bestå ev ordfører, varaordfører og opposisjonsleder. 

o Ved oppnevning skal bl.a. følgende punkter vurderes: 
 Behov for kompetanse 
 Tidligere erfaring 
 Kapasitet til å gjennomføre oppgavene 
 Nettverk 
 Kjønnssammensetning 
 Habilitet, jf. Pkt. 2.3.7 

Ved oppnevning av vararepresentanter bør det velges numeriske vararepresentanter for å 
sikre kompetanse og kontinuitet i den grad det er mulig 

 
Selskapets virksomhet skal tydelig fremgå av vedtektenes formålsparagraf for å begrense 
adgangen til endringer i selskapets faktiske virksomhet og risikoprofil. 
 
Selskapet skal til enhver tid ha forsvarlig kapital. 
Egenkapitalen bør være tilpasset selskapets mål, strategi og risikoprofil. 
Om kapitalen ikke er forsvarlig skal styret redegjøre for eierorgan om problemstillinger og 
nødvendige tiltak. 
 
Styresammensetningen skal være slik at den ivaretar kommunens interesser, og selskapets 
behov for kompetanse, kapasitet og mangfold. 
 
I rene kommunale og interkommunale selskaper, og selskap der kommunen har vesentlige 
interesser, bør honorering til styre være på tilnærmet samme nivå som godtgjøring til 
politikere. 
 
Selskapet skal praktisere meroffentlighet. 
 
Selskapet skal være bevisst sitt samfunnsansvar og ha forsvarlig drift ut fra: 
 
Etiske retningslinjer 
Miljøkrav 
Arbeidsrettigheter 
Innkjøpspolitikk 
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Likestilling 
 
Kommunale selskaper skal knytte seg til www.styrevervregisteret.no  
 
Selskapet skal rapportere til eier i henhold til fastlagt årshjul 
 

2.3.3 Kontroll og revisjon 

 

Kontrollutvalget skal utøve forvaltningskontroll med selskaper hvor kommunen er eneeier 
eller slike selskapers datterselskaper (endret 06.02.12) 
Kommunerevisjonen skal på vegne av kommunen som eier utøve revisjon av at 
eierinteressene ivaretas 
 

2.4 Eierstrategi 

Frøya kommune forvalter verdier gjennom ulike selskaper. Når en kommune velger å legge 
en del av sine verdier inn i et selskap, medfører dette også en overføring av styringsrett til 
virksomheten. Det er imidlertid ikke alle spørsmål knyttet til forvaltning av verdiene som er 
et spørsmål for eieren. Mye vil håndteres gjennom selskapsstrategier som skal ivaretas av 
selskapets styre. Selskapets styre og administrasjonens oppgave er å legge opp virksomhets- 
og forretningsstrategi innenfor en ytre ramme som er trukket opp av eieren. Det er denne 
ytre rammen som er eierstrategien, og innenfor denne skal selskapet ha en betydelig grad av 
spillerom. Tabellen under viser hva som skal være hovedfokus ved strategiene på de ulike 
nivåene. 
 
Tabell 2: Ulike strategier på ulike nivåer 

Strategi Hovedfokus 

Eierstrategi (eier) Skal vi eie virksomheten? Hva vil vi med den? 
Drives selskapene med samfunnsansvarlig 
forretningsdrift inkludert klima/miljø og i henhold til 
etiske retningslinjer og i overenstemmelse med 
vedtatt forretningsplan? 

Virksomhetsstrategi (styret) Hvordan skal vi organisere virksomheten vedrørende 
forretningsstrategi og strategi for utvikling av 
selskapet? 

Forretningsstrategi (administrasjonen)  Hvordan optimalisere driften og utvikling av 
virksomheten? 

 

Eierstrategiene vil utgjøre de prioriteringer og tiltak kommunen har overfor ulike selskaper 
for å sikre at selskapet ivaretar de målsetninger som eierne har hatt. Det er vesentlig for en 
aktiv eierstyring at det utarbeides en tydelig eierstrategi for hvert enkelt selskap, som 
tydeliggjør eiers styringssignaler til selskapets styre. Kommunens styring bør være 
overordnet.  
 
Etableringen av en eierstrategi bør starte med en kort beskrivelse av bakgrunnen for 
eierinteressen i det aktuelle selskapet, samt de senere års utvikling. Deretter bør strategien 
peke på aktuelle punkter for vurderingen av det fremtidige eierskap.  
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Aktuelle kriterier ved vurdering av eierskapet er: 
- Kapitalbindingssynspunkt – stor kapitalbinding anses ikke å være ønskelig for 

kommunen. 
- Oppfølgings- og investeringsbehov – stort behov for aktiv oppfølging med fokus på 

bl.a. ressursbruk samt behov for kapitalinnskudd, kan ofte anses ikke å være ønskelig 
for kommunen. 

- Virksomhetens utvikling og risiko – stort omstillingsbehov og høy risikoprofil gjør 
eierskap mindre attraktivt. 

- Samfunnsmessig betydning – stor samfunnsmessig nytte innenfor f.eks. bolig, 
sysselsetting og lokal næringsutvikling, taler for fortsatt eierskap 

- Lønnsomhet i dag og i fremtiden – god lønnsomhet i dag og i fremtiden gjør fortsatt 
eierskap attraktivt. 

- Etisk regnskap for samfunnsansvarlig forretningsdrift inkludert klima/miljø 
 

 

3 Oversikt over kommunens aksjer og eierposisjon  
Omtalen av selskapene/samarbeidene bør følge denne malen i forbindelse med 
administrasjonens rapportering til kommunestyret ved framlegging av eierskapsmelding: 
 
Selskap:  Navn på selskapet, foretaket, stiftelsen eller samarbeidet 
Organisasjonsform: AS, IKS, KF, stiftelse vertskommunesamarbeid eller § 27 samarbeid 
Omsetning/drift: Omsetning eller driftsbudsjett i kroner 
Eierandel:  Eierandel eller andel av stiftelseskapital 
Andre eiere:  Eierandel øvrige eiere, evt. andel av stiftelseskapitalen 
Formål:  Formålsparagraf 
Organisasjon:  Hensikten med eierskapet, organisering, ansatte 
Virksomhet:  Virksomhet/aktivitet i dag, finansiering(tilskudd) 
Styrerepresentasjon: Representasjon i styret 
 
Sentrale spørsmål ved vurdering av selskapene: 

 Hva er hensikten med å opprette/gå inn i selskapet? 

 Har eierskapet så langt vist seg å være tjenlig i forhold til kommunens hensikt? 

 Drives selskapet godt i samsvar med det som er formulert som formålet med 
selskapet? 

 Bør selskapets organisasjon endres? 

 Er kommunen fortsatt tjent med å være engasjert i selskapet eller kan interessene på 
dette området bedre ivaretas på andre måter? 

 Bør eierandelen økes, reduseres eller avhendes og hvorfor? 
 
   

3.1 Avgrensning 

Gjennomgangen skal gi en oversikt over samtlige selskap Frøya kommune har eierinteresser 
i, og tar for seg: 
 

1. Aksjeselskap 
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2. Kommunale foretak 
3. Interkommunale samarbeid 
4. Interkommunale selskap 
5. Andelslag 
6. Stiftelser 

 
Nærmere om borettslag 
Borettslagsinnskudd er angitt i totaloversikten, men borettslagene blir ikke gjennomgått på 
samme måte som øvrige selskap. Det legges til grunn at kommunen har en overordnet 
strategi når det gjelder borettslag, som går på å gå inn i borettslag der det er hensiktsmessig 
med tanke på å sikre tjenestetilbud innenfor pleie og omsorg, sosialtjenesten og 
flyktningetjenesten. I tillegg er det også behov for et begrenset antall personalboliger. 
Kommunestyret delegerer myndighet til å oppnevne styrerepresentanter i borettslagene til 
administrasjonen og prinsipielt er det tjenesten som er bruker av boligen(e) som skal være 
representert i styrene. 
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3.2 Selskapsoversikt 

1. Aksjeselskap Eierandel Balanseført Aksjekapital Eierskap

DalPro AS 49,00 % 4 457 001 8 776 000 aktivt
TrønderEnergi AS 2,47 % 2 752 000 113 818 460 aktivt
Blått kompetansesenter AS 4,66 % 300 000 4 896 196 aktivt
PreBio AS 4,55 % 281 990 740 135 aktivt
Midt-Norsk Fergealianse AS 14,29 % 140 000 140 000 støttende
Oi! Trøndersk Mat og Drikk AS 0,43 % 10 000 2 300 000 støttende
Frøya Storhall AS 100,00 % 30 000 4 000 000 aktivt
Abakus AS 0,10 % 2 500 100 100 støttende

Sum innskutt kapital 7 973 491

2. Interkommunale selskaper (IKS) Eierandel Balanseført

Revisjon Midt-Norge IKS 3,80 % 57 000 aktivt
Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS 3,80 % 19 000 støttende
Hamos Forvaltning IKS 9,00 % 950 000 aktivt
Trondheim Havn IKS 0,09 % 0 aktivt
Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS 1,70 % 0 støttende
Sum innskutt kapital 1 026 000

3. Andelslag/Samvirkeselskap Eierandel Balanseført

Frøya Flerbrukshall DA 0,00 % 0 støttende
Frøya Flyplass DA 25,00 % 20 000 aktivt

Sum innskutt kapital 20 000

4. Stiftelser Eierandel Balanseført

Stiftelsen Halten Nikolai Dalhls Minne 300 000 aktivt

Sum innskutt kapital 300 000

5. Borettslag Leiligheter Balanseført

Grønnskag Borettslag 2 265 000 støttende
Storheia Borettslag - leilighet 3 1 447 500 støttende
Storheia Borettslag - leilighet 7 1 297 500 støttende
Sistranda Borettslag - leilighet 097 001 3 1 50 100 støttende
Sistranda Borettslag - leilighet 097 001 2 1 50 100 støttende
Sistranda Borettslag - leilighet 097 003 1 1 50 100 støttende

Sum innskutt kapital 1 160 300

Oversikt over Frøya kommunes eierskap 31.12.2012
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Frøya Kommune har i tillegg til dette andeler i Frøya Kystlag. Frøya Kystkultursenter og 

Stiftelsen Nord-Dyrøy Slipp er avviklet, men deler av disse organisasjonene etter avviklingen 

har gått sammen med Frøya Kystlag, og har overdratt andelene som Frøya Kommune eier 

over til Frøya Kystlag.  

Frøya Kystlag er en interesseorganisasjon og har ikke levert regnskap og er derfor ikke med i 

oppsettet. 
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3.2.1 DalPro AS 
Stiftelsesdato: 15.01.1988
Kontaktperson: Edvard Ulvan
Nettadresse: www.dalpro.no
EIERE OG EIENDELER
Eiere: Andel
Frøya kommune 49 %
Hitra kommune 51 % Selskapets aksjekapital: 8 776 000

SELSKAPETS STYRINGSDOKUMENT
Aksjonæravtale x Vedtekter x Etiske retningslinjer
Selskapsavtale Styreinstruks Varslingsregler/rutiner
Samarbeidsavtale x Strategiplaner Klima-/miljøplaner

VISJON

VEDTAKSFESTET MÅL
DalPro skal drive kvalifisering gjennom fremstilling av produkter av høy kvalitet og handel for å
kunne tilby realistisk og utviklende arbeidstrening til mennesker som har uavklart arbeids-
tilknytning. Hensikten er å bidra til at deltakerne kan bli i stand til å forsørge seg selv ved eget
arbeid.
For personer som har varig uførestrygd kan bedriften tilby opplæring og tilsetting i varig til rette-
lagt arbeid i DalPro's produksjonsavdelinger eller bistand til tilrettelagt arbeid i ordinært
arbeidsliv. Selskapet skal i samarbeid med eierkommunene, næringslivet, NAV, helse- og sosial-
tjeneste og skole bidra til at den enkelte deltaker når sine mål om god livskvalitet og arbeids-
tilknyttning ut fra den enkeltes forutsetninger.
ROLLE OG STYREINFORMASJON
Selskapet skal ledes av et styre på 5 til 7 medlemmer, med personlige varamedlemmer.
Ett av styremedlemmene med varamedlem velges av og blant arbeidstakerne for 2 år. De øvrige
velges av generalforsamlingen og styremedlemmer og varamedlemmer velges for 2 år.
Generalforsamlingen velger hvert år leder og nestleder i styret.
NØKKELTALL
Regnskap (i hele 1 000,-) 2017 2016 2015
Driftsinntekter 21 762 22 053 23 448
Driftsresultat -628 -336 2 032
Resultat før skatt -736 -428 1 951
Sum egenkapital 11 964 11 208 11 636
Egenkapital (%) 45,90 % 52,80 % 52,40 %
RAPPORTERING TIL KOMMUNEN
Årlig: Budsjett

Revisorbekreftet årsregnskap med noter og styrets årsberetning
Protokoll fra generalforsamling

Selskapets styringsdokument oversendes fortløpende ved utarbeidelse/endring
BAKGRUNN FOR EIERSKAPET
Styrking av arbeidet med yrkesmessig rehabilitering var grunnlaget for etablering av selskapet.
Vinklingen mot yrkesmessig attføring var utslagsgivende for statens støtte til prosjektet. DalPro
har utvidet sitt driftskonsept siden oppstart. Dette gjelder bygging av slakteri, videreforedling av
hjort og villsau samt utvikling av Hammerstaddalen til en inspirasjon- og motivasjonsarena.
Har det siste året ønsket å satse på Frøya, og har gjort dette gjennom lån i kommunalbank og rettet emisjon
KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI
DalPro er et arbeidstilbud som som favner videre enn noen andre bedrifter i øyregionen og bedriftens 
betydning i denne sammenheng er er viktig for kommunen som eier, tjenesteyter og forvalter.
Selskapets resultater er forverret de siste år og gir selskaet en utfordring fremoveret for å sikrere videre drift. 
Selskapet er avhengig av å finne produksjon som er tilpasset brukere. Økonomiske tilskudd fra NAV er en  
forutsetning for selskapets videre drift, og balansegang mellom antall ansatte og omsetning er en utfordring.
Anbefaling: Eierforhold opprettholdes
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3.2.2 TrønderEnergi AS 

TrønderEnergi AS

TrønderEnergi AS
Selskapsform: Aksjeselskap
Organisasjonsnummer: 980 417 824
Stiftelsesdato: 06.07.1998
Kontaktperson: Ståle Gjersvold
Nettadresse: www.tronderenergi.no
EIERE OG EIENDELER
Eiere: Andel
Melhus kommune 13,28 %
Orkdal kommune 10,77 %
Trondheim kommune 8,99 %
Rissa kommune 7,97 %
Bjugn kommune 5,15 %
Frøya kommune 2,47 %
Hitra kommune 2,30 %
Andre kommuner i Sør-Trøndelag 51,37 %

Selskapets aksjekapital 113 818 000 NOK
SELSKAPETS STYRINGSDOKUMENT

Aksjonæravtale x Vedtekter x Etiske retningslinjer
x Selskapsavtale x Styreinstruks Varslingsregler/rutiner

Samarbeidsavtale Strategiplaner Klima-/miljøplaner
VISJON
Hva ønsker vi å være: Kraftfull og energisk. Miljøvennlig energi for et bedre samfunn.
VEDTAKSFESTET MÅL
Produsere, overføre, fordele og omsette energi, bygge å drive anlegg for slik virksomhet, delta i annen 
delvirksomhet i forbindelse med denne virksomheten, herunder annen forretningsmessig utnytting av anlegg
og teknologi, eie og delta i andre selskaper innen rammen av virksomheten.
ROLLE OG STYREINFORMASJON
Styret består av 7 medlemmer og 5 varamedlemmer som velges av bedriftsforsamlingen. I tillegg velges 3
medlemmer med vara av de ansatte etter aksjelovens bestemmelse. Styremedlemmene velges for maks 2 år om
gangen. Styret sammensettes slik at det kan ivareta eiernes interesser og selskapets behov for kompetanse,
kapasitet og mangfold.
NØKKELTALL
Regnskap (i hele 1 000,-) 2017 2016 2015
Driftsinntekter 70 129 71 272 41 449
Driftsresultat -32 066 -28 198 -97 872
Resultat før skatt 65 219 12 284 80 056
Sum eiendeler 6 655 311 6 087 541 5 846 496
Egenkapital (%) 29,20 % 33,30 % 35,30 %
RAPPORTERING TIL KOMMUNEN
Årlig: Budsjett

Revisorbekreftet årsregnskap med noter og styrets årsberetning
Protokoll fra generalforsamling

Selskapets styringsdokument oversendes fortløpende ved utarbeidelse/endring
BAKGRUNN FOR EIERSKAPET
Frøya kommune har hatt eierskap i TrønderEnergi AS siden starten i 1998, da selskapet ble fosjonert med Hitra
og Frøya Kraftlag. Etableringen av Hitra og Frøya Kraftlag var basert på tilrettelegging av strømforsyningen til
øyregionen i starten av 50-tallet.
KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI
Frøya kommunes forventninger til selskapet er at konsernet drives til beste for både eiere og kunder. Som
kunde ønsker i stabile leveranser av energi til så lave priser som mulig, som både kommer Frøya kommune og
befolkningen til gode. I tillegg ønsker vi som eier å motta avkastning av våre kapitalinvesteringer i selskapet.
Selskapets økonomi er god og representerer pr. dato ingen risiko for Frøya kommune. Selskapet er i vekst og
satser på utbygging innen vindkraft som kan påvirke den økonomiske risiko. Eierandelen har hatt en positiv
påvirkning av Frøya kommunes finansinntekter. Anbefaling: Eierforhold opprettholdes

INFORMASJON OM SELSKAPET
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3.2.3 PreBio AS 

Kystlab-PreBio AS

Kystlab-PreBio AS
Selskapsform: Aksjeselskap
Organisasjonsnummer: 99 876 930
Stiftelsesdato: 15.09.2017
Kontaktperson: Preben Aune
Nettadresse: www.prebio.no
EIERE OG EIENDELER

Eiere: Andel Eiere: Andel

Alsco AS 45,48 %

Namsos kommune 20,47 %

Brønnøy kommune 9,09 %

Frøya kommune 4,55 %

Hitra kommune 4,34 %

Andre 16,07 %

Selskapets aksjekapital 740 135 NOK

SELSKAPETS STYRINGSDOKUMENT

Aksjonæravtale x Vedtekter Etiske retningslinjer

Selskapsavtale Styreinstruks Varslingsregler/rutiner

Samarbeidsavtale x Strategiplaner Klima-/miljøplaner

VISJON

Med kompetanse og kvalitet er vi best på analysetjenester

VEDTAKSFESTET MÅL

Selskapet skal drive helse og miljøanalyser og det som hører til. Herunder inneha eierinteresser i relatert

virksomhet.

PreBio skal være førstevalg innen analyser, rådgivning, utredning og utvikling for kundene i regionen.

Opprettholde sysselsettingen og bidra til utvikling av næringslivet i regionen og fremstå som et sterkt 

kompetansesenter innen mat og miljø.

ROLLE OG STYREINFORMASJON
Styret skal bestå av 3 til 7 medlemmer med varamedlemmer.
Selskapet skal drive helse og miljøanalyser.

NØKKELTALL
Regnskap (i hele 1 000,-) 2017 2016 2015
Driftsinntekter 42 157 40 963 41 901
Driftsresultat 1 595 1 869 3 332
Resultat før skatt 2 423 2 145 3 589
Sum eiendeler 28 143 32 001 31 459
Egenkapital (%) 54,70 % 76,30 % 77,80 %

RAPPORTERING TIL KOMMUNEN

Årlig: Budsjett

Revisorbekreftet årsregnskap med noter og styrets årsberetning

Protokoll fra generalforsamling

Selskapets styringsdokument oversendes fortløpende ved utarbeidelse/endring

BAKGRUNN FOR EIERSKAPET

Det forventes at selskapet skal befeste sin tilstedeværelse i øyregionen for å gi næringslivet og spesiellt

oppdrettsnæringa et godt og velutviklet tilbud innen analysetjenester.

KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI
Frøya kommunes investering i selskapet er relativt liten og selskapets utvikling medfører pr. dato lav
økonomisk risiko. Opprettholdelse av lokale kontorer er avgjørende i forhold til hurtig svar på gjennomførte
prøver.
Anbefaling: Eierforhold opprettholdes

INFORMASJON OM SELSKAPET
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3.2.4 Midt-Norsk Fergealianse AS 
Midt-Norsk Fergealianse AS

Midt-Norsk Fergealianse AS
Selskapsform: Aksjeselskap
Organisasjonsnummer: 994 425 714
Stiftelsesdato: 20.05.2009
Kontaktperson: Karin Johanne Torseth
Nettadresse:
EIERE OG EIENDELER
Eiere: Andel
Aure kommune 14,29 %
Frøya kommune 14,29 %
Hemne kommune 14,29 %

14,29 %
Hitra kommune 14,29 %
Kristiansund kommune 14,29 %
Kristainsund og Nordmøre havn IK 14,29 %

Selskapets aksjekapital 140 000 NOK
SELSKAPETS STYRINGSDOKUMENT

Aksjonæravtale x Vedtekter Etiske retningslinjer
Selskapsavtale Styreinstruks Varslingsregler/rutiner
Samarbeidsavtale Strategiplaner Klima-/miljøplaner

VISJON
Ingen

VEDTAKSFESTET MÅL
Arbeide for realisering av fergeforbindelse mellom Kjørsvikbugen i Aure kommune og Laksåvika i Hitra
kommune, samt delfinansiering av investeringer og drift knyttet til denne forbindelsen. Selskapet har ikke til
formål å generere overskudd, og det skal ikke deles ut utbytte fra selskapet.

ROLLE OG STYREINFORMASJON
Styret skal bestå av 5 - 10 medlemmer med personlige varamedlemmer. 
Valget gjelder for 2 år om gangen. Styreleder og nestler velges av generalforsamlingen årlig.
Styret er besluttningsdyktig med 50% representasjon. Ved stemmelikhet teller styteleder (nestleder) dobbelt.

NØKKELTALL
Regnskap (i hele 1 000,-) 2017 2016 2015
Driftsinntekter 301 350 11
Driftsresultat 301 350 11
Resultat før skatt 0 0 0
Sum eiendeler 348 327 237
Egenkapital (%) 41,10 % 43,70 % 1,30 %
RAPPORTERING TIL KOMMUNEN
Årlig: Budsjett

Revisorbekreftet årsregnskap med noter og styrets årsberetning
Protokoll fra generalforsamling/representantskap

Selskapets styringsdokument oversendes fortløpende ved utarbeidelse/endring
BAKGRUNN FOR EIERSKAPET
Ønske om å etablere en fergeforbindelse mellom Nord-Møre og Trøndelagskysten som er meget viktig for alle
kommuner i regionen, med positive ringvirkninger til næringsliv og reiseliv.

KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI
Frøya kommunes forventninger til selskapet er at en fergeallianse mellom Laksåvika og Tjeldbergodden kan
realiseres i løpet av transportplanperioden 2014-2023. En plussvirkning kan være etalberingsmuligheten til
forbindelsen med Ørlandet. 
Eierforholdet har pr. dato lav økonomisk risiko for Frøya kommune. Selskapet representerer vesentlige 
investeringer ved etablering av fergeforbindelsen som kommer næringsutvikling og øvrige aktiviteter til gode.
Dette påvirker imidlertid ikke dagens eiere økonomiske forpliktelser.

INFORMASJON OM SELSKAPET

Smøla kommune
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3.2.5 Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS 
Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS
Selskapsform: Aksjeselskap
Organisasjonsnummer: 988 067 075
Stiftelsesdato: 18.01.2005
Kontaktperson: Aslaug Rustad
Nettadresse: www.oimat.no
EIERE OG EIENDELER
Eiere: Andel
NTNU 13,05 %
Nord-Trøndelag fylkeskommune 10,87 %
Frøya kommune 0,43 %
Hitra kommune 0,43 %
Trondheim kommune 6,52 %
Andre aksjonærer 68,69 %

Selskapets aksjekapital 2 300 000 NOK
SELSKAPETS STYRINGSDOKUMENT

Aksjonæravtale x Vedtekter Etiske retningslinjer
Selskapsavtale Styreinstruks Varslingsregler/rutiner
Samarbeidsavtale Strategiplaner Klima-/miljøplaner

VISJON
Ingen

VEDTAKSFESTET MÅL
Utvikler og selger kunnskap om trøndersk mat og drikke.

Utvikling av mat og drikke i  Trøndelag ved utvikling av merkevare, kompetanse, produksjon og salg hos
næringsaktørene.

ROLLE OG STYREINFORMASJON
Styret skal bestå av 3 - 9 medlemmer og velges av generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

NØKKELTALL
Regnskap (i hele 1 000,-) 2017 2016 2015
Driftsinntekter 12 552 12 478 13 547
Driftsresultat 874 233 531
Resultat før skatt 859 172 526
Sum eiendeler 5 426 6 308 7 180
Egenkapital (%) 78,50 % 57,00 % 48,50 %
RAPPORTERING TIL KOMMUNEN
Årlig: Budsjett

Revisorbekreftet årsregnskap med noter og styrets årsberetning
Protokoll fra generalforsamling/representantskap

BAKGRUNN FOR EIERSKAPET
Ønske om å være med i et selskap som gjennom lønnsom drift skal være et skapende samlingspunkt
for utvikling av mat og drikke i  Trøndelag.

KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI
Nytteverdien av selskapets aktiviteter er større for matbransjen enn for Frøya kommunesom eier. Dagens
organisering gir l iten nytte for kommunen som eier, men nytte ti l  lokale små og store matprodusenter.
Selskapet representerer en svært l iten investering for Frøya kommune med lav økonomisk risiko.
Kortreist mat får større og større fokus, og gjennom kommunens deltagelse i  Oi! Kan dette få større profilering
og markedsføring av lokale produkter. Selskapets betydning for lokale småprodusenter bør være en viktig 
for vårt engasjement i  selskapet.
Anbefaling: Eierforhold opprettholdes

INFORMASJON OM SELSKAPET
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3.2.6 Abakus AS 

Abakus AS

Abakus AS
Selskapsform: Aksjeselskap
Organisasjonsnummer: 983 335 543
Stiftelsesdato: 01.04.2001
Kontaktperson: Hege Kristin Søgård Løland
Nettadresse: www.abakus.no
EIERE OG EIENDELER
Eiere: Andel
Røros kommune 9 %
10 komuner i  Sør- og Nord 91 % Selskapets aksjekapital: 100 100
Østerdal med 91 aksjer hver
SELSKAPETS STYRINGSDOKUMENT

Aksjonæravtale Vedtekter Etiske retningslinjer
Selskapsavtale Styreinstruks Varslingsregler/rutiner
Samarbeidsavtale Strategiplaner Klima-/miljøplaner

VISJON

VEDTAKSFESTET MÅL
Abakus as er en kompetansebedrift innen prosessbistand og juridiske tjenester innenfor offentlige
anskaffelser. Siden oppstarten i 2001 har vi opparbeidet vesentlig kompetanse og erfaring
innen alle områder ved offentlige anskaffelser. Vi har også lang erfaring med
desentralisert arbeidsmetodikk og har implementert data- og telefoniløsninger som støtter dette.
Våre oppdragsgivere er kommuner, fylkeskommuner og statlige etater i Midt- og Sør-Norge. Abakus AS 
har som policy kun å ta oppdrag fra offentlig sektor p.g.a. habilitet og integritet.

ROLLE OG STYREINFORMASJON

NØKKELTALL
Regnskap (i hele 1 000,-) 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4 485 4 827 3 228
Driftsresultat 760 969 -563
Resultat før skatt 752 959 -572
Sum egenkapital 3 547 2 979 2 006
Egenkapital (%) 68,60 % 62,50 % 57,10 %
RAPPORTERING TIL KOMMUNEN
Årlig:

BAKGRUNN FOR EIERSKAPET
Rådmannen får fullmakt ti l  å inngå forhandlinger med Abakus AS, for å klargjøre gevinstene
med å være eier i  selskapet på lik l inje med dagens eierkommuner
Frøya kommune kjøper 1 aksje i  Abakus AS for kr 2 500

KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI
Få adgang til  å benytte selskapet i  store / kompliserte anskaffelser

INFORMASJON OM SELSKAPET
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3.2.7 Revisjon Midt-Norge SA 
Revisjon Midt-Norge SA

Revisjon Midt-Norge SA
Selskapsform: Samvirkeforetak
Organisasjonsnummer: 919 902 310
Stiftelsesdato: 28.08.2017
Kontaktperson: Arnt Robert Ovesen Haugan
Nettadresse: www.revisjonmidtnorge.no
EIERE OG EIENDELER
Eiere: Andel:
Frøya kommune 1,0 %
Andre eiere i Trøndelag fylke 99,0 %

SELSKAPETS STYRINGSDOKUMENT
Aksjonæravtale Vedtekter x Etiske retningslinjer

x Selskapsavtale Styreinstruks x Varslingsregler/rutiner
Samarbeidsavtale x Strategiplaner Klima-/miljøplaner

VISJON
Bidrar til forbedring
VEDTAKSFESTET MÅL
Delskapet har som formål og oppgave å utføre revisjon i og ha tilsyn med de deltagende kommuner i henhold
til gjeldende lovverk. Kan utføre andre revisjonsoppdrag og rådgivning for deltakerne etter særskilt hjemmel,
eller innenfor rammen av det til enhver tid gjeldende regelverk. Kan utføre revisjonsoppdrag og rådgivning
for andre selskaper/virksomheter. Kan inngå i revisjonsselskap når dette fremmer selskapets formål og 
kompetanse, jfr. Selskapsavtalen § 8.
Kommunal revisjon etter kommuneloven organisert i et interkommunalt samarbeid. 15 deltagende kommuner.

ROLLE OG STYREINFORMASJON
Styret består av 5 medlemmer med personlige varamedlemmer. 4 representanter velges av representskapet og 1
representant velges av og blant de ansatte. Styrets funksjonstid samsvarer med kommunestyrets valgperiode.
Representantskapet er selskapets øverste myndighet og velges med en representant fra selskapets eiere.
NØKKELTALL
Regnskap (i hele 1 000,-) 2017 2016 2015
Driftsinntekter
Driftsresultat
Resultat før skatt
Sum eiendeler
Egenkapital (%)
RAPPORTERING TIL KOMMUNEN
Årlig: Budsjett

Revisorbekreftet årsregnskap med noter og styrets årsberetning
Protokoll fra representantskapsmøter

Selskapets styringsdokument oversendes fortløpende ved utarbeidelse/endring
BAKGRUNN FOR EIERSKAPET
Selskapet ble opprettet med bakgrunn i opprettelsen av Trøndelag fylke, og er en sammeslåing
av revisjonsselskapene i Nord- og Sør-Trøndelag

KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI
Forventningen er at selskapet utøver sin virksomhet i henhold til selskapsavtalen som er å utføre revisjon i og
ha tilsyn med de deltagende kommuner i henhold til gjeldende lovverk. Som medeier i selskapet har Frøya 
kommune forventninger til at selskapet bidrar i enda sterkere grad med sin kompetanse, også gjennom 
opplæring. Effektiv drift er en forutsetning for at selskapet skal kunne tilfredsstille sine eiere. Det er lav
økonomisk risiko forbundet med selskapets investeringer og drift, men dette må tilpasses eiernes behov.
Anbefaling: Eierforhold opprettholdes

INFORMASJON OM SELSKAPET
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3.2.8 Kontrollutvalgssekretariat Trøndelag IKS 
Kontrollutvalgssekretariat Trøndelag IKS

Kontrollutvalgssekretariat Trøndelag IKS
Selskapsform: Interkommunalt selskap
Organisasjonsnummer: 988 799 475
Stiftelsesdato: 18.01.2005
Kontaktperson: Torbjørn Berglann
Nettadresse: www.konsek.no
EIERE OG EIENDELER
Eiere: Andel:
Frøya kommune 1,0 %
Andre kommuner i Trøndelag 99,0 %

SELSKAPETS STYRINGSDOKUMENT
Aksjonæravtale x Vedtekter Etiske retningslinjer

x Selskapsavtale Styreinstruks x Varslingsregler/rutiner
Samarbeidsavtale x Strategiplaner Klima-/miljøplaner

VISJON
KonSek skal være en ledende tilbyder av sekretariatstjenester til kontrollutvalg. Gjennom kontrollutvalgene
skal KonSek bidra til måloppnåelse og tillit til den kommunale forvaltningen.
VEDTAKSFESTET MÅL
Utføre sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget i de deltagende kommuner i henhold til gjeldende lovverk og
forskrifter. Kan gå inn i selskap når dette fremmer selskapets formål og kompetanse, jfr. Selskapsavtalen § 8.

ROLLE OG STYREINFORMASJON
Styret består av 5 medlemmer med personlige varamedlemmer. 4 representanter velges av representskapet og 1
representant velges av og blant de ansatte. Styrets funksjonstid samsvarer med kommunestyrets valgperiode.
Representantskapet er selskapets øverste myndighet og velges med en representant fra selskapets eiere.
Det enkelte medlem kan være representert med fullmakt. Representantskapets leder og nestleder er valgkomite
til selskapets styre.
NØKKELTALL
Regnskap (i hele 1 000,-) 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4 932 4 855 4 656
Driftsresultat 233 10 130
Resultat før skatt 250 38 174
Sum eiendeler 5 313 4 135 3 983
Egenkapital (%) 84,60 % 77,80 % 79,90 %
RAPPORTERING TIL KOMMUNEN
Årlig: Budsjett

Revisorbekreftet årsregnskap med noter og styrets årsberetning
Protokoll fra representantskapsmøter

Selskapets styringsdokument oversendes fortløpende ved utarbeidelse/endring
BAKGRUNN FOR EIERSKAPET
Selskapet ble opprettet med bakgrunn i endringer i kommuneloven som medførte krav til ny organisering
av sekretariatfunksjonen til kontrollutvalg i kommunene.

KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI
Forventningen er at selskapet utøver sin virksomhet i henhold til selskapsavtalen, økonomiplan og budsjett.
I tillegg at driften er effektiv og i samsvar med kommunelovens forventninger til sekretariatsfunksjonen.
KonSek er et interkommunalt selskap som eies av kommunene i fellesskap og som utfører sin virksomhet ut fra
lover og regler, men også for å tilpasse seg løpende utfordringer og krav.
For Frøya kommune er den økonomiske risiko tilknyttet seslkapets drift lav.
Anbefaling: Eierforhold opprettholdes

INFORMASJON OM SELSKAPET
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3.2.9 HAMOS Forvaltning IKS 
HAMOS Forvaltning IKS

HAMOS Forvaltning IKS
Selskapsform: Interkommunalt selskap
Organisasjonsnummer: 975 936 333
Stiftelsesdato: 06.11.1995
Kontaktperson: Trygve Berdal
Nettadresse: www.hamos.no
EIERE OG EIENDELER
Eiere: Andel: Eiere: Eiere: Andel:
Orkdal kommune 23,5 % Hitra kommune 9,0 % Rindal kommune 4,3 %
Skaun kommune 14,0 % Hemne kommune 8,8 % Agdenes kommune 3,6 %
Surnadal kommune 12,3 % Meldal kommune 8,1 % Snillfjord kommune 2,0 %
Frøya kommune 9,0 % Rennebu kommune 5,4 %

SELSKAPETS STYRINGSDOKUMENT
Aksjonæravtale x Vedtekter Etiske retningslinjer

x Selskapsavtale Styreinstruks Varslingsregler/rutiner
Samarbeidsavtale x Strategiplaner x Klima-/miljøplaner

VISJON
Vi skaper verdier for folk og miljø

VEDTAKSFESTET MÅL
Selskapets formål er på vegne av eierkommuner og i henhold til delegasjon å utføre den forvaltningsmyndighet
og de oppgaver som eierkommunene har i tilknyttning til innsamling, transport, behandling og omsetning av 
avfall/slam og alt som naturlig hører med til dette i eierkommunene, samt delta i eller etablere andre selskaper
til utøvelse av virksomheten innenfor denne formålsangivelse. Selskapet er tildelt enerett innenfor avfalls-
området og har ikke erverv som formål. Selskapet kan også utføre forvaltningsoppgaver for eierkommunene på
andre områder. I tillegg til dette formålet skal selskapet søke å redusere avfallsmengdene, utnytte resursene i
avfallet og behandle avfallet på en måte som fullt ut tilfredsstiller miljømessige krav som myndighetene stiller.
ROLLE OG STYREINFORMASJON
Styret skal ha minst 7 medlemmer med 3 varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Styret velges av representant-
skapet. Medlemmene velges for 4 år ad gangen, men slik at halvparten av styret er på valg hvert andre år.
Et styremedlem med varamedlem velges av og blant de ansatte. Disse skal ikke delta i behandlingen av saker
som fatter forvaltningsvedtak som enkeltvedtak eller fastsettelse av forskrifter.
Styret har pr. dato 12 medlemmer.
Representantskapet skal være sammensatt med en representant fra hver eierkommune med vararepresentant.
Representantene velges av kommunestyret for valgperioden med stemmerett i henhold til eierandel.
NØKKELTALL
Regnskap (i hele 1 000,-) 2017 2016 2015
Driftsinntekter 118 549 112 454 111 150
Driftsresultat -1 666 1 555 678
Resultat før skatt -1 337 3 538 3 390
Sum eiendeler 174 685 171 049 159 829
Egenkapital (%) 38,00 % 40,40 % 41,80 %
RAPPORTERING TIL KOMMUNEN
Årlig: Budsjett

Revisorbekreftet årsregnskap med noter og styrets årsberetning
Protokoll fra representantskapsmøter og styremøter.

Selskapets styringsdokument oversendes fortløpende ved utarbeidelse/endring
BAKGRUNN FOR EIERSKAPET
Selskapet ble opprettet for å ha en mer effektiv og bærekraftig renovasjonsordning. Selskapet er et IKS hvor 
selvkostprinsippet er en forutsetning for driften.
KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI
Selskapet eies av flere kommuner og utøver sin virksomhet ut fra lover og regler, men også for i fellesskap
tilpasse seg løpende utfordringer. Selskapets drift baseres på selvkostprinsippet, noe som ikke medfører en
vesentlig økonomisk risiko for eierkommunene. Økonomisk risiko ligger i at selskapet har eierskap i flere 
datterselskaper som kan påvirke selskapets kjernevirksomhet. Risikoen vedrørende tilknyttningene sikres via
eierkommunenes eierforhold i morselskapet. Frøya kommune har i tillegg garantiansvar for selskapets gjeld på 
kr. 5 116 500,-. Anbefaling: Eierforholdet opprettholdes.

INFORMASJON OM SELSKAPET
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3.2.10 Trondheim Havn IKS 
Trondheim Havn IKS

Trondheim Havn IKS
Selskapsform: Interkommunalt selskap
Organisasjonsnummer: 945 510 552
Stiftelsesdato: 29.06.2005
Kontaktperson: Knut Thomas Kusslid
Nettadresse: https://trondheimhavn.no/
EIERE OG EIENDELER
Eiere: Andel: Eiere: Andel:
Trondheim kommune 76,3 % Steinkjer kommune 2,1 %
Verdal kommune 8,0 % Namsos kommune 2,0 %
Levanger kommune 5,3 % Størdal kommune 1,8 %
Orkdal kommune 4,2 % Leksvik kommune 0,3 %

Frøya kommune 0,1 %
SELSKAPETS STYRINGSDOKUMENT

Aksjonæravtale x Vedtekter Etiske retningslinjer
x Selskapsavtale Styreinstruks Varslingsregler/rutiner

Samarbeidsavtale x Strategiplaner x Klima-/miljøplaner
VISJON

VEDTAKSFESTET MÅL
Selskapet har som formål å samordne og utvikle en effektiv, sikker og rasjonell havnevirksomhet innenfor
samarbeidsområdet, samt sørge for sikkerhet og fremkommelighet i selskapets havner og deltakerkommunenes
sjøområder. I tilknyttning til dette skal Trondheim Havn på vegne av deltakerkommunene ivareta alle
forvaltningsmeddige og administrative oppgaver som etter Havne- og farvannsloven påligger kommunene,
samt håndheve de bestemmelser som etter Havne- og farvannsloven med forskrifter gjelder innenfor 
kommunenes sjøområder.

ROLLE OG STYREINFORMASJON
Representantskapet er selskapets øverste organ og består pr 31.12.17 av til sammen 29 medlemmer, herav
20 medlemmer med stemmerett valgt av eierkommuner og 9 observatører med møte- og talerett, fra hhv. 
Sør-Trøndelag og Nord- Trøndelag fylkeskommuner med 1 representant hver,s amt 7 brukerrepresentanter

Styret består av 8 medlemmer, herav 6 medlemmer valgt av representskapet og 2 medlemmer valgt 
av de ansatte.

NØKKELTALL
Regnskap (i hele 1 000,-) 2017 2016 2015
Driftsinntekter 155 978 142 014 135 200
Driftsresultat 24 556 11 361 12 043
Resultat før skatt 27 309 15 492 15 809
Sum eiendeler 937 029 925 416 890 336
Egenkapital (%) 95,40 % 93,70 % 93,70 %
RAPPORTERING TIL KOMMUNEN
Årlig: Budsjett

Revisorbekreftet årsregnskap med noter og styrets årsberetning
Protokoll fra representantskapsmøter og styremøter.

Selskapets styringsdokument oversendes fortløpende ved utarbeidelse/endring
BAKGRUNN FOR EIERSKAPET
Kommunen gikk inn som eier etter av havnen på Nordhammervika ble en del av selskapet.

KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI
Selskapet eies av flere kommuner og utøver sin virksomhet ut fra lover og regler, men også for i fellesskap
tilpasse seg løpende utfordringer. 
Kommunen holder på å prosjekter en liggekai på Sistranda som også vil bli en del av Trondheim Havn. 

 Anbefaling: Eierforholdet opprettholdes.

INFORMASJON OM SELSKAPET
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3.2.11 Frøya Flyplass DA 
Frøya Flyplass DA

Frøya Flyplass DA
Selskapsform: Ansvarlig selskap med delt ansvar
Organisasjonsnummer: 984 565 801
Stiftelsesdato: 06.05.2002
Kontaktperson: Olav Andreas Ervik
Nettadresse:
EIERE OG EIENDELER
Eiere: Andel:
Frøya kommune 20,0 % Bewi Produkter AS 10,0 %
Hitra kommune 20,0 % Dolm Invest DA 10,0 %
Salmar ASA 10,0 % Riiber Eiendom AS 5,0 %
Marine Harvest Norway ASA 10,0 % Alf Magne Skarsvåg 5,0 %
Kvernhusvik Skipsverft AS 10,0 %

Andelskapital NOK 100 000
SELSKAPETS STYRINGSDOKUMENT

Aksjonæravtale x Vedtekter Etiske retningslinjer
x Selskapsavtale Styreinstruks Varslingsregler/rutiner

Samarbeidsavtale Strategiplaner Klima-/miljøplaner
VISJON

VEDTAKSFESTET MÅL
Selskapets formål er å eie å drive Frøya flyplass

ROLLE OG STYREINFORMASJON
Selskapets årsmøte er selskapets øverste myndighet og eiere har besluttningsrett i forhold til eierandel.
Selskapsmøtet velger et styre som skal stå for den alminnelige forvaltning av selskapet.
Styret skal bestå av 1 - 7 styremedlemmer med personlige varamedlemmer. Styremedlemmer og vara-
medlemmer velges for 2 år ad gangen og kan gjenvelges. Styrets leder velges av årsmøtet ved særskillt valg
for ett år ad gangen. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

NØKKELTALL
Regnskap (i hele 1 000,-) 2017 2016 2015
Driftsinntekter 530 81 84
Driftsresultat 476 -12 35
Resultat før skatt 473 -12 35
Sum eiendeler 697 257 222
Egenkapital (%) 80,90 % 35,00 % 45,90 %
RAPPORTERING TIL KOMMUNEN
Årlig: Budsjett

Revisorbekreftet årsregnskap med noter og styrets årsberetning
Protokoll fra årsmøter

Selskapets styringsdokument oversendes fortløpende ved utarbeidelse/endring
BAKGRUNN FOR EIERSKAPET
Det er viktig for og sterk interesse i regionen for å gjenåpne Frøya flyplass, som trolig vil dekke et visst behov 
for forkortet reisetid for innbyggere i regionen. I tillegg at øyregionen gjøres med tilgjengelig for tilreisende.

KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI
Selskapet har solgt solgt sine eiendommer, til privat næringsliv.
Kommunen venter en avvikling av selskapet.

Anbefaling: Selskapet avvikles

INFORMASJON OM SELSKAPET
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3.2.12 Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS 
Interkommunalt Arkiv Trøndelag

Interkommunalt Arkiv Trøndelag
Selskapsform: Interkommunalt selskap
Organisasjonsnummer: 971375965
Stiftelsesdato: 20.02.1995
Kontaktperson: Anne Overland
Nettadresse: www.ika-trondelag.no
EIERE OG EIENDELER
Eiere: Andel:

Frøya kommune 1,7 %
Trøndelag kommuner

Andelskapital NOK 100 000
SELSKAPETS STYRINGSDOKUMENT

Aksjonæravtale Vedtekter Etiske retningslinjer
x Selskapsavtale Styreinstruks Varslingsregler/rutiner

Samarbeidsavtale x Strategiplaner Klima-/miljøplaner
VISJON

VEDTAKSFESTET MÅL
IKA-Trøndelag skal være det ledende arkivfaglige kompetansesenter i regionen.
IKA-Trøndelag skal gjøre eierkommunene i stand til å oppfylle sine lovpålagte arkivoppgaver
ROLLE OG STYREINFORMASJON
Virksomheten er et eget rettsubjekt, og arbeidsgiveransvaret tilligger styret. Selskapet har sitt hovedkontor
 i Trondheim. Formålet med selskapet er å legge forholdene til rette for eiernes rasjonelle, 
funksjonsdyktige og effektive gjennomføring av arkivlovens intensjoner og bestemmelser. 
Selskapet skal kunne fungere som arkivdepot for eiernes papirbaserte og elektroniske arkiver og sørge for 
at materialet blir gjort tilgjengelig for offentlig bruk, forskning og andre adminsitrative og kulturelle formål. 
 Selskapet skal ha følgende tre organ : Representantskapet, Syret, Daglig leder. 
Representantskapet er virksomhetens øverste organ, der deltakerne oppnevne sine respektive representanter. 
Hver deltaker skal ha 1 representant.  Styret velges av representantskapet. 
NØKKELTALL

RAPPORTERING TIL KOMMUNEN
Årlig: Årsmelding og regnskap

Budsjettforutsetninger og - rammer

Selskapets styringsdokument oversendes fortløpende ved utarbeidelse/endring
BAKGRUNN FOR EIERSKAPET

Medlem for å ivareta Frøya Kommunes forpliktelser ovenfor arkiv av kommunens saker

KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI

Anbefaling: Eierforhold opprettholdes

INFORMASJON OM SELSKAPET
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3.2.13 Stiftelsen Halten Nekolai Dahls Minne 
Stiftelsen Halten Nekolai Dahls Minne

Stiftelsen Halten Nekolai Dahls Minne
Selskapsform: Stiftelse
Organisasjonsnummer: 971 379 650
Stiftelsesdato: 29.11.1991
Kontaktperson: Björn Vogelsang
Nettadresse: www.stiftelsenhalten.no
EIERE OG EIENDELER
Eiere: Andel:
Grunnkapitalen består av eiendommene på fiskeværte Halten som firmaet Nekolai Dahl ved Torstein Erbo
donnerte til stiftelsen.
Frøya kommune har inskutt kapital på kr. 300.000,-.

Grunnkapital NOK 2 418 050
SELSKAPETS STYRINGSDOKUMENT

Aksjonæravtale x Vedtekter Etiske retningslinjer
Selskapsavtale Styreinstruks Varslingsregler/rutiner
Samarbeidsavtale Strategiplaner Klima-/miljøplaner

VISJON

VEDTAKSFESTET MÅL
Stiftelsens primære formål er å forvalte eiendommene på fiskeværet Halten som firmaet Nekolai Dahl ved 
Totstein Erbo donerte til stiftelsen. Stiftelsen skal bidra til å utvikle øygruppen og fiskeværet Halten til et
levende og aktivt kystkulturminne, samt legge til rette slik at historisk og ny viten kan formidles og utvikles.

ROLLE OG STYREINFORMASJON
Styret er stiftelsens øverste organ og juridiske ansvarshavende.
Styret består av 5 medlemmer og 5 varamedlemmer, der 1. varamedlem velges ved loddtrekning og denne 
møter fast på styremøtene. Styret velges for 4 år om ikke annent er nevnt. 2 styremedlemmer med vara-
medlemmer velges av SFFK, 1 medlem m/varamedlem velges av Frøya kommune og 2 medlemmer m/vara-
medlemmer velges av Rådsmøtet. Rådsmøtet er sammensatt i forhold til kapitalinnskudd etter følgende nøkkel:
fra 10.000 - 100.000 1 rep intill 200.000 2 repr. Intill 300.000 3 repr.
mer enn 300.000 4 repr. en samling av inskudd under 10.000 til samlet 10.000 velger 1 repr.
NØKKELTALL
Regnskap (i hele 1 000,-) 2017 2016 2015
Driftsinntekter 486 498 544
Driftsresultat -430 -375 -282
Resultat før skatt -361 -290 -178
Sum eiendeler 4 790 5 129 5 434
Egenkapital (%) 96,00 % 96,70 % 96,60 %
RAPPORTERING TIL KOMMUNEN
Årlig: Budsjett

Revisorbekreftet årsregnskap med noter og styrets årsberetning
Protokoll fra årsmøter

Selskapets styringsdokument oversendes fortløpende ved utarbeidelse/endring
BAKGRUNN FOR EIERSKAPET
Stiftelsen ble opprettet i 1991 for å eie og ivareta fiskeværet Halten med øyer/eiendommer som firmaet
Nekolai Dahl donerte. Frøya kommune ser verdien i at værområdene bevares og ga derfor sin støtte.,

KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI
Stiftelsen drives ut fra sine forutsetninger på en tilfredsstillende måte, og gjennom stiftelsens medlemmer og
råd er det gjennom stor interesse har det skjedd en utvikling på Halten med økt tilterkking av besøkende.
Det er lav økonomisk risiko for Frøya kommune vedrørende driften av Stiftelsen Halten NDM. Stiftelsen
representerer verken vesentlig investering eller eller omsetning for Frøya kommune. Likevel representerer
Halten store kulturell verdier som Frøya kommune har interesse av å ivareta og sørge for å bli utviklet og
tilkjennegjort for en større del av befolkningen, ikke minst i øyregionen.

Anbefaling: Deltagelse opprettholdes

INFORMASJON OM SELSKAPET
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3.2.14 Grønskaget Borettslag 

Stiftelsesdato: 01.08.1996
Kontaktperson: Niklas Ness Kristiansen
Nettadresse:

EIERE OG EIENDELER

Eiere: Andel:

Totale andeler 18 leiligheter

Frøya kommune 2 leiligheter Inskutt kapital NOK 265 000

SELSKAPETS STYRINGSDOKUMENT

Aksjonæravtale x Vedtekter Etiske retningslinjer

x Andelsbevis Styreinstruks Varslingsregler/rutiner

x Tildelingskontrakt Strategiplaner Klima-/miljøplaner

VISJON

VEDTAKSFESTET MÅL

Borettslag med utleie av bolig.

ROLLE OG STYREINFORMASJON

Laget skal ha et styre bestående av 1 styreleder og 2 andre medlemmer, med tilsvarende varamedlemmer.

Funksjonstiden er 2 år. Både styremedlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges. Styreleder velges ved eget 

valg. Styret velger innen sin midte nestleder og sekretær. Styret velges av generalforsamlingen.

NØKKELTALL

Regnskap (i hele 1 000,-) 2017 2016 2015

Driftsinntekter 1 248 1 248 1 248

Driftsresultat 669 860 865

Resultat før skatt 413 586 571

Sum eiendeler 8 553 8 653 8 571

Egenkapital (%) 13,90 % 9,00 % 2,20 %

RAPPORTERING TIL KOMMUNEN

Årlig: Budsjett

Revisorbekreftet årsregnskap med noter og styrets årsberetning

Protokoll fra generalforsamlingårsmøter

Selskapets styringsdokument oversendes fortløpende ved utarbeidelse/endring

BAKGRUNN FOR EIERSKAPET

Frøya kommune har gjennomført investeringen med bakgrunn i mangel på leiligheter som en mellomløsning

vedrørende utleiemulihet til kommunens ansatte.

KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI
Frøya kommunes økonomiske risiko vedrørende investering i 2 andeler er lav. Frøya kommune ha i tillegg
ingen økonomiske forpliktelser i forhold til løpende drift, da drift og vedlikehold dekkes gjennom fordeling av
løpende fellesutgifter.
Selskapets økonomi er stram og viser en negativ egenkapital pr. 31.12.2012. Frøya kommunes ansvar er 
fordelt i forhold til andeler.

Anbefaling: Eierforholdet opprettholdes
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3.2.15 Storheia Borettslag 

Storheia Borettslag

Storheia Borettslag
Selskapsform: Borettslag
Organisasjonsnummer: 982 832 055
Stiftelsesdato: 19.12.2000
Kontaktperson: Hedly Magne Iversen
Nettadresse:

EIERE OG EIENDELER

Eiere: Andel:

Totale andeler 16 leiligheter

Frøya kommune 2 leiligheter Inskutt kapital NOK 745 000

SELSKAPETS STYRINGSDOKUMENT

Aksjonæravtale x Vedtekter Etiske retningslinjer

x Andelsbevis Styreinstruks Varslingsregler/rutiner

x Tildelingskontrakt Strategiplaner Klima-/miljøplaner

VISJON

VEDTAKSFESTET MÅL

Borettslag med utleie av bolig.

ROLLE OG STYREINFORMASJON
Laget skal ha et styre bestående av 1 styreleder og 2 andre medlemmer, med tilsvarende varamedlemmer.
Funksjonstiden er 2 år. Både styremedlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges. Styreleder velges ved eget 
valg. Styret velger innen sin midte nestleder og sekretær. Styret velges av generalforsamlingen.

NØKKELTALL
Regnskap (i hele 1 000,-) 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1 417 1 406 1 321
Driftsresultat 622 436 580
Resultat før skatt 481 277 428
Sum eiendeler 15 946 16 263 16 057
Egenkapital (%) 31,10 % 27,50 % 26,20 %

RAPPORTERING TIL KOMMUNEN

Årlig: Budsjett

Revisorbekreftet årsregnskap med noter og styrets årsberetning

Protokoll fra generalforsamlingårsmøter

Selskapets styringsdokument oversendes fortløpende ved utarbeidelse/endring

BAKGRUNN FOR EIERSKAPET

Frøya kommune har gjennomført investeringen med bakgrunn i mangel på leiligheter som en mellomløsning

vedrørende utleiemuliheter til kommunens ansatte.

KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI
Frøya kommunes økonomiske risiko vedrørende investering i 2 andeler er lav. Frøya kommune ha i tillegg
ingen økonomiske forpliktelser i forhold til løpende drift, da drift og vedlikehold dekkes gjennom fordeling av
løpende fellesutgifter.

Anbefaling: Eierforholdet opprettholdes

INFORMASJON OM SELSKAPET
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3.2.16 Sistranda Borettslag 
Sistranda Borettslag

Sistranda Borettslag
Selskapsform: Borettslag
Organisasjonsnummer: 982 690 846
Stiftelsesdato: 21.06.2000
Kontaktperson: Marit Wisløff Norborg
Nettadresse:
EIERE OG EIENDELER
Eiere: Andel:
Totale andeler 20 leiligheter
Frøya kommune 3 leiligheter Innskutt kapital NOK 150 300

SELSKAPETS STYRINGSDOKUMENT
Aksjonæravtale x Vedtekter Etiske retningslinjer

x Andelsbevis Styreinstruks Varslingsregler/rutiner
x Tildelingskontrakt Strategiplaner Klima-/miljøplaner

VISJON

VEDTAKSFESTET MÅL
Borettslag med utleie av bolig.

Personer som har behov for omsorg på grunnlag av alder, funksjonshemmine, funksjonsnedsettelse eller
sykdom, som er andelseiere i boligbyggerlaget og som er utpekt av Frøya kommune, kan være andelseiere.
Frøya kommune kan stå som eier av intil 30 % av andelene. For øvrig kan bare enkeltpersoner være andelseiere
i borettslaget. Ingen enkeltpersoner kan eie mer enn en andel. Andre enn ektefeller eller personer som i minst 
to år naturlig har utgjort en husstand kan ikke tegne andel sammen eller erverve den i fellesskap,
Når andelseier dør eller flytter ut, skal andelen med tilhørende borettsinnskudd overdras tel person
ROLLE OG STYREINFORMASJON
Laget skal ha et styre bestående av 1 leder og 2 styremedlemmer og tilsvarerde varamedlemmer. Funksjons-
tiden er 2 år. Varamedlemmer velges for 1 år. Både medlemmer ov varamedlemmer kan gjenvelges.
Frøya kommune har rett til å oppnevne ett styremedlem med personlig varamedlem. Ellers velger general-
forsamling styremedlemmer og varamedlemmer. Leder velges ved særskilt valg. Styret velger nestleder og
sekretær blant styremedlemmene. Styret er besluttningsdyktig med 2 medlemmer og enstemmig besluttning.

NØKKELTALL
Regnskap (i hele 1 000,-) 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1 755 1 705 1 663
Driftsresultat 861 949 1 003
Resultat før skatt 631 702 732
Sum eiendeler 26 201 25 802 25 600
Egenkapital (%) 34,30 % 32,40 % 29,90 %
RAPPORTERING TIL KOMMUNEN
Årlig: Budsjett

Revisorbekreftet årsregnskap med noter og styrets årsberetning
Protokoll fra generalforsamlingårsmøter

Selskapets styringsdokument oversendes fortløpende ved utarbeidelse/endring
BAKGRUNN FOR EIERSKAPET
Utbygging av Sistranda borettslag ble ansett som et svært nyttig botilbud for aktuelle andelshavere, da 
bakgrunn for utbyggingen var basert på tilrettelegging av omsorgsboliger i Sistranda sentrum.

KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI
Frøya kommunes økonomiske risiko vedrørende investering i 3 andeler er lav. Frøya kommune har i tillegg
ingen økonomiske forpliktelser i forhold til løpende drift, da drift og vedlikehold dekkes gjennom fordeling av
løpende fellesutgifter.
Frøya kommune har i tillegg stillt garanti vedr. selskapets lånefinansiering som pr 31.12.2012 har en rest
på kr. 9 835 568,- som utløper 15.09.2031. Garantien anses dekket i forhold til selskapets aktiva.

Anbefaling: Eierforholdet opprettholdes

INFORMASJON OM SELSKAPET
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3.2.17 Frøya Storhall AS 
Stiftelsesdato: 14.01.2016
Kontaktperson: Jan Otto Fredagsvik
Nettadresse:
EIERE OG EIENDELER
Eiere: Andel:
Frøya kommune 100 % 4.000.000

SELSKAPETS STYRINGSDOKUMENT
Aksjonæravtale X Vedtekter Etiske retningslinjer
Andelsbevis Styreinstruks Varslingsregler/rutiner
Tildelingskontrakt Strategiplaner Klima-/miljøplaner

VISJON

VEDTAKSFESTET MÅL
Selskapets formål er å bygge, eie, drifte og utvikle Frøya Storhall med tilhørende idrettsanlegg til  det beste
for idretten på Frøya. Frøya Storhall skal leies ut ti l  idrettsaktiviteter, konserter, messer og l iknende.

ROLLE OG STYREINFORMASJON
Styrets leder: Nils Jørgen Karlsen
Nestleder: Geir Meland
Styremedlem: Valborg Bekken
Styremedlem: Oddgeir Storø
Styremedlem: Camilla Prytz

NØKKELTALL
Regnskap (i hele 1 000,-) 2017 2016
Driftsinntekter 911 84
Driftsresultat -1 540 -112
Resultat før skatt -2 285 -272
Sum eiendeler 48 384 51 147
Egenkapital (%) -5,20 % -5,00 %
RAPPORTERING TIL KOMMUNEN
Årlig: Budsjett

Revisorbekreftet årsregnskap med noter og styrets årsberetning
Protokoll fra generalforsamlingårsmøter

Selskapets styringsdokument oversendes fortløpende ved utarbeidelse/endring
BAKGRUNN FOR EIERSKAPET

For å realisere en Storhall for Frøya kommune, ble det etablert et selskap som skal bygge og drive
Frøya Stohall AS. Frøya Kommune skal være eier.

KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI
Frøya Storhall er etablert og bygd i 2016. Storhallen vil  inngå i kommunens tilbud til  inbyggerne for å fremme
folkehelse og idrett.

Anbefaling: Eierforholdet opprettholdes
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3.2.18 Blått kompetansesenter AS 
Blått kometansesenter AS

Blått kompetansesenter
Selskapsform: Aksjeselskap
Organisasjonsnummer: 914 886 252
Stiftelsesdato: 05.01.2015
Kontaktperson: Trude Seinbru Heggestad
Nettadresse: www.bksnorge.no
EIERE OG EIENDELER
Eiere: Andel Eiere: Andel
Trøndelag fylkeskommune 35,84 % Hitra næringsforening 2,63 %
Gåsø Næringsutvikling AS 18,38 % Øvrige 9,04 %
Kvarv AS 18,38 %
Frøya kommune 4,66 %
Hitra kommune 4,66 %
SIVA 3,30 %
Marine Harvest AS 3,10 %

Selskapets aksjekapital 4 896 196 NOK
SELSKAPETS STYRINGSDOKUMENT

Aksjonæravtale x Vedtekter Etiske retningslinjer
Selskapsavtale Styreinstruks Varslingsregler/rutiner
Samarbeidsavtale x Strategiplaner Klima-/miljøplaner

VISJON
Fra ide til suksess
VEDTAKSFESTET MÅL
Selskapets virksomhet er å legge til rette for koblingsaktivitet i Blått
kompetansesenter, herunder aktiviteter som inkluderer leietakerne i bygget, men ikke
minst også hele det regionale næringslivet i marin sektor, de videregående skolene og
relevante forsknings- og utdanningsinstitusjoner – og annet som naturlig faller
sammen med dette. Formålet er å bidra til å skape et levende senter som skal styrke
den 

ROLLE OG STYREINFORMASJON
Selskapets styre skal ha fra 3 til 8 styremedlemmer. Selskapets firma tegnes av styrets
leder alene, eller av to styremedlemmer i fellesskap. Styret kan meddele prokura

NØKKELTALL
Regnskap (i hele 1 000,-) 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3 163 1 117 0
Driftsresultat 701 -357 -457
Resultat før skatt 643 -399 -468
Sum eiendeler 3 027 1 942 1 964
Egenkapital (%) -4,10 % -39,50 % -18,70 %
RAPPORTERING TIL KOMMUNEN
Årlig: Budsjett

Revisorbekreftet årsregnskap med noter og styrets årsberetning
Protokoll fra generalforsamling

Selskapets styringsdokument oversendes fortløpende ved utarbeidelse/endring
BAKGRUNN FOR EIERSKAPET
I forbindelse med fusjon av Trøndersk kystkompetanse ble eierandelen i selskapet styrket. Kommunen 
var enig i innstillingen og målene med fusjonen
KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI
Frøya kommune forventer et godt samarbeid med selskapet og er fornøyd med selskapets engasjement så langt.
Ressursen bør utvikles og bevistgjøres i forhold til næringsarbeidet. 

Anbefaling: Eierforhold opprettholdes

INFORMASJON OM SELSKAPET
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- Motiver for selskapsdannelse 

1.1 Motiver for selskapsdannelse 

Det er en vanlig antakelse om at når det etableres et foretak eller selskap, er det for å oppnå 
noe.  I denne eierskapsmeldingen legges det til grunn en antagelse om at når en kommune 
etablerer et foretak eller selskap, eller går inn som medeier eller deltaker sammen med 
andre, så er det for at kommunen skal oppnå noe. Men der private eiere vil ha økonomisk 
utbytte som hovedmål for sitt selskap, kan det offentlige ha en del andre mål.  
  
Eierskapet kan grovt deles inn etter om det er finansielt eller politisk motivert. Flere 
kommuner har i sine eierskapsmeldinger gruppert selskapene etter fem kategorier for motiv 
for eierskap. Disse er også omtalt og gjengitt i boken ”Kommunalt eierskap – roller, styring 
og strategi” (Resch-Knudsen, 2011). Grunnlaget for kategoriseringen er formålsparagrafen i 
selskapsavtalen eller vedtektene (formål) og intensjoner ved etableringen av selskapet (mål). 
Det er ikke uvanlig at det kan være flere motiver bak etableringen av et selskap.  
 
De fem motiveringene presenteres kort nedenfor: 
 
Finansielt motivert   
Dersom hovedformålet med eierskapet er å oppnå økonomiske resultater, defineres 
eierskapet som finansielt.  Finansielt formål betyr ikke at eier har en kortsiktig horisont på 
sitt eierskap eller at eier ønsker å selge aksjene i selskapet.  Finansielt formål er naturlig for 
selskaper som er forretningsmessig orientert og hvor bedriftsøkonomiske 
lønnsomhetskriterier ligger til grunn for selskapenes arbeid.  Eierskap med et finansielt motiv 
vil ofte innebære en økonomisk risiko.  
 
Politisk motivert  
Selskapsdannelser der motivet og hovedbegrunnelsen for eierskapet er strategiske valg om å 
posisjonere kommunen/regionen. Verken økonomi, hensynet til tjenesteyting eller lignende 
er begrunnelser for eierskapet.  
 
Effektivisering av tjenesteproduksjon 
Selskapsdannelser som er motivert og begrunnet i hovedsak med at fellesløsninger bidrar til 
mer effektiv tjenesteproduksjon enn å yte tjenesten selv. Sentralt her er å oppnå økt 
mengde av tjeneste for de midlene som er til disposisjon og bedre forvaltning av 
anleggsmidlene. 
 
Samfunnsøkonomisk motivert  
Selskapsdannelser som er motivert og begrunnet i at kommunen gjennom selskapet vil 
oppnå totalt sett mer samfunnsøkonomiske resultater eller gjennomføring av oppgaver. 
Offentlig engasjement og styring i oppgaveløsningen vil stå sentralt i begrunnelsen for denne 
kategorien. 
 
Regionalpolitisk posisjonering 
Selskapsdannelser som er motivert og begrunnet i at det styrker regionens muligheter og 
posisjon til å gjennomføre oppgaver i forhold til andre regioner og nasjonale aktører. Har kan 
også posisjonering for å utløse statlige midler/prioriteringer være en del av begrunnelsen. 
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Motiv og mål med selskapet får følger for hvordan eierstyringen innrettes. Formålet er ikke 
statisk, men kan endre seg over tid.  
 

1.2 Valg av selskapsform – konsekvenser for eierstyring 

Bakgrunnen for å tenke gjennom og deretter velge å etablere et foretak eller selskap, eller 
gå inn som medeier eller deltaker sammen med andre kan være svært ulike.  
  
For eksempel er det i forbindelse med etablering av kommunale foretak ofte hensyn til 
muligheter for mer forretningsmessig drift, konkurranseforholdene for virksomheten, og 
muligheter for økt konkurransekvalifisering som ligger til grunn.  
  
Når det gjelder valg av selskapsformer som interkommunale selskaper (IKS) og 
interkommunale samarbeid (IS, kommuneloven § 27) er disse ofte begrunnet med mer  
kostnadseffektiv tjenesteproduksjon og oppgaveløsning ved å samarbeide, endringer i 
rammebetingelser og eller lovverk, og regionalpolitisk hensyn.   
  
Aksjeselskap blir gjerne brukt i forhold til regional utvikling og i tilknytning til større 
prosjekter hvor tidshorisonten er langsiktig. Samferdsel, energi og næringsutvikling har vært 
de områdene det har vært vanligst å bruke selskapsformen.  
  
Stiftelser er ikke anbefalt for virksomheter som krever eierstyring.   
  
I de tilfellene der selskapsdannelse er aktuelt står kommunen i prinsippet fritt til selv å velge 
selskapsform, så fremt det ikke følger avgrensinger i lover og forskrifter for 
oppgaveområdet. Før det avgjøres hvilken selskapsform som er den mest formålstjenlige i 
forhold til de motiver kommunen har lagt til grunn for selskapsdannelsen, må det gjøres en 
rekke avveininger. Vurderingen må gjøres med tanke på at selskapsformen står i forhold til 
de oppgaver og funksjoner selskapet er tenkt å utføre, hvilke rammebetingelser selskapet 
trenger, hvilken økonomisk risiko som er ønskelig/akseptabelt, og hvor stor grad av politisk 
styring og kontroll som er ønskelig. 
 
Figuren under illustrerer graden av kommunens mulighet for styring og kontroll ved ulike 
organisasjonsformer. 
 

 

 

 

 

 

 
Figur X: Mulighet for styring og kontroll ved ulike organisasjonsformer. 

 
Figur x: Politisk styring og kontroll ved ulike organisasjonsformer 

 
Når vedtak om valg av selskapsform er gjort, må eierskapet utøves gjennom selskapet sitt 
eierorgan og i samsvar med eierdokumentene.  Tabellen under viser hvilke 
styringsdokumenter som gjelder for de ulike selskapsformene. 
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Tabell 2: oversikt over selskapsformenes eierorgan, styre og styringsdokument  

Selskapsform Eierorgan Styret Styringsdokument 

KF Kommunestyret Velges av kommunestyret Vedtekter 

IKS Representantskap Velges av representantskapet Selskapsavtale 
Eieravtale 
Styreinstruks 

AS Generalforsamling Velges av generalforsamling Vedtekter 
Aksjonæravtale 
Styreinstruks 

 

Eierorganer – likheter og forskjeller 
Generalforsamlingen, representantskapet eller årsmøtet er selskapets operative eierorgan. 
Den eller de valgte representantene eller fullmektigen i eierorganet skal utøve den 
respektive eiers, det vil si kommunestyrets, interesser i selskapet og gjennom disse utøve 
kommunens eierskap i selskapet. 
 
En styring gjennom formelle vedtak i de operative eierorganene bryter med den hierarkiske 
styringspyramiden som gjelder innenfor kommunen som rettssubjekt, og som 
kommuneloven er bygget opp rundt. Når kommunen legger deler av sin virksomhet til andre 
selskapsformer som er egne rettssubjekter, skal de styringssystemer som gjelder for 
vedkommende organisasjonsform følges. For å sikre det demokratiske eierskapet er det 
viktig at kommunen etablerer systemer for at vedtak som fattes i de operative eierorganene 
er forankret i kommunestyret.  
 
Det er viktig å være klar at det er enkelte forskjeller mellom representantskap og 
generalforsamling. Myndigheten til disse to er noe forskjellig. I henhold til IKS-loven treffes 
vedtak om å avhende eller pantsette fast eiendom eller andre større kapitalgjenstander eller 
foreta investeringer av vesentlig betydning for selskapet av representantskapet etter forslag 
fra styret. I et AS derimot er det styret som treffer beslutninger om salg, opptak av lån og 
investeringer uten at det må legges fram for generalforsamling. Representantskapet er også 
gjennom IKS-loven tillagt flere oppgaver enn generalforsamlingen i et AS. Dette gjelder 
særlig forvaltningsoppgaver, slik som fastsetting av budsjett, økonomiplan, regnskap, samt 
salg og investeringer som nevnt ovenfor. Dette gir representantskapet større innflytelse over 
forvaltningen av selskapet enn generalforsamlingen i et aksjeselskap. Generalforsamlingen 
kan imidlertid gjennom vedtektene eller ved instruks pålegge at visse forvaltningssaker som 
anses som viktige skal forelegges generalforsamlingen før styret fatter vedtak. 
 
Styret og styrearbeid 
Forvaltningen av selskapet ligger i styret, og ikke til eierne av selskapet. Et styre skal forvalte 
verdiene i selskapet ut fra de rammer og signaler som eierne gir gjennom eierstrategier, 
eiermeldinger, eieravtaler, vedtekter, selskapsavtaler og instrukser og vedtak i de operative 
eierorganene. Mangler styret rammer, må det etterspørre det, f. eks ved å innkalle til 
eiermøte. Styrets oppgave er å ha ensidig fokus på selskapets interesser. Et styre kan være 
uenig om saker som drøftes, men hele styret bør stille seg lojalt bak vedtak som er truffet. 
Spørsmål om styremedlemmers lojalitet overfor andre særinteresser kan komme opp i 
enkelte saker, og kan medføre inhabilitet.  
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Habilitet 
Inhabilitet inntrer når en person antas å ha personlige interesser i utfallet av en sak som skal 
behandles, og som kan antas å ha påvirkning på vedkommendes dømmekraft under 
behandlingen av saken.  
Forvaltningslovens § 6 omfatter regler om inhabilitet. For aksjeselskaper regulerer 
aksjeloven § 6-7 en tilsvarende regel hvor vurderingen går på hvorvidt beslutningen eller 
avgjørelsen har ”særlig betydning” for styremedlemmet selv eller noen av vedkommendes 
nærstående, slik at han må anses å ha en fremtredende personlig eller økonomisk 
særinteresse i saken.  
Habilitet/inhabilitet må vurderes når aktive folkevalgte (medlemmer av eksisterende 
folkevalgte organ) sitter i styret for selskapene. Inhabiliteten kan oppstå i kommunestyret/i 
de folkevalgtes behandling av saker som gjelder selskapene.  
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1.1 Selskapsformer  

 

Det er ulike selskapsformer som kan benyttes for organisering av kommunale oppgaver ved 
selskapsorganisering. Formålet med en kommunal virksomhet har mye å si for hvilken 
selskapsform kommunen bør velge. I dette kapittelet gis en kort omtale av de enkelte 
organisasjonsformene og en vurdering av når det er mest hensiktsmessig å benytte de 
enkelte selskapsformene.  
 

1.1.1 Aksjeselskap (AS)  

Aksjeloven regulerer etablering og drift av aksjeselskaper (AS). Med aksjeselskap (AS) forstås 
ethvert selskap hvor ikke noen av deltakerne har personlig ansvar for selskapets 
forpliktelser, udelt eller for deler som til sammen utgjør selskapets samlede forpliktelser, 
hvis ikke noe annet er fastsatt i lov. Selskapet betraktes som en selvstendig juridisk enhet.   
  
Det som først og fremst kjennetegner et aksjeselskap fra andre måter å organisere 
virksomhet på, er aksjeeiernes begrensede ansvar for selskapsgjelden. At aksjeeierne har et 
begrenset ansvar for selskapsgjelden, betyr at deres ansvar er begrenset til det 
aksjeinnskuddet som de forplikter seg til å betale når de tegner aksjer i selskapet. Selskapets 
kreditorer kan bare søke dekning i selskapets eiendeler og formue for øvrig. Forhold som 
gjelder aksjeeierne seg imellom, reguleres med egen aksjonæravtale.  Selv om selskapet går 
konkurs, kan kreditorene ikke kreve at aksjeeierne dekker selskapets gjeld. Det kan heller 
ikke kreves at aksjeeierne gjør innskudd i selskapet utover det aksjeinnskuddet den enkelte 
aksjeeier skal betale.  
  
Styret har det overordnete ansvar for forvaltningen av selskapet, og eierne har myndighet 
gjennom generalforsamlingen. Dette betyr at kommunen som aksjeeier ikke kan gi pålegg til 
selskapets styre uten at dette skjer i form av en beslutning fra generalforsamlingen. Nivået 
på eierandelen må derfor tilpasses kommunens mål med eierskapet. Dersom bedriften 
tidligere har operert innenfor et lovbestemt monopolområde, vil det være hensiktsmessig at 
kommunen eier 100 prosent av aksjeselskapet.  
  
Organisering av virksomhet i aksjeselskap er egnet hvor det er ønskelig å redusere risiko for 
kommunen. I tillegg er det selvfølgelig at det er behov for å fristille virksomheten fra 
kommunens organisasjon for å bedre virksomhetens rammebetingelser. Der det er ønskelig 
å fristille en virksomhet fra kommunens øvrige organisasjon vil aksjeselskap være å 
foretrekke fremfor andre selskapsformer.  
  

1.1.2 Kommunalt foretak (KF)  

Kommunale foretak er en del av kommunen og hjemlet i kapitel 11 i Lov om kommuner og 
fylkeskommuner (Kommuneloven). De kommunale foretakene har ikke selvstendig 
partsstatus i forhold til domstoler og offentlige myndigheter. Alle lover som er gjeldende for 
kommunal virksomhet, som Kommuneloven, Forvaltningsloven og Offentlighetsloven, 
gjelder for de kommunale foretakene.  
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Hovedformålet bak organisasjonsformen kommunalt foretak er å gi deler av kommunal 
virksomhet større grad av fristilling fra de politiske beslutningsprosesser enn andre 
organisasjonsformer etter kommuneloven. Til forskjell fra kommunalt eide aksjeselskaper, 
som er rettslig og økonomisk atskilt fra kommunen, er kommunalt foretak en del av 
kommunen.  
 
Foretaket ledes av et styre som et utpekt direkte av kommune- eller fylkesstyret og har 
dermed ikke et eierorgan på linje med virksomheter organisert etter selskapslovgivningen.  
Daglig leder står dermed i linje under styret som igjen er underlagt kommunestyret.  
Foretakene er på den ene siden underlagt kommunestyrenes budsjettmyndighet.  
Administrasjonssjefen har ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet overfor foretakets 
daglige leder 2.   
 
Organisasjonsformen kommunalt foretak er et alternativ til aksjeselskapsformen. 
Virksomhet der det er stort omfang av offentlig myndighetsutøvelse er best ivaretatt innen 
kommunens ordinære organisasjon. Der hvor det er behov for å redusere risiko og avgrense 
ansvaret er virksomheten best ivaretatt i et aksjeselskap. Dermed er kommunalt foretak 
aktuell for virksomhet som ikke har stort omfang av offentlig myndighetsutøvelse og hvor 
kommunen vil ha fullt ansvar. Denne selskapsformen er utfordrende styringsmessig i og med 
at det samtidig skal fristilles og være kommunens fulle ansvar. Dersom det er ønskelig med 
fristilling av virksomhet er aksjeselskap å foretrekke.  
  

1.1.3 Interkommunalt selskap (IKS)  

Interkommunale selskap reguleres i lov om interkommunale selskaper. Med interkommunalt 
selskap menes et selskap hvor alle deltakerne er kommuner, fylkeskommuner eller 
interkommunale selskaper. Loven gjelder likevel ikke for selskap hvor samtlige deltakere har 
et begrenset ansvar for selskapsforpliktelsene.  
 
Interkommunale selskap er rettslig og økonomisk skilt fra deltakerkommunene. Hver av 
deltakerne har et ubegrenset ansvar for en andel av selskapets samlede forpliktelser. Dette 
skiller interkommunale selskaper fra aksjeselskap, hvor deltakeransvaret er begrenset. 
Deltakerkommunene får imidlertid større innflytelse over forvaltningen av det 
interkommunale selskapet.  
  
Selskapets øverste myndighet er representantskapet som består av minst ett medlem fra 
hver kommune. Representantskapet kan omgjøre styrets vedtak.  
  

1.1.4 Interkommunalt samarbeid   

Flere kommuner kan inngå avtale om å løse oppgaver i fellesskap uten at det dannes et 
interkommunalt selskap. Styret har begrenset avgjørelsesmyndighet og myndighet til å ta 
avgjørelser bare i saker som angår virksomhetens drift og organisering. Slike 
interkommunale samarbeid reguleres i kommunelovens § 27. 
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1.1.5 Stiftelser  

I henhold til stiftelsesloven er en stiftelse en formuesverdi som ved testament, gave eller 
annen rettslig disposisjon er stilt selvstendig til rådighet for et bestemt formål av ideell, 
humanitær, kulturell, sosial, utdanningsmessig, økonomisk eller annen art. En rettsdannelse 
som oppfyller disse vilkårene, er en stiftelse uavhengig av om den er betegnet som legat, 
institusjon, fond eller annet.  
  
Stiftelser har til forskjell fra selskapene ingen eiere. Stiftelsen er et selveiende rettssubjekt. 
Verken oppretteren eller andre kan med grunnlag i eiendomsretten utøve styring over 
stiftelsens virksomhet eller gjøre krav på andel i stiftelsens overskudd. Eierne kan imidlertid 
få betydelig innflytelse på stiftelsen ved å etablere en ”rådsforsamling” med oppgaver og 
myndighet i henhold til stiftelsesloven. Det er kun Stiftelsestilsynet som har myndighet til å 
omdanne en stiftelse.   
  
Stiftelsesformen er spesiell ved at en stiftelse er et selveiende, selvstendig rettssubjekt og at 
det er lagt til Stiftelsestilsynet å omdanne stiftelser. Dette innebærer at organisering av 
virksomhet i en stiftelse ikke bør nyttes når kommunen har styringsinteresser av 
innholdsmessig karakter i virksomheten eller er innstilt på å ta et langsiktig økonomisk 
ansvar for virksomheten. Dette innebærer at stiftelsesformen ikke bør velges når oppgavene 
har karakter av myndighetsutøving, virkemiddeldisponering eller tjenesteyting der 
kommunen har ansvaret for tjenesteytingens omfang og kvalitet.  
 

1.1.6 Vertskommunesamarbeid 

Fra 1. januar 2007 ble det innført en generell hjemmel i kommuneloven §§ 28 a–k som åpner 
for samarbeid mellom kommuner om lovpålagte oppgaver, jf. Ot.prp. nr. 95 (2005-2006) Om 
lov om endringar i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 
(interkommunalt samarbeid).  
 
Vertskommunesamarbeidet innebærer at beslutningsmyndighet blir delegert fra en eller 
flere kommuner til vertskommunen. Til grunn for samarbeidet skal det ligge en 
samarbeidsavtale.  
 
Loven skiller mellom administrativt vertskommunesamarbeid og vertskommunesamarbeid 
med felles folkevalgt nemnd. Der det ikke overføres beslutningsmyndighet av prinsipiell 
karakter, kan kommunene opprette et administrativt kommunesamarbeid. De ulike 
deltakerkommunene kan delegere ulik kompetanse til vertskommunens administrasjon 
innenfor et slikt administrativt vertskommunesamarbeid. Beslutningene treffes da av 
administrasjonen i vertskommunen.  
 
Det kan også overføres beslutningsmyndighet i prinsipielle saker. I så fall må kommunene 
inngå et vertskommunesamarbeid med en felles folkevalgt nemnd som treffer avgjørelser i 
slike saker. Øvrige saker kan delegeres til vertskommunens administrasjon.  
 
For begge vertskommunemodellene er det lagt vekt på å ivareta rettssikkerheten gjennom å 
klargjøre systemet for forvaltningsklage og lovlighetskontroll. Det er også lagt vekt på å sikre 
den enkelte deltakerkommunens mulighet til å påvirke og treffe avgjørelse i enkeltsaker som 
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er delegert til vertskommunen. Den enkelte deltakerkommunen kan gi vertskommunen 
instruks om utøvelsen av den delegerte myndigheten i saker som alene gjelder 
deltakerkommunen eller dennes innbyggere.  
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Innledning 
 

1.1 Bakgrunn for meldingsarbeidet 

De siste årene har det vært et økt fokus på kommunalt eierskap. KS etablerte i 2009 et 
Eierforum, og har etter det utarbeidet anbefalinger til kommunene angående kommunalt 
eierskap og utarbeidelse av eierskapsmeldinger. Mange kommuner har utarbeidet 
eierskapsmeldinger og stadig flere jobber systematisk med fagområdet. 
 
Frøya kommune har eierandeler i flere foretak og selskap. I de deleide selskapene har Frøya 
kommune større eller mindre aksjeposter og andeler, og de eies sammen med andre 
bedrifter, organisasjoner eller med nabokommuner. I stadig flere sammenhenger 
etterspørres oversikter over det samlede eierskapet, og kommunen som eier har også behov 
for å ta en gjennomgang av eierskap og se på formålet med å eie og hvordan dette 
eierskapet skal utøves i de ulike selskapene. 
 

1.2 Hva er en eierskapsmelding? 

En eierskapsmelding er et overordnet politisk styringsdokument for virksomhet som er lagt 
til et annet rettssubjekt, eget styre eller en vertskommune eller til et annet interkommunalt 
organ.  
 
En eierskapsmelding bør gi en oversikt over kommunens virksomhet som er lagt i selskaper 
og samarbeid, de politiske og juridiske styringsgrunnlag knyttet til de ulike selskaps- og 
samarbeidsformene, samt formålsdiskusjon og selskapsstrategi knyttet til de ulike 
selskapene. 
 
Eierskapsmeldingen bør gjennomgås og revideres jevnlig av kommunestyret.  
 
En eierskapsmelding vil sikre nødvendige styringssignaler til selskapene og tydeliggjøre 
lokalpolitikernes ansvar. Det vil bidra til og skaffe til veie en oversikt over kommunens  
samlede virksomhet, det vil gi de folkevalgte en mulighet til å sette seg inn i de juridiske 
styringsmulighetene som ligger i de ulike selskapsformene og det vil bidra til mer åpenhet 
overfor omverden i forhold til den samlede kommunale virksomhet.   
 
Gjennom en eierskapsmelding kan kommunen dessuten gi mer overordnede styringssignaler 
til selskapsstyrene. Eiermeldingen kan også inneholde et eget punkt om selskapenes 
samfunnsansvar, f eks politiske målsettinger knyttet til miljø, likestilling, åpenhet, etikk osv.  
Eierskapsmeldingen bør reflektere det rettslige ansvarsmessige forholdet mellom 
selskapsform og eier. Kommunestyrene skal ikke gjennom eierskapsmeldingen detaljstyre 
selskapene, men bidra til å sikre samhandling og kommunikasjon mellom eierorgan og 
kommunestyret overfor selskapene og omverden.   
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1.3 Oppbygging av meldingen 

Meldingen er delt inn i tre hoveddeler.  
 
Del I omhandler eierstyring, derunder selskapsformer, eierskapsprinsipper og eierstrategi.  
 
Del II omhandler kommunens eierskap og gir en oversikt over selskaper og eierinteresser, 
samt strategi som skal ligge til grunn for det enkelte.  
 
Del III omhandler oppfølging av eierskapsmeldingen i form av en handlingsplan og års hjul 
for eierstyring. 
 

 

2 Eierstyring 
 

2.1 Hva vil vi med eierskapet? 

”Å eie er å ville” uttrykkes i mange eierskapsmeldinger. Det bør også være ganske 
innlysende. En kommune må ville noe med selskapene de eier. Dette er også 
hovedbegrunnelsen for at det er viktig å ha en åpen og uttrykt eierstrategi for sitt eierskap i 
ulike selskaper, gjennom for eksempel eierskapsmeldinger.  
 
Styringsdokumentene til selskapet, som vedtekter eller selskapsavtale, skal inneholde 
avklaringer av hva som ønskes oppnådd med selskapet og hvilke forventninger eier har til 
selskapet. Formålsparagrafen er sentral. I tillegg er det viktig med tydelige eierstrategier. 
Eierstrategien skal beskrive hva kommunen vil oppnå som eier: hva vil vi med eierskapet i 
dette selskapet? 
 
Tabellen under illustrerer hvordan ulike alternative eiermålsetninger avgjør hva som blir 
virksomhetens målsetninger og prioriteringer:  
 
Eiermålsettinger Virksomhetsmålsetninger 

Maksimalt utbytte Effektiv drift 

Sikkert utbytte Risikospredning 

Sysselsetting Antall ansatte 

Regional næringsutvikling Etablere ny virksomhet 

Myndighetsutøvelse Forsvarlige økonomiske rammer 

Ingen definert målsetting Ledelsens egendefinerte mål 

 

 

2.2 Motiver for selskapsdannelse 

Det er en vanlig antakelse om at når det etableres et foretak eller selskap, er det for å oppnå 
noe.  I denne eierskapsmeldingen legges det til grunn en antagelse om at når en kommune 
etablerer et foretak eller selskap, eller går inn som medeier eller deltaker sammen med 
andre, så er det for at kommunen skal oppnå noe. Men der private eiere vil ha økonomisk 
utbytte som hovedmål for sitt selskap, kan det offentlige ha en del andre mål.  
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Eierskapet kan grovt deles inn etter om det er finansielt eller politisk motivert. Flere 
kommuner har i sine eierskapsmeldinger gruppert selskapene etter fem kategorier for motiv 
for eierskap. Disse er også omtalt og gjengitt i boken ”Kommunalt eierskap – roller, styring 
og strategi” (Resch-Knudsen, 2011). Grunnlaget for kategoriseringen er formålsparagrafen i 
selskapsavtalen eller vedtektene (formål) og intensjoner ved etableringen av selskapet (mål). 
Det er ikke uvanlig at det kan være flere motiver bak etableringen av et selskap.  
 
De fem motiveringene presenteres kort nedenfor: 
 
Finansielt motivert   
Dersom hovedformålet med eierskapet er å oppnå økonomiske resultater, defineres 
eierskapet som finansielt.  Finansielt formål betyr ikke at eier har en kortsiktig horisont på 
sitt eierskap eller at eier ønsker å selge aksjene i selskapet.  Finansielt formål er naturlig for 
selskaper som er forretningsmessig orientert og hvor bedriftsøkonomiske 
lønnsomhetskriterier ligger til grunn for selskapenes arbeid.  Eierskap med et finansielt motiv 
vil ofte innebære en økonomisk risiko.  
 
Politisk motivert  
Selskapsdannelser der motivet og hovedbegrunnelsen for eierskapet er strategiske valg om å 
posisjonere kommunen/regionen. Verken økonomi, hensynet til tjenesteyting eller lignende 
er begrunnelser for eierskapet.  
 
Effektivisering av tjenesteproduksjon 
Selskapsdannelser som er motivert og begrunnet i hovedsak med at fellesløsninger bidrar til 
mer effektiv tjenesteproduksjon enn å yte tjenesten selv. Sentralt her er å oppnå økt 
mengde av tjeneste for de midlene som er til disposisjon og bedre forvaltning av 
anleggsmidlene. 
 
Samfunnsøkonomisk motivert  
Selskapsdannelser som er motivert og begrunnet i at kommunen gjennom selskapet vil 
oppnå totalt sett mer samfunnsøkonomiske resultater eller gjennomføring av oppgaver. 
Offentlig engasjement og styring i oppgaveløsningen vil stå sentralt i begrunnelsen for denne 
kategorien. 
 
Regionalpolitisk posisjonering 
Selskapsdannelser som er motivert og begrunnet i at det styrker regionens muligheter og 
posisjon til å gjennomføre oppgaver i forhold til andre regioner og nasjonale aktører. Har kan 
også posisjonering for å utløse statlige midler/prioriteringer være en del av begrunnelsen. 
 
Motiv og mål med selskapet får følger for hvordan eierstyringen innrettes. Formålet er ikke 
statisk, men kan endre seg over tid.  
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2.3 Selskapsformer  

 

Det er ulike selskapsformer som kan benyttes for organisering av kommunale oppgaver ved 
selskapsorganisering. Formålet med en kommunal virksomhet har mye å si for hvilken 
selskapsform kommunen bør velge. I dette kapittelet gis en kort omtale av de enkelte 
organisasjonsformene og en vurdering av når det er mest hensiktsmessig å benytte de 
enkelte selskapsformene.  
 

2.3.1 Aksjeselskap (AS)  

Aksjeloven regulerer etablering og drift av aksjeselskaper (AS). Med aksjeselskap (AS) forstås 
ethvert selskap hvor ikke noen av deltakerne har personlig ansvar for selskapets 
forpliktelser, udelt eller for deler som til sammen utgjør selskapets samlede forpliktelser, 
hvis ikke noe annet er fastsatt i lov. Selskapet betraktes som en selvstendig juridisk enhet.   
  
Det som først og fremst kjennetegner et aksjeselskap fra andre måter å organisere 
virksomhet på, er aksjeeiernes begrensede ansvar for selskapsgjelden. At aksjeeierne har et 
begrenset ansvar for selskapsgjelden, betyr at deres ansvar er begrenset til det 
aksjeinnskuddet som de forplikter seg til å betale når de tegner aksjer i selskapet. Selskapets 
kreditorer kan bare søke dekning i selskapets eiendeler og formue for øvrig. Forhold som 
gjelder aksjeeierne seg imellom, reguleres med egen aksjonæravtale.  Selv om selskapet går 
konkurs, kan kreditorene ikke kreve at aksjeeierne dekker selskapets gjeld. Det kan heller 
ikke kreves at aksjeeierne gjør innskudd i selskapet utover det aksjeinnskuddet den enkelte 
aksjeeier skal betale.  
  
Styret har det overordnete ansvar for forvaltningen av selskapet, og eierne har myndighet 
gjennom generalforsamlingen. Dette betyr at kommunen som aksjeeier ikke kan gi pålegg til 
selskapets styre uten at dette skjer i form av en beslutning fra generalforsamlingen. Nivået 
på eierandelen må derfor tilpasses kommunens mål med eierskapet. Dersom bedriften 
tidligere har operert innenfor et lovbestemt monopolområde, vil det være hensiktsmessig at 
kommunen eier 100 prosent av aksjeselskapet.  
  
Organisering av virksomhet i aksjeselskap er egnet hvor det er ønskelig å redusere risiko for 
kommunen. I tillegg er det selvfølgelig at det er behov for å fristille virksomheten fra 
kommunens organisasjon for å bedre virksomhetens rammebetingelser. Der det er ønskelig 
å fristille en virksomhet fra kommunens øvrige organisasjon vil aksjeselskap være å 
foretrekke fremfor andre selskapsformer.  
  

2.3.2 Kommunalt foretak (KF)  

Kommunale foretak er en del av kommunen og hjemlet i kapitel 11 i Lov om kommuner og 
fylkeskommuner (Kommuneloven). De kommunale foretakene har ikke selvstendig 
partsstatus i forhold til domstoler og offentlige myndigheter. Alle lover som er gjeldende for 
kommunal virksomhet, som Kommuneloven, Forvaltningsloven og Offentlighetsloven, 
gjelder for de kommunale foretakene.  
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Hovedformålet bak organisasjonsformen kommunalt foretak er å gi deler av kommunal 
virksomhet større grad av fristilling fra de politiske beslutningsprosesser enn andre 
organisasjonsformer etter kommuneloven. Til forskjell fra kommunalt eide aksjeselskaper, 
som er rettslig og økonomisk atskilt fra kommunen, er kommunalt foretak en del av 
kommunen.  
 
Foretaket ledes av et styre som et utpekt direkte av kommune- eller fylkesstyret og har 
dermed ikke et eierorgan på linje med virksomheter organisert etter selskapslovgivningen.  
Daglig leder står dermed i linje under styret som igjen er underlagt kommunestyret.  
Foretakene er på den ene siden underlagt kommunestyrenes budsjettmyndighet.  
Administrasjonssjefen har ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet overfor foretakets 
daglige leder 2.   
 
Organisasjonsformen kommunalt foretak er et alternativ til aksjeselskapsformen. 
Virksomhet der det er stort omfang av offentlig myndighetsutøvelse er best ivaretatt innen 
kommunens ordinære organisasjon. Der hvor det er behov for å redusere risiko og avgrense 
ansvaret er virksomheten best ivaretatt i et aksjeselskap. Dermed er kommunalt foretak 
aktuell for virksomhet som ikke har stort omfang av offentlig myndighetsutøvelse og hvor 
kommunen vil ha fullt ansvar. Denne selskapsformen er utfordrende styringsmessig i og med 
at det samtidig skal fristilles og være kommunens fulle ansvar. Dersom det er ønskelig med 
fristilling av virksomhet er aksjeselskap å foretrekke.  
  

2.3.3 Interkommunalt selskap (IKS)  

Interkommunale selskap reguleres i lov om interkommunale selskaper. Med interkommunalt 
selskap menes et selskap hvor alle deltakerne er kommuner, fylkeskommuner eller 
interkommunale selskaper. Loven gjelder likevel ikke for selskap hvor samtlige deltakere har 
et begrenset ansvar for selskapsforpliktelsene.  
 
Interkommunale selskap er rettslig og økonomisk skilt fra deltakerkommunene. Hver av 
deltakerne har et ubegrenset ansvar for en andel av selskapets samlede forpliktelser. Dette 
skiller interkommunale selskaper fra aksjeselskap, hvor deltakeransvaret er begrenset. 
Deltakerkommunene får imidlertid større innflytelse over forvaltningen av det 
interkommunale selskapet.  
  
Selskapets øverste myndighet er representantskapet som består av minst ett medlem fra 
hver kommune. Representantskapet kan omgjøre styrets vedtak.  
  

2.3.4 Interkommunalt samarbeid   

Flere kommuner kan inngå avtale om å løse oppgaver i fellesskap uten at det dannes et 
interkommunalt selskap. Styret har begrenset avgjørelsesmyndighet og myndighet til å ta 
avgjørelser bare i saker som angår virksomhetens drift og organisering. Slike 
interkommunale samarbeid reguleres i kommunelovens § 27. 
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2.3.5 Stiftelser  

I henhold til stiftelsesloven er en stiftelse en formuesverdi som ved testament, gave eller 
annen rettslig disposisjon er stilt selvstendig til rådighet for et bestemt formål av ideell, 
humanitær, kulturell, sosial, utdanningsmessig, økonomisk eller annen art. En rettsdannelse 
som oppfyller disse vilkårene, er en stiftelse uavhengig av om den er betegnet som legat, 
institusjon, fond eller annet.  
  
Stiftelser har til forskjell fra selskapene ingen eiere. Stiftelsen er et selveiende rettssubjekt. 
Verken oppretteren eller andre kan med grunnlag i eiendomsretten utøve styring over 
stiftelsens virksomhet eller gjøre krav på andel i stiftelsens overskudd. Eierne kan imidlertid 
få betydelig innflytelse på stiftelsen ved å etablere en ”rådsforsamling” med oppgaver og 
myndighet i henhold til stiftelsesloven. Det er kun Stiftelsestilsynet som har myndighet til å 
omdanne en stiftelse.   
  
Stiftelsesformen er spesiell ved at en stiftelse er et selveiende, selvstendig rettssubjekt og at 
det er lagt til Stiftelsestilsynet å omdanne stiftelser. Dette innebærer at organisering av 
virksomhet i en stiftelse ikke bør nyttes når kommunen har styringsinteresser av 
innholdsmessig karakter i virksomheten eller er innstilt på å ta et langsiktig økonomisk 
ansvar for virksomheten. Dette innebærer at stiftelsesformen ikke bør velges når oppgavene 
har karakter av myndighetsutøving, virkemiddeldisponering eller tjenesteyting der 
kommunen har ansvaret for tjenesteytingens omfang og kvalitet.  
 

2.3.6 Vertskommunesamarbeid 

Fra 1. januar 2007 ble det innført en generell hjemmel i kommuneloven §§ 28 a–k som åpner 
for samarbeid mellom kommuner om lovpålagte oppgaver, jf. Ot.prp. nr. 95 (2005-2006) Om 
lov om endringar i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 
(interkommunalt samarbeid).  
 
Vertskommunesamarbeidet innebærer at beslutningsmyndighet blir delegert fra en eller 
flere kommuner til vertskommunen. Til grunn for samarbeidet skal det ligge en 
samarbeidsavtale.  
 
Loven skiller mellom administrativt vertskommunesamarbeid og vertskommunesamarbeid 
med felles folkevalgt nemnd. Der det ikke overføres beslutningsmyndighet av prinsipiell 
karakter, kan kommunene opprette et administrativt kommunesamarbeid. De ulike 
deltakerkommunene kan delegere ulik kompetanse til vertskommunens administrasjon 
innenfor et slikt administrativt vertskommunesamarbeid. Beslutningene treffes da av 
administrasjonen i vertskommunen.  
 
Det kan også overføres beslutningsmyndighet i prinsipielle saker. I så fall må kommunene 
inngå et vertskommunesamarbeid med en felles folkevalgt nemnd som treffer avgjørelser i 
slike saker. Øvrige saker kan delegeres til vertskommunens administrasjon.  
 
For begge vertskommunemodellene er det lagt vekt på å ivareta rettssikkerheten gjennom å 
klargjøre systemet for forvaltningsklage og lovlighetskontroll. Det er også lagt vekt på å sikre 
den enkelte deltakerkommunens mulighet til å påvirke og treffe avgjørelse i enkeltsaker som 
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er delegert til vertskommunen. Den enkelte deltakerkommunen kan gi vertskommunen 
instruks om utøvelsen av den delegerte myndigheten i saker som alene gjelder 
deltakerkommunen eller dennes innbyggere.  
 

2.3.7 Valg av selskapsform – konsekvenser for eierstyring 

Bakgrunnen for å tenke gjennom og deretter velge å etablere et foretak eller selskap, eller 
gå inn som medeier eller deltaker sammen med andre kan være svært ulike.  
  
For eksempel er det i forbindelse med etablering av kommunale foretak ofte hensyn til 
muligheter for mer forretningsmessig drift, konkurranseforholdene for virksomheten, og 
muligheter for økt konkurransekvalifisering som ligger til grunn.  
  
Når det gjelder valg av selskapsformer som interkommunale selskaper (IKS) og 
interkommunale samarbeid (IS, kommuneloven § 27) er disse ofte begrunnet med mer  
kostnadseffektiv tjenesteproduksjon og oppgaveløsning ved å samarbeide, endringer i 
rammebetingelser og eller lovverk, og regionalpolitisk hensyn.   
  
Aksjeselskap blir gjerne brukt i forhold til regional utvikling og i tilknytning til større 
prosjekter hvor tidshorisonten er langsiktig. Samferdsel, energi og næringsutvikling har vært 
de områdene det har vært vanligst å bruke selskapsformen.  
  
Stiftelser er ikke anbefalt for virksomheter som krever eierstyring.   
  
I de tilfellene der selskapsdannelse er aktuelt står kommunen i prinsippet fritt til selv å velge 
selskapsform, så fremt det ikke følger avgrensinger i lover og forskrifter for 
oppgaveområdet. Før det avgjøres hvilken selskapsform som er den mest formålstjenlige i 
forhold til de motiver kommunen har lagt til grunn for selskapsdannelsen, må det gjøres en 
rekke avveininger. Vurderingen må gjøres med tanke på at selskapsformen står i forhold til 
de oppgaver og funksjoner selskapet er tenkt å utføre, hvilke rammebetingelser selskapet 
trenger, hvilken økonomisk risiko som er ønskelig/akseptabelt, og hvor stor grad av politisk 
styring og kontroll som er ønskelig. 
 
Figuren under illustrerer graden av kommunens mulighet for styring og kontroll ved ulike 
organisasjonsformer. 
 

 

 

 

 

 

 
Figur X: Mulighet for styring og kontroll ved ulike organisasjonsformer. 

 
Figur x: Politisk styring og kontroll ved ulike organisasjonsformer 
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Når vedtak om valg av selskapsform er gjort, må eierskapet utøves gjennom selskapet sitt 
eierorgan og i samsvar med eierdokumentene.  Tabellen under viser hvilke 
styringsdokumenter som gjelder for de ulike selskapsformene. 
 
Tabell 2: oversikt over selskapsformenes eierorgan, styre og styringsdokument  
Selskapsform Eierorgan Styret Styringsdokument 

KF Kommunestyret Velges av kommunestyret Vedtekter 

IKS Representantskap Velges av representantskapet Selskapsavtale 
Eieravtale 
Styreinstruks 

AS Generalforsamling Velges av generalforsamling Vedtekter 
Aksjonæravtale 
Styreinstruks 

 

Eierorganer – likheter og forskjeller 
Generalforsamlingen, representantskapet eller årsmøtet er selskapets operative eierorgan. 
Den eller de valgte representantene eller fullmektigen i eierorganet skal utøve den 
respektive eiers, det vil si kommunestyrets, interesser i selskapet og gjennom disse utøve 
kommunens eierskap i selskapet. 
 
En styring gjennom formelle vedtak i de operative eierorganene bryter med den hierarkiske 
styringspyramiden som gjelder innenfor kommunen som rettssubjekt, og som 
kommuneloven er bygget opp rundt. Når kommunen legger deler av sin virksomhet til andre 
selskapsformer som er egne rettssubjekter, skal de styringssystemer som gjelder for 
vedkommende organisasjonsform følges. For å sikre det demokratiske eierskapet er det 
viktig at kommunen etablerer systemer for at vedtak som fattes i de operative eierorganene 
er forankret i kommunestyret.  
 
Det er viktig å være klar at det er enkelte forskjeller mellom representantskap og 
generalforsamling. Myndigheten til disse to er noe forskjellig. I henhold til IKS-loven treffes 
vedtak om å avhende eller pantsette fast eiendom eller andre større kapitalgjenstander eller 
foreta investeringer av vesentlig betydning for selskapet av representantskapet etter forslag 
fra styret. I et AS derimot er det styret som treffer beslutninger om salg, opptak av lån og 
investeringer uten at det må legges fram for generalforsamling. Representantskapet er også 
gjennom IKS-loven tillagt flere oppgaver enn generalforsamlingen i et AS. Dette gjelder 
særlig forvaltningsoppgaver, slik som fastsetting av budsjett, økonomiplan, regnskap, samt 
salg og investeringer som nevnt ovenfor. Dette gir representantskapet større innflytelse over 
forvaltningen av selskapet enn generalforsamlingen i et aksjeselskap. Generalforsamlingen 
kan imidlertid gjennom vedtektene eller ved instruks pålegge at visse forvaltningssaker som 
anses som viktige skal forelegges generalforsamlingen før styret fatter vedtak. 
 
Styret og styrearbeid 
Forvaltningen av selskapet ligger i styret, og ikke til eierne av selskapet. Et styre skal forvalte 
verdiene i selskapet ut fra de rammer og signaler som eierne gir gjennom eierstrategier, 
eiermeldinger, eieravtaler, vedtekter, selskapsavtaler og instrukser og vedtak i de operative 
eierorganene. Mangler styret rammer, må det etterspørre det, f. eks ved å innkalle til 
eiermøte. Styrets oppgave er å ha ensidig fokus på selskapets interesser. Et styre kan være 
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uenig om saker som drøftes, men hele styret bør stille seg lojalt bak vedtak som er truffet. 
Spørsmål om styremedlemmers lojalitet overfor andre særinteresser kan komme opp i 
enkelte saker, og kan medføre inhabilitet.  
 
Habilitet 
Inhabilitet inntrer når en person antas å ha personlige interesser i utfallet av en sak som skal 
behandles, og som kan antas å ha påvirkning på vedkommendes dømmekraft under 
behandlingen av saken.  
Forvaltningslovens § 6 omfatter regler om inhabilitet. For aksjeselskaper regulerer 
aksjeloven § 6-7 en tilsvarende regel hvor vurderingen går på hvorvidt beslutningen eller 
avgjørelsen har ”særlig betydning” for styremedlemmet selv eller noen av vedkommendes 
nærstående, slik at han må anses å ha en fremtredende personlig eller økonomisk 
særinteresse i saken.  
Habilitet/inhabilitet må vurderes når aktive folkevalgte (medlemmer av eksisterende 
folkevalgte organ) sitter i styret for selskapene. Inhabiliteten kan oppstå i kommunestyret/i 
de folkevalgtes behandling av saker som gjelder selskapene.  

2.4 Kommunen som eier – roller og rolleforståelse 

Kommunen har ulike roller som politikk utformer, markedsregulator, myndighetsutøver, 
bestiller og eier, og det er viktig at kommunen til enhver tid er tydelig på hvilken rolle den 
har. Når det gjelder eierrollen, er det spesielt viktig at kommunen utøver sitt eierskap 
gjennom formelle eierkanaler og at utøvelsen av eierskapet er politisk forankret. Folkevalgte, 
kommunens representanter i eierorganene, samt kommunens øvrige ansatte må være seg 
bevisst de ulike rollene, slik at kommunen opptrer ryddig og tillitvekkende. 
 
Kommunestyret som eier 
Rollen som eier ivaretas av kommunestyret. Kommunestyret er ansvarlig for at de betydelige 
verdiene forvaltes av de forskjellige selskapene til beste for kommunens innbyggere. 
Kommunestyret skal fastsette (gjennom for eksempel en eiermelding) rammene for 
kommunens eierskap, herunder formålet med eierskapet.  
 
Kommunestyret kan delegere myndighet. Delegert myndighet skal utøves innenfor vedtatte 
rammer, samt andre føringer fastsatt av kommunestyret. Saker av stor prinsipiell og politisk 
betydning skal forelegges kommunestyret. 
 
I selskaper med generalforsamling (AS) hvor rollen som generalforsamling er delegert til 
andre enn kommunestyret kan saker ikke i ettertid forelegges kommunestyret for ny 
behandling. I AS er generalforsamling øverste myndighet og kan ikke overstyres av andre 
organ. Myndigheten må utøves i generalforsamlingen.  
Man kan politisk behandle saker på forhånd som skal opp i generalforsamlingen, men 
generalforsamlingen må aksepteres som selskapets øverste organ.  
Kommunestyrets beslutning på noe som er delegert (delegert hvem som skal være 
generalforsamling) kan formelt ikke være bindende for den som utøver generalforsamlingen 
på vegne av kommunestyret. Dersom kommunestyret ikke er fornøyd med utøvelse av 
generalforsamlingsfullmakten, kan kommunestyret trekke fullmakten tilbake/ikke omgjøre 
generalforsamlingens vedtak. 
 



 

Eierskapsmelding for Frøya kommune 2016  12 

Kontrollutvalget  
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 
fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. Ref. kommunelovens § 77 nr. 5. 
 
 
Kommunerevisjonens rolle 
Det vises til bestemmelsene i kommunelovens § 80 om selskapskontroll; 

     «I interkommunale selskaper etter lov 29. januar 1999 nr. 6 og i aksjeselskaper der en 
kommune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre kommuner eller 
fylkeskommuner eier alle aksjer, og i heleide datterselskaper til slike selskaper, har 
kommunens eller fylkeskommunens kontrollutvalg og revisor rett til å kreve de opplysninger 
som finnes påkrevd for deres kontroll, så vel fra selskapets daglige leder som fra styret og 
den valgte revisor for selskapet. I den utstrekning det finnes nødvendig, kan kontrollutvalget 
og kommunens revisor selv foreta undersøkelser i selskapet.  

       Kommunestyret eller fylkestinget kan fastsette regler om kontrollutvalgets og revisors 
kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskapet og 
herunder fastsette hvilke dokumenter mv. som skal sendes kommunens eller 
fylkeskommunens kontrollutvalg og revisor.  

       Kontrollutvalget og kommunens eller fylkeskommunens revisor skal varsles og har rett til 
å være tilstede på selskapets generalforsamling, samt møter i representantskap og 
tilsvarende organ.» 
 
 
Eierrepresentant i operative eierorganer 
Ordfører er gjennom delegasjonsreglementet/egne vedtak kommunens representant i 
operative eierorganer, med mindre annet er bestemt av kommunestyret. Delegeringen bør 
begrenses til eierrepresentasjon og ikke styrerepresentasjon, da han/hun vil være inhabil i 
behandling av saker vedrørende disse selskapene. 
 
Kommunestyret i Frøya har for hver valgperiode praksis for å oppnevne også andre 
folkevalgte til en del av de operative eierorganene hvor kommunen har eierinteresser.  
 
Uavhengig av hvem som representerer eier i eierorganet, bør eventuelle prinsipielle 
diskusjoner tas av kommunestyret i forkant av møter i de operative eierorganer. 
  
Kommunestyret kan ikke instruere styrerepresentantene, men godt styrearbeid innebærer 
at eierrepresentant i styrer sjekker ut eiers vurdering/synspunkt før styre behandler en sak 
av betydning for eier. Styrerepresentanten er ikke bundet av eiers synspunkter – 
styremedlemmet skal ta beslutning på selvstendig grunnlag.   
Det vil være opp til kommunestyret å ta stilling til hvor mye som skal være forankret eller 
diskutert i kommunestyret i forkant av behandling i det operative eierorganet. Det er også 
den enkeltes representant sitt selvstendige ansvar å innhente tilstrekkelig informasjon til å 
kunne utøve sin rolle som eierrepresentant for en kommune i det aktuelle selskapet. 
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Rådmannens rolle 
Rådmannen har ingen formell rolle knyttet til kommunens eierskap og eierstyring, men som 
kommunens øverste administrative leder har rådmannen ansvar for forsvarlig utredning av 
alle saker som skal til politisk behandling, jf. kommuneloven § 23 nr. 2. Dette gjelder også 
eierskapssaker.  
Kommunens øvrige administrasjon har kontakt med selskaper først og fremst i forbindelse 
med selskapets tjenesteutøvelse og da i en bestillerrolle. Administrasjonens samlede 
kompetanse er uansett en viktig ressurs inn i kommunes eierstyring. En kommune kan også 
velge å organisere eierstyringen sin slik at administrasjonssjefen utgjør en naturlig del av 
beslutningsprosessen i strategiske vedtak knyttet til eierstyring. 
Skal rådmannen kunne utøve den koordinerings- og styringsrollen rådmannen er satt til å 
utøve, bør rådmannen få en avklart oppgave og rolle i forhold til folkevalgtes utøvelse av 
eierrollen enten i representantskaper eller generalforsamlinger. 
 
 
Folkevalgte som styremedlemmer 
Rollen som styremedlem er forskjellig fra rollen som folkevalgt. Matrisen under viser 
forskjellen på representasjonsrollen som medlem av kommunestyret og et selskapsstyre.  
 
Matrise 1: Forskjell på rollen som medlem av kommunestyret og et selskapsstyre 
Kommunestyret Selskapets styre 

Folkevalgt Personlig valgt 

Hele kommunen Selskapet 

Partipolitikk/ideologi Selskapets interesser 

Kollektivt ansvar Personlig ansvar 

Alle innbyggere Kunder/brukere 

Fordeling Verdiskaping 

Forvaltning/monopol Marked/konkurranse 
Samfunnsøkonomi Selskapets økonomi 

Kommunens administrasjon Selskapets leder 

Offentlig verv Privat verv 

 
Styrevervet er et personlig verv hvor den enkelte er personlig ansvarlig for sine handlinger 
eller mangel på handlinger. Et styremedlem representerer kun seg selv, og skal ivareta 
selskapets interesser. Styremedlemmer skal ikke ta med seg eierinteresser i styrearbeidet.  
 
Kommunen som bestiller/kunde 
  
Rådmannen er kommunens øverste administrative bestiller av tjenester. Rådmannen kan 

delegere denne myndigheten til andre ledere i administrasjonen, som utøver den konkrete 

bestillingen på rådmannens vegne. Generelle avtaler om samarbeid med selvstendige 

rettssubjekter bør behandles i folkevalgte organer. Den enkelte bestilling tilligger rådmannen 

å beslutte innenfor det gitte delegasjonsreglementet, når de folkevalgte har gitt sin tilslutning 

til samarbeidsavtalen. 

2.5 Eierskapsprinsipper  

 

Eierskapsprinsipper er de overordnede premisser eller prinsipper som kommunen legger til 
grunn for forvaltningen av sine selskaper og eiendeler. Dette dreier seg om hva slags 
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systemer retningslinjer og rutiner kommunen skal ha for utøvelse av sitt eierskap, slik som 
rutiner for rapportering, premisser for valg av selskapsorganisering, styremedlemmer for 
utøvelse av eierskap osv. 
 
Hensikten med utarbeidelse av felles prinsipper for kommunens eierskap er å bidra til 
utøvelse av en forutsigbar, strategisk og langsiktig eierpolitikk. Målrettet eierpolitikk bidrar 
til å klargjøre styret sine rammer og dermed muligheter til å styre selskapet i eiernes retning, 
og styrker mulighetene for oppfølging av resultater og vurderinger av selskapets fremtidige 
situasjon, risiko osv.  
 
Et aktivt eierskap forutsetter systemer og retningslinjer for hvordan eierskap skal utøves, at 
det defineres klare målsetninger med eierskapet og at disse evalueres og følges opp.  
 
Med utgangspunkt i dette foreslås følgende prinsipper, regler og rutiner som i hovedsak skal 
ligge til grunn for Frøya kommune sin eierskapspolitikk: 
 

2.5.1 Krav til kommunen som eier 

 

 Det skal være åpenhet rundt Frøya kommunes eierskap 
o Eierskapsmelding skal vedtas av kommunestyret og er kommunens strategiske 

dokument. 
o Folkevalgte og administrasjonen skal bruke www.styrevervregisteret.no for å 

synligjøre sine verv og roller 
 

 Før en mulig selskapsdannelse eller før kommunen går inn på eiersiden i et selskap, 
skal det i saksbehandlingen analyseres hva kommunen som eier ønsker å oppnå med 
eierskapet. Følgende forhold skal vurderes: 

o Rammer i lovverket (kommuneloven, særlovgivning mv) 
o Rammer i kommunens retningslinjer (vedtekter for næringsfond, 

økonomireglement osv) 
o Tjenesten/oppgaveområdet sin egenhet – forpliktelser i forhold til et selskap 

kontra det å beholde egen beslutningsmyndighet om prioriteringen av 
ressursbruk 

o Økonomisk risiko 
o Grad av politisk styring og kontroll 
o Kommunen som arbeidsgiver 

 

 Ved selskapsdannelse eller når kommunen går inn på eiersiden i et selskap gjelder: 
o Generalforsamlingen i heleide AS skal være Formannskapet 
o Det bør utarbeides en aksjonær-/eieravtale som beskriver forholdet mellom 

eierne, som regulerer informasjon til eierne utenom 
representantskap/generalforsamling, selskapets virksomhet og valg av styre. 

o Ved kommunal deltagelse i selskapet skal kommunestyret vurdere om 
aksjonær-/eieravtalen skal ha med bestemmelser om at det kan foretas 
selskapskontroll i selskapet. 

o Selskapsavtaler og endringer av disse skal behandles i kommunestyret 
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 Kommunen skal være en forutsigbar, langsiktig og aktiv eier. Dette innebærer: 
o Politiske diskusjoner skal tas i kommunestyret, der hele kommunens 

tjenesteproduksjon settes i fokus 
o Eierinteresser skal fremmes gjennom generalforsamling og representantskap. 

Politisk vedtatt eierstrategi binder deltakerne i generalforsamling og 
representantskap. 

o Eier formulerer overordnede strategier og mål for selskapet. Styret er 
ansvarlig for måloppnåelse. Eierne skal i samspill med styret og ledelsen sikre 
god ledelse av selskapet. 

o Det bør være bevissthet på skillet mellom rollen som eier og rollen som 
kunde/bruker dersom kommunen har begge rollene overfor et selskap. 

o Gjennom krav til resultat og rapportering skal kommunen som eier gi tydelige 
signaler om hva som forventes av virksomheten. 

o Det bør utarbeides en klar og forutsigbar utbyttepolitikk. 
 

 Kommunen som eier skal sørge for riktig kompetanse til styrene i sin oppnevning av 
representanter. 

o Det nedsettes en valgkomite som skal håndtere valg og supplering i løpet av 
valgperioden, utover de valg som gjøres i forbindelse med konstitueringen. 
Valgkomiteen skal bestå ev ordfører, varaordfører og opposisjonsleder. 

o Ved oppnevning skal bl.a. følgende punkter vurderes: 
 Behov for kompetanse 
 Tidligere erfaring 
 Kapasitet til å gjennomføre oppgavene 
 Nettverk 
 Kjønnssammensetning 
 Habilitet, jf. Pkt. 2.3.7 

Ved oppnevning av vararepresentanter bør det velges numeriske vararepresentanter for å 
sikre kompetanse og kontinuitet i den grad det er mulig 

 

2.5.2 Krav rettet mot selskapene 

 

 Selskapets virksomhet skal tydelig fremgå av vedtektenes formålsparagraf for å 

begrense adgangen til endringer i selskapets faktiske virksomhet og risikoprofil. 

 

 Selskapet skal til enhver tid ha forsvarlig kapital. 

o Egenkapitalen bør være tilpasset selskapets mål, strategi og risikoprofil. 

o Om kapitalen ikke er forsvarlig skal styret redegjøre for eierorgan om 

problemstillinger og nødvendige tiltak. 

 

 Styresammensetningen skal være slik at den ivaretar kommunens interesser, og 

selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold. 

 

 I rene kommunale og interkommunale selskaper, og selskap der kommunen har 

vesentlige interesser, bør honorering til styre være på tilnærmet samme nivå som 

godtgjøring til politikere. 
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 Selskapet skal praktisere meroffentlighet. 

 

 Selskapet skal være bevisst sitt samfunnsansvar og ha forsvarlig drift ut fra: 

 

o Etiske retningslinjer 

o Miljøkrav 

o Arbeidsrettigheter 

o Innkjøpspolitikk 

 

 Kommunale selskaper skal knytte seg til www.styrevervregisteret.no  

 

 Selskapet skal rapportere til eier i henhold til fastlagt årshjul 

 

2.5.3 Kontroll og revisjon 

 

Kontrollutvalget skal utøve forvaltningskontroll med selskaper hvor kommunen er eneeier 
eller slike selskapers datterselskaper (endret 06.02.12) 
Kommunerevisjonen skal på vegne av kommunen som eier utøve revisjon av at 
eierinteressene ivaretas 
 

2.6 Eierstrategi 

Frøya kommune forvalter verdier gjennom ulike selskaper. Når en kommune velger å legge 
en del av sine verdier inn i et selskap, medfører dette også en overføring av styringsrett til 
virksomheten. Det er imidlertid ikke alle spørsmål knyttet til forvaltning av verdiene som er 
et spørsmål for eieren. Mye vil håndteres gjennom selskapsstrategier som skal ivaretas av 
selskapets styre. Selskapets styre og administrasjonens oppgave er å legge opp virksomhets- 
og forretningsstrategi innenfor en ytre ramme som er trukket opp av eieren. Det er denne 
ytre rammen som er eierstrategien, og innenfor denne skal selskapet ha en betydelig grad av 
spillerom. Tabellen under viser hva som skal være hovedfokus ved strategiene på de ulike 
nivåene. 
 
Tabell 2: Ulike strategier på ulike nivåer 
Strategi Hovedfokus 

Eierstrategi (eier) Skal vi eie virksomheten? Hva vil vi med den? 
Drives selskapene med samfunnsansvarlig 
forretningsdrift inkludert klima/miljø og i henhold til 
etiske retningslinjer og i overenstemmelse med 
vedtatt forretningsplan? 

Virksomhetsstrategi (styret) Hvordan skal vi organisere virksomheten vedrørende 
forretningsstrategi og strategi for utvikling av 
selskapet? 

Forretningsstrategi (administrasjonen)  Hvordan optimalisere driften og utvikling av 
virksomheten? 

 

Eierstrategiene vil utgjøre de prioriteringer og tiltak kommunen har overfor ulike selskaper 
for å sikre at selskapet ivaretar de målsetninger som eierne har hatt. Det er vesentlig for en 
aktiv eierstyring at det utarbeides en tydelig eierstrategi for hvert enkelt selskap, som 
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tydeliggjør eiers styringssignaler til selskapets styre. Kommunens styring bør være 
overordnet.  
 
Etableringen av en eierstrategi bør starte med en kort beskrivelse av bakgrunnen for 
eierinteressen i det aktuelle selskapet, samt de senere års utvikling. Deretter bør strategien 
peke på aktuelle punkter for vurderingen av det fremtidige eierskap.  
 
Aktuelle kriterier ved vurdering av eierskapet er: 

- Kapitalbindingssynspunkt – stor kapitalbinding anses ikke å være ønskelig for 
kommunen. 

- Oppfølgings- og investeringsbehov – stort behov for aktiv oppfølging med fokus på 
bl.a. ressursbruk samt behov for kapitalinnskudd, kan ofte anses ikke å være ønskelig 
for kommunen. 

- Virksomhetens utvikling og risiko – stort omstillingsbehov og høy risikoprofil gjør 
eierskap mindre attraktivt. 

- Samfunnsmessig betydning – stor samfunnsmessig nytte innenfor f.eks. bolig, 
sysselsetting og lokal næringsutvikling, taler for fortsatt eierskap 

- Lønnsomhet i dag og i fremtiden – god lønnsomhet i dag og i fremtiden gjør fortsatt 
eierskap attraktivt. 

- Etisk regnskap for samfunnsansvarlig forretningsdrift inkludert klima/miljø 
 

 

3 Oversikt over kommunens aksjer og eierposisjon  
Omtalen av selskapene/samarbeidene bør følge denne malen i forbindelse med 
administrasjonens rapportering til kommunestyret ved framlegging av eierskapsmelding: 
 
Selskap:  Navn på selskapet, foretaket, stiftelsen eller samarbeidet 
Organisasjonsform: AS, IKS, KF, stiftelse vertskommunesamarbeid eller § 27 samarbeid 
Omsetning/drift: Omsetning eller driftsbudsjett i kroner 
Eierandel:  Eierandel eller andel av stiftelseskapital 
Andre eiere:  Eierandel øvrige eiere, evt. andel av stiftelseskapitalen 
Formål:  Formålsparagraf 
Organisasjon:  Hensikten med eierskapet, organisering, ansatte 
Virksomhet:  Virksomhet/aktivitet i dag, finansiering(tilskudd) 
Styrerepresentasjon: Representasjon i styret 
 
Sentrale spørsmål ved vurdering av selskapene: 

 Hva er hensikten med å opprette/gå inn i selskapet? 

 Har eierskapet så langt vist seg å være tjenlig i forhold til kommunens hensikt? 

 Drives selskapet godt i samsvar med det som er formulert som formålet med 
selskapet? 

 Bør selskapets organisasjon endres? 

 Er kommunen fortsatt tjent med å være engasjert i selskapet eller kan interessene på 
dett området bedre ivaretas på andre måter? 

 Bør eierandelen økes, reduseres eller avhendes og hvorfor? 
 



 

Eierskapsmelding for Frøya kommune 2016  18 

   

3.1 Avgrensning 

Gjennomgangen skal gi en oversikt over samtlige selskap Frøya kommune har eierinteresser 
i, og tar for seg: 
 

1. Aksjeselskap 
2. Kommunale foretak 
3. Interkommunale samarbeid 
4. Interkommunale selskap 
5. Andelslag 
6. Stiftelser 

 
Nærmere om borettslag 
Borettslagsinnskudd er angitt i totaloversikten, men borettslagene blir ikke gjennomgått på 
samme måte som øvrige selskap. Det legges til grunn at kommunen har en overordnet 
strategi når det gjelder borettslag, som går på å gå inn i borettslag der det er hensiktsmessig 
med tanke på å sikre tjenestetilbud innenfor pleie og omsorg, sosialtjenesten og 
flyktningetjenesten. I tillegg er det også behov for et begrenset antall personalboliger. 
Kommunestyret delegerer myndighet til å oppnevne styrerepresentanter i borettslagene til 
administrasjonen og prinsipielt er det tjenesten som er bruker av boligen(e) som skal være 
representert i styrene. 
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3.2 Selskapsoversikt 

1. Aksjeselskap Eierandel Balanseført Aksjekapital

DalPro AS 40,00 % 2 965 001 7 460 000
TrønderEnergi AS 2,69 % 2 752 000 102 280 000
Trøndersk Kystkompetanse AS 17,00 % 310 640 1 763 750
PreBio AS 9,37 % 259 100 2 763 500
Midt-Norsk Fergealianse AS 16,66 % 140 000 120 000
Oi! Trøndersk Mat og Drikk AS 0,43 % 10 000 2 300 000
Destinasjon Trøndelagskysten AS 2,98 % 5 375 168 000
Frøya Storhall AS 100,00 % 30 000 30 000

Sum innskutt kapital 6 472 116

2. Interkommunale selskaper (IKS) Eierandel Balanseført

Revisjon Midt-Norge IKS 3,80 % 57 000
Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS 3,80 % 19 000
Hamos Forvaltning IKS 9,00 % 950 000
Interkommunalt arkiv Trøndelag ISK 1,70 % 0
Sum innskutt kapital 1 026 000

3. Andelslag/Samvirkeselskap Eierandel Balanseført

Frøya Flerbrukshall DA 0,00 % 0
Frøya Flyplass DA 25,00 % 20 000

Sum innskutt kapital 20 000

4. Stiftelser Eierandel Balanseført

Stiftelsen Halten Nikolai Dalhls Minne 300 000

Sum innskutt kapital 300 000

5. Borettslag Leiligheter Balanseført

Grønnskag Borettslag 2 265 000
Storheia Borettslag - leilighet 3 1 447 500
Storheia Borettslag - leilighet 7 1 297 500
Sistranda Borettslag - leilighet 097 001 3 1 50 100
Sistranda Borettslag - leilighet 097 001 2 1 50 100
Sistranda Borettslag - leilighet 097 003 1 1 50 100

Sum innskutt kapital 1 160 300

Oversikt over Frøya kommunes eierskap 31.12.2012
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Frøya Kommune har i tillegg til dette andeler i Frøya Kystlag. Frøya Kystkultursenter og 

Stiftelsen Nord-Dyrøy Slipp er avviklet, men deler av disse organisasjonene etter avviklingen 

har gått sammen med Frøya Kystlag, og har overdratt andelene som Frøya Kommune eier 

over til Frøya Kystlag.  

Frøya Kystlag er en interesseorganisasjon og har ikke levert regnskap og er derfor ikke med i 

oppsettet. 
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3.2.1 DalPro AS 

DalPro AS

DalPro AS
Selskapsform: Aksjeselskap
Organisasjonsnummer: 947 097 733
Stiftelsesdato: 15.01.1988
Kontaktperson: Edvard Ulvan
Nettadresse: www.dalpro.no
EIERE OG EIENDELER
Eiere: Andel
Frøya kommune 40 %
Hitra kommune 60 % Selskapets aksjekapital: 7 460 000

SELSKAPETS STYRINGSDOKUMENT
Aksjonæravtale x Vedtekter x Etiske retningslinjer
Selskapsavtale Styreinstruks Varslingsregler/rutiner
Samarbeidsavtale x Strategiplaner Klima-/miljøplaner

VISJON

VEDTAKSFESTET MÅL
DalPro skal drive kvalifisering gjennom fremstilling av produkter av høy kvalitet og handel for å
kunne tilby realistisk og utviklende arbeidstrening til mennesker som har uavklart arbeids-
tilknytning. Hensikten er å bidra til at deltakerne kan bli i stand til å forsørge seg selv ved eget
arbeid.
For personer som har varig uførestrygd kan bedriften tilby opplæring og tilsetting i varig til rette-
lagt arbeid i DalPro's produksjonsavdelinger eller bistand til tilrettelagt arbeid i ordinært
arbeidsliv. Selskapet skal i samarbeid med eierkommunene, næringslivet, NAV, helse- og sosial-
tjeneste og skole bidra til at den enkelte deltaker når sine mål om god livskvalitet og arbeids-
tilknyttning ut fra den enkeltes forutsetninger.
ROLLE OG STYREINFORMASJON
Selskapet skal ledes av et styre på 5 til 7 medlemmer, med personlige varamedlemmer.
Ett av styremedlemmene med varamedlem velges av og blant arbeidstakerne for 2 år. De øvrige
velges av generalforsamlingen og styremedlemmer og varamedlemmer velges for 2 år.
Generalforsamlingen velger hvert år leder og nestleder i styret.
NØKKELTALL
Regnskap (i hele 1 000,-) 2014 2013 2012
Driftsinntekter 22 088 20 624 20 377
Driftsresultat 892 638 632
Resultat før skatt 748 244 205
Sum egenkapital 9 685 8 623 8 379
Egenkapital (%) 45,60 % 43,00 % 40,90 %
RAPPORTERING TIL KOMMUNEN
Årlig: Budsjett

Revisorbekreftet årsregnskap med noter og styrets årsberetning
Protokoll fra generalforsamling

Selskapets styringsdokument oversendes fortløpende ved utarbeidelse/endring
BAKGRUNN FOR EIERSKAPET
Styrking av arbeidet med yrkesmessig rehabilitering var grunnlaget for etablering av selskapet.
Vinklingen mot yrkesmessig attføring var utslagsgivende for statens støtte til prosjektet. DalPro
har utvidet sitt driftskonsept siden oppstart. Dette gjelder bygging av slakteri, videreforedling av
hjort og villsau samt utvikling av Hammerstaddalen til en inspirasjon- og motivasjonsarena.
KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI
DalPro er et arbeidstilbud som som favner videre enn noen andre bedrifter i øyregionen og bedriftens 
betydning i denne sammenheng er er viktig for kommunen som eier, tjenesteyter og forvalter.
Selskapets resultater er forbedret de siste år og gir et sikrere grunnlag for videre drift. Selskapet er avhengig av
å finne produksjon som er tilpasset brukere. Økonomiske tilskudd fra NAV er en forutsetning for selskapets
videre drift, og balansegang mellom antall ansatte og omsetning er en utfordring.
Anbefaling: Eierforhold opprettholdes

INFORMASJON OM SELSKAPET
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3.2.2 TrønderEnergi AS 

TrønderEnergi AS

TrønderEnergi AS
Selskapsform: Aksjeselskap
Organisasjonsnummer: 980 417 824
Stiftelsesdato: 06.07.1998
Kontaktperson: Ståle Gjersvold
Nettadresse: www.tronderenergi.no
EIERE OG EIENDELER
Eiere: Andel
Melhus kommune 14,77 %
Orkdal kommune 11,99 %
Trondheim kommune 10,00 %
Rissa kommune 8,93 %
Bjugn kommune 5,73 %
Frøya kommune 2,69 %
Hitra kommune 2,54 %
Andre kommuner i Sør-Trøndelag 43,29 %

Selskapets aksjekapital 102 280 000 NOK
SELSKAPETS STYRINGSDOKUMENT

Aksjonæravtale x Vedtekter x Etiske retningslinjer
x Selskapsavtale x Styreinstruks Varslingsregler/rutiner

Samarbeidsavtale Strategiplaner Klima-/miljøplaner
VISJON
Hva ønsker vi å være: Kraftfull og energisk. Miljøvennlig energi for et bedre samfunn.
VEDTAKSFESTET MÅL
Produsere, overføre, fordele og omsette energi, bygge å drive anlegg for slik virksomhet, delta i annen 
delvirksomhet i forbindelse med denne virksomheten, herunder annen forretningsmessig utnytting av anlegg
og teknologi, eie og delta i andre selskaper innen rammen av virksomheten.
ROLLE OG STYREINFORMASJON
Styret består av 7 medlemmer og 5 varamedlemmer som velges av bedriftsforsamlingen. I tillegg velges 3
medlemmer med vara av de ansatte etter aksjelovens bestemmelse. Styremedlemmene velges for maks 2 år om
gangen. Styret sammensettes slik at det kan ivareta eiernes interesser og selskapets behov for kompetanse,
kapasitet og mangfold.
NØKKELTALL
Regnskap (i hele 1 000,-) 2014 2013 2012
Driftsinntekter 55 438 55 734 38 319
Driftsresultat -57 375 -85 659 -83 690
Resultat før skatt 8 958 107 356 579 633
Sum eiendeler 5 481 428 5 927 537 5 952 823
Egenkapital (%) 26,40 % 25,30 % 36,30 %
RAPPORTERING TIL KOMMUNEN
Årlig: Budsjett

Revisorbekreftet årsregnskap med noter og styrets årsberetning
Protokoll fra generalforsamling

Selskapets styringsdokument oversendes fortløpende ved utarbeidelse/endring
BAKGRUNN FOR EIERSKAPET
Frøya kommune har hatt eierskap i TrønderEnergi AS siden starten i 1998, da selskapet ble fosjonert med Hitra
og Frøya Kraftlag. Etableringen av Hitra og Frøya Kraftlag var basert på tilrettelegging av strømforsyningen til
øyregionen i starten av 50-tallet.
KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI
Frøya kommunes forventninger til selskapet er at konsernet drives til beste for både eiere og kunder. Som
kunde ønsker i stabile leveranser av energi til så lave priser som mulig, som både kommer Frøya kommune og
befolkningen til gode. I tillegg ønsker vi som eier å motta avkastning av våre kapitalinvesteringer i selskapet.
Selskapets økonomi er god og representerer pr. dato ingen risiko for Frøya kommune. Selskapet er i vekst og
satser på utbygging innen vindkraft som kan påvirke den økonomiske risiko. Eierandelen har hatt en positiv
påvirkning av Frøya kommunes finansinntekter. Anbefaling: Eierforhold opprettholdes

INFORMASJON OM SELSKAPET
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3.2.3 Trøndersk Kystkompetanse AS 
Trøndersk Kystkompetanse AS

Trøndersk Kystkompetanse AS
Selskapsform: Aksjeselskap
Organisasjonsnummer: 990 507 627
Stiftelsesdato: 25.09.2006
Kontaktperson: Nils Jørgen Karlsen
Nettadresse: www.kystkompetanse.no
EIERE OG EIENDELER
Eiere: Andel Eiere: Andel
Frøya kommune 17,01 % Frøya Næringspark 4,82 %
Hitra kommune 17,01 % Frøya Havbruksservice AS 3,37 %
SIVA 12,05 % Lerøy Midnor AS 2,84 %
Marine Harvest ASA 11,33 % SpB Hemne avd. Hitra 2,41 %
Hitra Næringsforening 9,59 % Biotrål AS 0,96 %
Aqualine AS 4,82 % Hotell Frøya AS 0,96 %
Bewi AS 4,82 % Dolmsundet Hotell AS 0,58 %
Salmar ASA 4,82 % Div. småaksjonærer 2,75 %

Selskapets aksjekapital 1 763 750 NOK
SELSKAPETS STYRINGSDOKUMENT

Aksjonæravtale x Vedtekter Etiske retningslinjer
Selskapsavtale Styreinstruks Varslingsregler/rutiner
Samarbeidsavtale x Strategiplaner Klima-/miljøplaner

VISJON
Fra ide til suksess
VEDTAKSFESTET MÅL
Selskapets formål er gjennom offentlig og privat engasjement og eierskap, solid daglig ledelse og tette og kon-
tinuerlige reaksjoner til kunskapsmiljøene å bli ledende for regional kompetanseutvikling i kystregionen i 
Midt-Norge. Selskapet skal innenfor rammen av bedriftsøkonomiske prinsipper stimulere til økt vekst for
eksisterende næringsliv og gi aktiv støtte til nyetableringer gjennom oppbygging av et større totalmiljø som
består av flere virksomheter hvor det dannes grunnlag for et faglig og sosialt miljø og samarbeid mellom
virksomhetene. Selskapet skal lokaliseres i Frøya Næringspark AS. Gjennom samhandling med kompetanse-
miljøene skal selskapet sikre egenutvikling og nyutvikling og søke samarbeid om å tilføre regionen prosjekt-
midler til konkrete bedriftsprosjekter. Deltagelse i nettverk og arenaer som utvikler kunnskap og kompetanse
skal omsettes til verdiskapende aktiviteter.

ROLLE OG STYREINFORMASJON
Styret skal bestå av 3 til 7 medlemmer med personlige varamedlemmer utenom leder.
Selskapet skal yte konsulenttjenester til næringslivet.

NØKKELTALL
Regnskap (i hele 1 000,-) 2014 2013 2012
Driftsinntekter 3 247 4 752 2 798
Driftsresultat -39 341 -167
Resultat før skatt -25 357 -91
Sum eiendeler 2 444 2 694 2 433
Egenkapital (%) 70,70 % 65,00 % 61,80 %
RAPPORTERING TIL KOMMUNEN
Årlig: Budsjett

Revisorbekreftet årsregnskap med noter og styrets årsberetning
Protokoll fra generalforsamling

Selskapets styringsdokument oversendes fortløpende ved utarbeidelse/endring
BAKGRUNN FOR EIERSKAPET
En av hensiktene med selskapet var å samle de fleste aktiviteter innen næringslivsarbeid i et selskap, både
for å samle kunnsakp og for å få bedre koordinering, samt å kunne oppnå bedre resultater i forhold til midler.
KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI
Frøya kommune forventer et godt samarbeid med selskapet og er fornøyd med selskapets engasjement så langt.
Ressursen bør utvikles og bevistgjøres i forhold til næringsarbeidet. Selskapets drift baseres mye på tilskudd
fra SIVA, STFK og kjøp av tjenester fra Frøya og Hitra kommune. Den økonomiske risiko er lav og aktiviteten bra.
Anbefaling: Eierforhold opprettholdes

INFORMASJON OM SELSKAPET
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3.2.4 Kystlab-PreBio AS 

Kystlab-PreBio AS

Kystlab-PreBio AS
Selskapsform: Aksjeselskap

Organisasjonsnummer: 986 208 933

Stiftelsesdato: 05.01.2004

Kontaktperson: Preben Aune

Nettadresse: www.prebio.no
EIERE OG EIENDELER

Eiere: Andel Eiere: Andel

Næringsmiddeltilsynet i Namdal 37,20 %

Brønnøy kommune 18,74 %

Fosen Regionråd 18,74 %

Frøya kommune 9,37 %

Hitra kommune 9,37 %

Andre 6,58 %

Selskapets aksjekapital 2 763 500 NOK

SELSKAPETS STYRINGSDOKUMENT

Aksjonæravtale x Vedtekter Etiske retningslinjer

Selskapsavtale Styreinstruks Varslingsregler/rutiner

Samarbeidsavtale x Strategiplaner Klima-/miljøplaner

VISJON

Med kompetanse og kvalitet er vi best på analysetjenester

VEDTAKSFESTET MÅL

Selskapet skal drive helse og miljøanalyser og det som hører til. Herunder inneha eierinteresser i relatert

virksomhet.

PreBio skal være førstevalg innen analyser, rådgivning, utredning og utvikling for kundene i regionen.

Opprettholde sysselsettingen og bidra til utvikling av næringslivet i regionen og fremstå som et sterkt 

kompetansesenter innen mat og miljø.

ROLLE OG STYREINFORMASJON
Styret skal bestå av 3 til 7 medlemmer med varamedlemmer.

Selskapet skal drive helse og miljøanalyser.

NØKKELTALL
Regnskap (i hele 1 000,-) 2012 2013 2012

Driftsinntekter 42 025 17 560 21 200

Driftsresultat 5 247 744 1 354

Resultat før skatt -1 129 7 210 1 376

Sum eiendeler 29 771 20 497 11 053

Egenkapital (%) 66,30 % 76,60 % 57,20 %

RAPPORTERING TIL KOMMUNEN

Årlig: Budsjett

Revisorbekreftet årsregnskap med noter og styrets årsberetning

Protokoll fra generalforsamling

Selskapets styringsdokument oversendes fortløpende ved utarbeidelse/endring

BAKGRUNN FOR EIERSKAPET

Det forventes at selskapet skal befeste sin tilstedeværelse i øyregionen for å gi næringslivet og spesiellt

oppdrettsnæringa et godt og velutviklet tilbud innen analysetjenester.

KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI
Frøya kommunes investering i selskapet er relativt liten og selskapets utvikling medfører pr. dato lav

økonomisk risiko. Opprettholdelse av lokale kontorer er avgjørende i forhold til hurtig svar på gjennomførte

prøver.

Anbefaling: Eierforhold opprettholdes

INFORMASJON OM SELSKAPET
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3.2.5 Midt-Norsk Fergealianse AS 
Midt-Norsk Fergealianse AS

Midt-Norsk Fergealianse AS
Selskapsform: Aksjeselskap
Organisasjonsnummer: 994 425 714
Stiftelsesdato: 20.05.2009
Kontaktperson: Karin Johanne Torseth
Nettadresse:
EIERE OG EIENDELER
Eiere: Andel
Aure kommune 16,67 %
Frøya kommune 16,67 %
Hemne kommune 16,67 %
Hitra kommune 16,67 %
Kristiansund kommune 16,67 %
Kristainsund og Nordmøre havn IK 16,67 %

Selskapets aksjekapital 120 000 NOK
SELSKAPETS STYRINGSDOKUMENT

Aksjonæravtale x Vedtekter Etiske retningslinjer
Selskapsavtale Styreinstruks Varslingsregler/rutiner
Samarbeidsavtale Strategiplaner Klima-/miljøplaner

VISJON
Ingen

VEDTAKSFESTET MÅL
Arbeide for realisering av fergeforbindelse mellom Kjørsvikbugen i Aure kommune og Laksåvika i Hitra
kommune, samt delfinansiering av investeringer og drift knyttet til denne forbindelsen. Selskapet har ikke til
formål å generere overskudd, og det skal ikke deles ut utbytte fra selskapet.

ROLLE OG STYREINFORMASJON
Styret skal bestå av 5 - 10 medlemmer med personlige varamedlemmer. 
Valget gjelder for 2 år om gangen. Styreleder og nestler velges av generalforsamlingen årlig.
Styret er besluttningsdyktig med 50% representasjon. Ved stemmelikhet teller styteleder (nestleder) dobbelt.

NØKKELTALL
Regnskap (i hele 1 000,-) 2014 2013 2012
Driftsinntekter 12 17 177
Driftsresultat 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0
Sum eiendeler 198 117 171
Egenkapital (%) 1,50 % 2,60 % 1,80 %
RAPPORTERING TIL KOMMUNEN
Årlig: Budsjett

Revisorbekreftet årsregnskap med noter og styrets årsberetning
Protokoll fra generalforsamling/representantskap

Selskapets styringsdokument oversendes fortløpende ved utarbeidelse/endring
BAKGRUNN FOR EIERSKAPET
Ønske om å etablere en fergeforbindelse mellom Nord-Møre og Trøndelagskysten som er meget viktig for alle
kommuner i regionen, med positive ringvirkninger til næringsliv og reiseliv.

KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI
Frøya kommunes forventninger til selskapet er at en fergeallianse mellom Laksåvika og Tjeldbergodden kan
realiseres i løpet av transportplanperioden 2014-2023. En plussvirkning kan være etalberingsmuligheten til
forbindelsen med Ørlandet. 
Eierforholdet har pr. dato lav økonomisk risiko for Frøya kommune. Selskapet representerer vesentlige 
investeringer ved etablering av fergeforbindelsen som kommer næringsutvikling og øvrige aktiviteter til gode.
Dette påvirker imidlertid ikke dagens eiere økonomiske forpliktelser.
Anbefaling: Eierforhold opprettholdes

INFORMASJON OM SELSKAPET
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3.2.6 Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS 
Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS
Selskapsform: Aksjeselskap
Organisasjonsnummer: 988 067 075
Stiftelsesdato: 18.01.2005
Kontaktperson: Aslaug Rustad
Nettadresse: www.oimat.no
EIERE OG EIENDELER
Eiere: Andel
Høgskolen i Sør-Trøndelag 10,87 %
Nord-Trøndelag fylkeskommune 10,87 %
Frøya kommune 0,43 %
Hitra kommune 0,43 %
Trondheim kommune 6,52 %
Andre aksjonærer 70,87 %

Selskapets aksjekapital 2 300 000 NOK
SELSKAPETS STYRINGSDOKUMENT

Aksjonæravtale x Vedtekter Etiske retningslinjer
Selskapsavtale Styreinstruks Varslingsregler/rutiner
Samarbeidsavtale Strategiplaner Klima-/miljøplaner

VISJON
Ingen

VEDTAKSFESTET MÅL
Utvikler og selger kunnskap om trøndersk mat og drikke.

Utvikling av mat og drikke i Trøndelag ved utvikling av merkevare, kompetanse, produksjon og salg hos
næringsaktørene.

ROLLE OG STYREINFORMASJON
Styret skal bestå av 3 - 9 medlemmer og velges av generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

NØKKELTALL
Regnskap (i hele 1 000,-) 2014 2013 2012
Driftsinntekter 9 921 8 182 8 273
Driftsresultat 829 633 170
Resultat før skatt 859 648 187
Sum eiendeler 6 427 5 104 4 620
Egenkapital (%) 48,20 % 48,40 % 40,80 %
RAPPORTERING TIL KOMMUNEN
Årlig: Budsjett

Revisorbekreftet årsregnskap med noter og styrets årsberetning
Protokoll fra generalforsamling/representantskap

BAKGRUNN FOR EIERSKAPET
Ønske om å være med i et selskap som gjennom lønnsom drift skal være et skapende samlingspunkt
for utvikling av mat og drikke i Trøndelag.

KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI
Nytteverdien av selskapets aktiviteter er større for matbransjen enn for Frøya kommunesom eier. Dagens
organisering gir liten nytte for kommunen som eier, men nytte til lokale små og store matprodusenter.
Selskapet representerer en svært liten investering for Frøya kommune med lav økonomisk risiko.
Kortreist mat får større og større fokus, og gjennom kommunens deltagelse i Oi! Kan dette få større profilering
og markedsføring av lokale produkter. Selskapets betydning for lokale småprodusenter bør være en viktig 
for vårt engasjement i selskapet.
Anbefaling: Eierforhold opprettholdes

INFORMASJON OM SELSKAPET
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3.2.7 Revisjon Midt-Norge IKS 
Revisjon Midt-Norge IKS

Revisjon Midt-Norge IKS
Selskapsform: Interkommunalt selskap
Organisasjonsnummer: 977 036 283
Stiftelsesdato: 19.11.2002
Kontaktperson: Inge Storås
Nettadresse: www.revisjonmidtnorge.no
EIERE OG EIENDELER
Eiere: Andel: Eiere: Andel: Eiere: Andel:
Agdenes kommune 1,6 % Meldal kommune 3,6 % Snillfjord kommune 1,0 %
Frøya kommune 3,8 % Melhus kommune 12,4 % Sør-Trøndelag fylkeskommune 30,0 %
Hemne kommune 4,0 % Midtre Gauldal kommune5,4 % Tydal kommune 0,8 %
Hitra kommune 3,6 % Orkdal kommune 9,4 %
Klæbu kommune 4,8 % Selbu kommune 3,6 %
Malvik kommune 10,6 % Skaun kommune 5,4 %

SELSKAPETS STYRINGSDOKUMENT
Aksjonæravtale Vedtekter x Etiske retningslinjer

x Selskapsavtale Styreinstruks x Varslingsregler/rutiner
Samarbeidsavtale x Strategiplaner Klima-/miljøplaner

VISJON
Bidrar til forbedring
VEDTAKSFESTET MÅL
Delskapet har som formål og oppgave å utføre revisjon i og ha tilsyn med de deltagende kommuner i henhold
til gjeldende lovverk. Kan utføre andre revisjonsoppdrag og rådgivning for deltakerne etter særskilt hjemmel,
eller innenfor rammen av det til enhver tid gjeldende regelverk. Kan utføre revisjonsoppdrag og rådgivning
for andre selskaper/virksomheter. Kan inngå i revisjonsselskap når dette fremmer selskapets formål og 
kompetanse, jfr. Selskapsavtalen § 8.
Kommunal revisjon etter kommuneloven organisert i et interkommunalt samarbeid. 15 deltagende kommuner.

ROLLE OG STYREINFORMASJON
Styret består av 5 medlemmer med personlige varamedlemmer. 4 representanter velges av representskapet og 1
representant velges av og blant de ansatte. Styrets funksjonstid samsvarer med kommunestyrets valgperiode.
Representantskapet er selskapets øverste myndighet og velges med en representant fra selskapets eiere.
NØKKELTALL
Regnskap (i hele 1 000,-) 2014 2013 2012
Driftsinntekter 15 201 14 444 13 802
Driftsresultat 76 -128 309
Resultat før skatt 170 -48 392
Sum eiendeler 8 705 7 900 8 117
Egenkapital (%) 33,50 % 34,70 % 34,40 %
RAPPORTERING TIL KOMMUNEN
Årlig: Budsjett

Revisorbekreftet årsregnskap med noter og styrets årsberetning
Protokoll fra representantskapsmøter

Selskapets styringsdokument oversendes fortløpende ved utarbeidelse/endring
BAKGRUNN FOR EIERSKAPET
Selskapet ble opprettet med bakgrunn i endringer i kommuneloven som medførte endringer i oppgavedelingen
og organiseringen av revisjonens oppgaver samt faglige og økonomiske utfordringer i forhold til at kommunal
revisjon kunne konkuranseutsettes. Valg av selskapet baserte seg også på forventet kostnadsreduksjon.

KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI
Forventningen er at selskapet utøver sin virksomhet i henhold til selskapsavtalen som er å utføre revisjon i og
ha tilsyn med de deltagende kommuner i henhold til gjeldende lovverk. Som medeier i selskapet har Frøya 
kommune forventninger til at selskapet bidrar i enda sterkere grad med sin kompetanse, også gjennom 
opplæring. Effektiv drift er en forutsetning for at selskapet skal kunne tilfredsstille sine eiere. Det er lav
økonomisk risiko forbundet med selskapets investeringer og drift, men dette må tilpasses eiernes behov.
Anbefaling: Eierforhold opprettholdes

INFORMASJON OM SELSKAPET
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3.2.8 Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS 
Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS

Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS
Selskapsform: Interkommunalt selskap
Organisasjonsnummer: 988 799 475
Stiftelsesdato: 18.01.2005
Kontaktperson: Arvid Hansen
Nettadresse: www.konsek.no
EIERE OG EIENDELER
Eiere: Andel: Eiere: Andel: Eiere: Andel:
Agdenes kommune 1,6 % Meldal kommune 3,6 % Snillfjord kommune 1,0 %
Frøya kommune 3,8 % Melhus kommune 12,4 % Sør-Trøndelag fylkeskommune 30,0 %
Hemne kommune 4,0 % Midtre Gauldal kommune5,4 % Tydal kommune 0,8 %
Hitra kommune 3,6 % Orkdal kommune 9,4 %
Klæbu kommune 4,8 % Selbu kommune 3,6 %
Malvik kommune 10,6 % Skaun kommune 5,4 %

SELSKAPETS STYRINGSDOKUMENT
Aksjonæravtale x Vedtekter Etiske retningslinjer

x Selskapsavtale Styreinstruks x Varslingsregler/rutiner
Samarbeidsavtale x Strategiplaner Klima-/miljøplaner

VISJON
KonSek skal være en ledende tilbyder av sekretariatstjenester til kontrollutvalg. Gjennom kontrollutvalgene
skal KonSek bidra til måloppnåelse og tillit til den kommunale forvaltningen.
VEDTAKSFESTET MÅL
Utføre sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget i de deltagende kommuner i henhold til gjeldende lovverk og
forskrifter. Kan gå inn i selskap når dette fremmer selskapets formål og kompetanse, jfr. Selskapsavtalen § 8.

ROLLE OG STYREINFORMASJON
Styret består av 5 medlemmer med personlige varamedlemmer. 4 representanter velges av representskapet og 1
representant velges av og blant de ansatte. Styrets funksjonstid samsvarer med kommunestyrets valgperiode.
Representantskapet er selskapets øverste myndighet og velges med en representant fra selskapets eiere.
Det enkelte medlem kan være representert med fullmakt. Representantskapets leder og nestleder er valgkomite
til selskapets styre.
NØKKELTALL
Regnskap (i hele 1 000,-) 2014 2013 2012
Driftsinntekter 4 967 4 344 4 051
Driftsresultat 188 217 193
Resultat før skatt 235 256 243
Sum eiendeler 3 874 3 487 3 307
Egenkapital (%) 77,60 % 79,50 % 76,10 %
RAPPORTERING TIL KOMMUNEN
Årlig: Budsjett

Revisorbekreftet årsregnskap med noter og styrets årsberetning
Protokoll fra representantskapsmøter

Selskapets styringsdokument oversendes fortløpende ved utarbeidelse/endring
BAKGRUNN FOR EIERSKAPET
Selskapet ble opprettet med bakgrunn i endringer i kommuneloven som medførte krav til ny organisering
av sekretariatfunksjonen til kontrollutvalg i kommunene.

KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI
Forventningen er at selskapet utøver sin virksomhet i henhold til selskapsavtalen, økonomiplan og budsjett.
I tillegg at driften er effektiv og i samsvar med kommunelovens forventninger til sekretariatsfunksjonen.
KonSek er et interkommunalt selskap som eies av kommunene i fellesskap og som utfører sin virksomhet ut fra
lover og regler, men også for å tilpasse seg løpende utfordringer og krav.
For Frøya kommune er den økonomiske risiko tilknyttet seslkapets drift lav.
Anbefaling: Eierforhold opprettholdes

INFORMASJON OM SELSKAPET
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3.2.9 HAMOS Forvaltning IKS 
HAMOS Forvaltning IKS

HAMOS Forvaltning IKS
Selskapsform: Interkommunalt selskap
Organisasjonsnummer: 975 936 333
Stiftelsesdato: 06.11.1995
Kontaktperson: Trygve Berdal
Nettadresse: www.hamos.no
EIERE OG EIENDELER
Eiere: Andel: Eiere: Eiere: Andel:
Orkdal kommune 23,5 % Hitra kommune 9,0 % Rindal kommune 4,3 %
Skaun kommune 14,0 % Hemne kommune 8,8 % Agdenes kommune 3,6 %
Surnadal kommune 12,3 % Meldal kommune 8,1 % Snillfjord kommune 2,0 %
Frøya kommune 9,0 % Rennebu kommune 5,4 %

SELSKAPETS STYRINGSDOKUMENT
Aksjonæravtale x Vedtekter Etiske retningslinjer

x Selskapsavtale Styreinstruks Varslingsregler/rutiner
Samarbeidsavtale x Strategiplaner x Klima-/miljøplaner

VISJON
Vi skaper verdier for folk og miljø

VEDTAKSFESTET MÅL
Selskapets formål er på vegne av eierkommuner og i henhold til delegasjon å utføre den forvaltningsmyndighet
og de oppgaver som eierkommunene har i tilknyttning til innsamling, transport, behandling og omsetning av 
avfall/slam og alt som naturlig hører med til dette i eierkommunene, samt delta i eller etablere andre selskaper
til utøvelse av virksomheten innenfor denne formålsangivelse. Selskapet er tildelt enerett innenfor avfalls-
området og har ikke erverv som formål. Selskapet kan også utføre forvaltningsoppgaver for eierkommunene på
andre områder. I tillegg til dette formålet skal selskapet søke å redusere avfallsmengdene, utnytte resursene i
avfallet og behandle avfallet på en måte som fullt ut tilfredsstiller miljømessige krav som myndighetene stiller.
ROLLE OG STYREINFORMASJON
Styret skal ha minst 7 medlemmer med 3 varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Styret velges av representant-
skapet. Medlemmene velges for 4 år ad gangen, men slik at halvparten av styret er på valg hvert andre år.
Et styremedlem med varamedlem velges av og blant de ansatte. Disse skal ikke delta i behandlingen av saker
som fatter forvaltningsvedtak som enkeltvedtak eller fastsettelse av forskrifter.
Styret har pr. dato 12 medlemmer og Frøya kommunes representant i perioden 2013-2017 er Marit Nordborg. 
Representantskapet skal være sammensatt med en representant fra hver eierkommune med vararepresentant.
Representantene velges av kommunestyret for valgperioden med stemmerett i henhold til eierandel.
NØKKELTALL
Regnskap (i hele 1 000,-) 2014 2013 2012
Driftsinntekter 108 219 103 457 102 040
Driftsresultat 9 774 11 103 11 818
Resultat før skatt 11 121 12 090 13 000
Sum eiendeler 149 809 139 390 121 069
Egenkapital (%) 42,90 % 40,00 % 37,40 %
RAPPORTERING TIL KOMMUNEN
Årlig: Budsjett

Revisorbekreftet årsregnskap med noter og styrets årsberetning
Protokoll fra representantskapsmøter og styremøter.

Selskapets styringsdokument oversendes fortløpende ved utarbeidelse/endring
BAKGRUNN FOR EIERSKAPET
Selskapet ble opprettet for å ha en mer effektiv og bærekraftig renovasjonsordning. Selskapet er et IKS hvor 
selvkostprinsippet er en forutsetning for driften.
KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI
Selskapet eies av flere kommuner og utøver sin virksomhet ut fra lover og regler, men også for i fellesskap
tilpasse seg løpende utfordringer. Selskapets drift baseres på selvkostprinsippet, noe som ikke medfører en
vesentlig økonomisk risiko for eierkommunene. Økonomisk risiko ligger i at selskapet har eierskap i flere 
datterselskaper som kan påvirke selskapets kjernevirksomhet. Risikoen vedrørende tilknyttningene sikres via
eierkommunenes eierforhold i morselskapet. Frøya kommune har i tillegg garantiansvar for selskapets gjeld på 
kr. 5 116 500,-. Anbefaling: Eierforholdet opprettholdes.

INFORMASJON OM SELSKAPET
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3.2.10 Frøya Flyplass DA 
Frøya Flyplass DA

Frøya Flyplass DA
Selskapsform: Ansvarlig selskap med delt ansvar
Organisasjonsnummer: 984 565 801
Stiftelsesdato: 06.05.2002
Kontaktperson: Audun Klev
Nettadresse:
EIERE OG EIENDELER
Eiere: Andel:
Frøya kommune 25,0 % Bewi Produkter AS 10,0 %
Hitra kommune 20,0 % SIBE 10,0 %
Salmar ASA 10,0 % Hans Villy Kvernø 5,0 %
Marine Harvest Norway ASA 10,0 % Alf Magne Skarsvåg 5,0 %
Kvernhusvik Skipsverft AS 10,0 %

Andelskapital NOK 100 000
SELSKAPETS STYRINGSDOKUMENT

Aksjonæravtale x Vedtekter Etiske retningslinjer
x Selskapsavtale Styreinstruks Varslingsregler/rutiner

Samarbeidsavtale Strategiplaner Klima-/miljøplaner
VISJON

VEDTAKSFESTET MÅL
Selskapets formål er å eie å drive Frøya flyplass

ROLLE OG STYREINFORMASJON
Selskapets årsmøte er selskapets øverste myndighet og eiere har besluttningsrett i forhold til eierandel.
Selskapsmøtet velger et styre som skal stå for den alminnelige forvaltning av selskapet.
Styret skal bestå av 1 - 7 styremedlemmer med personlige varamedlemmer. Styremedlemmer og vara-
medlemmer velges for 2 år ad gangen og kan gjenvelges. Styrets leder velges av årsmøtet ved særskillt valg
for ett år ad gangen. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

NØKKELTALL
Regnskap (i hele 1 000,-) 2014 2013 2012
Driftsinntekter 66 67 55
Driftsresultat 4 -1 11
Resultat før skatt 2 -9 -7
Sum eiendeler 221 303 231
Egenkapital (%) 30,80 % 18,50 % -63,20 %
RAPPORTERING TIL KOMMUNEN
Årlig: Budsjett

Revisorbekreftet årsregnskap med noter og styrets årsberetning
Protokoll fra årsmøter

Selskapets styringsdokument oversendes fortløpende ved utarbeidelse/endring
BAKGRUNN FOR EIERSKAPET
Det er viktig for og sterk interesse i regionen for å gjenåpne Frøya flyplass, som trolig vil dekke et visst behov 
for forkortet reisetid for innbyggere i regionen. I tillegg at øyregionen gjøres med tilgjengelig for tilreisende.

KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI
Selskapet skal kunne være et transporttilbud i øyregionen, både for besøkende og for lokalbefolkningen.
Flyplassen forventes å drive i balanse for å dokumentere sin berettigelse. Flyplassens nytteverdi øker i takt
med næringsvirksomhetenes vekst og må anses som et viktig knutepunkt for kommunen.
Grunnet forpliktelse til dekning av underskudd i forhold til eierandel må prosjektet betraktes som en 
økonomisk forpliktelse for Frøya kommune som er vesentlig avhengig av drift.
Det er viktig at Frøya kommune viser sitt engasjement i Frøya flyplass DA, men det er viktig å vurdere sitt
engasjement i forhold til økonomiske forpliktelser ved eventuelle investeringer og driftsutvidelser.

Anbefaling: Eierforhold opprettholdes

INFORMASJON OM SELSKAPET
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3.2.11 Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS 
Interkommunalt Arkiv Trøndelag

Interkommunalt Arkiv Trøndelag
Selskapsform: Interkommunalt selskap
Organisasjonsnummer: 971375965
Stiftelsesdato: 20.02.1995
Kontaktperson: Anne Overland
Nettadresse: www.ika-trondelag.no
EIERE OG EIENDELER
Eiere: Andel:

Frøya kommune 1,7 %
Trøndelag kommuner

Andelskapital NOK 100 000
SELSKAPETS STYRINGSDOKUMENT

Aksjonæravtale Vedtekter Etiske retningslinjer
x Selskapsavtale Styreinstruks Varslingsregler/rutiner

Samarbeidsavtale x Strategiplaner Klima-/miljøplaner
VISJON

VEDTAKSFESTET MÅL
IKA-Trøndelag skal være det ledende arkivfaglige kompetansesenter i regionen.
IKA-Trøndelag skal gjøre eierkommunene i stand til å oppfylle sine lovpålagte arkivoppgaver
ROLLE OG STYREINFORMASJON
Virksomheten er et eget rettsubjekt, og arbeidsgiveransvaret tilligger styret. Selskapet har sitt hovedkontor
 i Trondheim. Formålet med selskapet er å legge forholdene til rette for eiernes rasjonelle, 
funksjonsdyktige og effektive gjennomføring av arkivlovens intensjoner og bestemmelser. 
Selskapet skal kunne fungere som arkivdepot for eiernes papirbaserte og elektroniske arkiver og sørge for 
at materialet blir gjort tilgjengelig for offentlig bruk, forskning og andre adminsitrative og kulturelle formål. 
 Selskapet skal ha følgende tre organ : Representantskapet, Syret, Daglig leder. 
Representantskapet er virksomhetens øverste organ, der deltakerne oppnevne sine respektive representanter. 
Hver deltaker skal ha 1 representant.  Styret velges av representantskapet. 
NØKKELTALL

RAPPORTERING TIL KOMMUNEN
Årlig: Årsmelding og regnskap

Budsjettforutsetninger og - rammer

Selskapets styringsdokument oversendes fortløpende ved utarbeidelse/endring
BAKGRUNN FOR EIERSKAPET

Medlem for å ivareta Frøya Kommunes forpliktelser ovenfor arkiv av kommunens saker

KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI

Anbefaling: Eierforhold opprettholdes

INFORMASJON OM SELSKAPET
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3.2.12 Stiftelsen Halten Nekolai Dahls Minne 
Stiftelsen Halten Nekolai Dahls Minne

Stiftelsen Halten Nekolai Dahls Minne
Selskapsform: Stiftelse
Organisasjonsnummer: 971 379 650
Stiftelsesdato: 29.11.1991
Kontaktperson: Laila Helene Støen
Nettadresse: www.stiftelsenhalten.no
EIERE OG EIENDELER
Eiere: Andel:
Grunnkapitalen består av eiendommene på fiskeværte Halten som firmaet Nekolai Dahl ved Torstein Erbo
donnerte til stiftelsen.
Frøya kommune har inskutt kapital på kr. 300.000,-.

Grunnkapital NOK 2 409 050
SELSKAPETS STYRINGSDOKUMENT

Aksjonæravtale x Vedtekter Etiske retningslinjer
Selskapsavtale Styreinstruks Varslingsregler/rutiner
Samarbeidsavtale Strategiplaner Klima-/miljøplaner

VISJON

VEDTAKSFESTET MÅL
Stiftelsens primære formål er å forvalte eiendommene på fiskeværet Halten som firmaet Nekolai Dahl ved 
Totstein Erbo donerte til stiftelsen. Stiftelsen skal bidra til å utvikle øygruppen og fiskeværet Halten til et
levende og aktivt kystkulturminne, samt legge til rette slik at historisk og ny viten kan formidles og utvikles.

ROLLE OG STYREINFORMASJON
Styret er stiftelsens øverste organ og juridiske ansvarshavende.
Styret består av 5 medlemmer og 5 varamedlemmer, der 1. varamedlem velges ved loddtrekning og denne 
møter fast på styremøtene. Styret velges for 4 år om ikke annent er nevnt. 2 styremedlemmer med vara-
medlemmer velges av SFFK, 1 medlem m/varamedlem velges av Frøya kommune og 2 medlemmer m/vara-
medlemmer velges av Rådsmøtet. Rådsmøtet er sammensatt i forhold til kapitalinnskudd etter følgende nøkkel:
fra 10.000 - 100.000 1 rep intill 200.000 2 repr. Intill 300.000 3 repr.
mer enn 300.000 4 repr. en samling av inskudd under 10.000 til samlet 10.000 velger 1 repr.
NØKKELTALL
Regnskap (i hele 1 000,-) 2014 2013 2012
Driftsinntekter 567 578 715
Driftsresultat -58 -225 129
Resultat før skatt 65 -99 267
Sum eiendeler 5 586 5 406 5 489
Egenkapital (%) 97,20 % 99,00 % 99,30 %
RAPPORTERING TIL KOMMUNEN
Årlig: Budsjett

Revisorbekreftet årsregnskap med noter og styrets årsberetning
Protokoll fra årsmøter

Selskapets styringsdokument oversendes fortløpende ved utarbeidelse/endring
BAKGRUNN FOR EIERSKAPET
Stiftelsen ble opprettet i 1991 for å eie og ivareta fiskeværet Halten med øyer/eiendommer som firmaet
Nekolai Dahl donerte. Frøya kommune ser verdien i at værområdene bevares og ga derfor sin støtte.,

KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI
Stiftelsen drives ut fra sine forutsetninger på en tilfredsstillende måte, og gjennom stiftelsens medlemmer og
råd er det gjennom stor interesse har det skjedd en utvikling på Halten med økt tilterkking av besøkende.
Det er lav økonomisk risiko for Frøya kommune vedrørende driften av Stiftelsen Halten NDM. Stiftelsen
representerer verken vesentlig investering eller eller omsetning for Frøya kommune. Likevel representerer
Halten store kulturell verdier som Frøya kommune har interesse av å ivareta og sørge for å bli utviklet og
tilkjennegjort for en større del av befolkningen, ikke minst i øyregionen.

Anbefaling: Deltagelse opprettholdes

INFORMASJON OM SELSKAPET

 



 

Eierskapsmelding for Frøya kommune 2016  33 

3.2.13 Grønskaget Borettslag 
Stiftelsesdato: 01.08.1996

Kontaktperson: Solvår Haugnes Berg

Nettadresse:

EIERE OG EIENDELER

Eiere: Andel:

Totale andeler 18 leiligheter

Frøya kommune 2 leiligheter Inskutt kapital NOK 265 000

SELSKAPETS STYRINGSDOKUMENT

Aksjonæravtale x Vedtekter Etiske retningslinjer

x Andelsbevis Styreinstruks Varslingsregler/rutiner

x Tildelingskontrakt Strategiplaner Klima-/miljøplaner

VISJON

VEDTAKSFESTET MÅL

Borettslag med utleie av bolig.

ROLLE OG STYREINFORMASJON

Laget skal ha et styre bestående av 1 styreleder og 2 andre medlemmer, med tilsvarende varamedlemmer.

Funksjonstiden er 2 år. Både styremedlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges. Styreleder velges ved eget 

valg. Styret velger innen sin midte nestleder og sekretær. Styret velges av generalforsamlingen.

NØKKELTALL

Regnskap (i hele 1 000,-) 2014 2013 2012

Driftsinntekter 1 248 1 256 1 253

Driftsresultat 843 884 483

Resultat før skatt 523 513 60

Sum eiendeler 8 512 8 452 8 463

Egenkapital (%) -4,50 % -10,70 % -16,70 %

RAPPORTERING TIL KOMMUNEN

Årlig: Budsjett

Revisorbekreftet årsregnskap med noter og styrets årsberetning

Protokoll fra generalforsamlingårsmøter

Selskapets styringsdokument oversendes fortløpende ved utarbeidelse/endring

BAKGRUNN FOR EIERSKAPET

Frøya kommune har gjennomført investeringen med bakgrunn i mangel på leiligheter som en mellomløsning

vedrørende utleiemulihet til kommunens ansatte.

KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI
Frøya kommunes økonomiske risiko vedrørende investering i 2 andeler er lav. Frøya kommune ha i tillegg

ingen økonomiske forpliktelser i forhold til løpende drift, da drift og vedlikehold dekkes gjennom fordeling av

løpende fellesutgifter.

Selskapets økonomi er stram og viser en negativ egenkapital pr. 31.12.2012. Frøya kommunes ansvar er 

fordelt i forhold til andeler.

Anbefaling: Eierforholdet opprettholdes
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3.2.14 Storheia Borettslag 

EIERE OG EIENDELER

Eiere: Andel:

Totale andeler 16 leiligheter

Frøya kommune 2 leiligheter Inskutt kapital NOK 745 000

SELSKAPETS STYRINGSDOKUMENT

Aksjonæravtale x Vedtekter Etiske retningslinjer

x Andelsbevis Styreinstruks Varslingsregler/rutiner

x Tildelingskontrakt Strategiplaner Klima-/miljøplaner

VISJON

VEDTAKSFESTET MÅL

Borettslag med utleie av bolig.

ROLLE OG STYREINFORMASJON
Laget skal ha et styre bestående av 1 styreleder og 2 andre medlemmer, med tilsvarende varamedlemmer.

Funksjonstiden er 2 år. Både styremedlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges. Styreleder velges ved eget 

valg. Styret velger innen sin midte nestleder og sekretær. Styret velges av generalforsamlingen.

NØKKELTALL
Regnskap (i hele 1 000,-) 2014 2013 2012

Driftsinntekter 1 283 1 238 1 198

Driftsresultat 837 644 717

Resultat før skatt 672 467 470

Sum eiendeler 16 170 16 030 16 091

Egenkapital (%) 23,30 % 19,30 % 16,40 %

RAPPORTERING TIL KOMMUNEN

Årlig: Budsjett

Revisorbekreftet årsregnskap med noter og styrets årsberetning

Protokoll fra generalforsamlingårsmøter

Selskapets styringsdokument oversendes fortløpende ved utarbeidelse/endring

BAKGRUNN FOR EIERSKAPET

Frøya kommune har gjennomført investeringen med bakgrunn i mangel på leiligheter som en mellomløsning

vedrørende utleiemuliheter til kommunens ansatte.

KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI
Frøya kommunes økonomiske risiko vedrørende investering i 2 andeler er lav. Frøya kommune ha i tillegg

ingen økonomiske forpliktelser i forhold til løpende drift, da drift og vedlikehold dekkes gjennom fordeling av

løpende fellesutgifter.

Anbefaling: Eierforholdet opprettholdes
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3.2.15 Sistranda Borettslag 
Stiftelsesdato: 21.06.2000
Kontaktperson: Thor Pettersen
Nettadresse:
EIERE OG EIENDELER
Eiere: Andel:
Totale andeler 20 leiligheter
Frøya kommune 3 leiligheter Innskutt kapital NOK 150 300

SELSKAPETS STYRINGSDOKUMENT
Aksjonæravtale x Vedtekter Etiske retningslinjer

x Andelsbevis Styreinstruks Varslingsregler/rutiner
x Tildelingskontrakt Strategiplaner Klima-/miljøplaner

VISJON

VEDTAKSFESTET MÅL
Borettslag med utleie av bolig.

Personer som har behov for omsorg på grunnlag av alder, funksjonshemmine, funksjonsnedsettelse eller
sykdom, som er andelseiere i boligbyggerlaget og som er utpekt av Frøya kommune, kan være andelseiere.
Frøya kommune kan stå som eier av intil 30 % av andelene. For øvrig kan bare enkeltpersoner være andelseiere
i borettslaget. Ingen enkeltpersoner kan eie mer enn en andel. Andre enn ektefeller eller personer som i minst 
to år naturlig har utgjort en husstand kan ikke tegne andel sammen eller erverve den i fellesskap,
Når andelseier dør eller flytter ut, skal andelen med tilhørende borettsinnskudd overdras tel person
ROLLE OG STYREINFORMASJON
Laget skal ha et styre bestående av 1 leder og 2 styremedlemmer og tilsvarerde varamedlemmer. Funksjons-
tiden er 2 år. Varamedlemmer velges for 1 år. Både medlemmer ov varamedlemmer kan gjenvelges.
Frøya kommune har rett til å oppnevne ett styremedlem med personlig varamedlem. Ellers velger general-
forsamling styremedlemmer og varamedlemmer. Leder velges ved særskilt valg. Styret velger nestleder og
sekretær blant styremedlemmene. Styret er besluttningsdyktig med 2 medlemmer og enstemmig besluttning.

NØKKELTALL
Regnskap (i hele 1 000,-) 2014 2013 2012
Driftsinntekter 1 622 1 575 1 537
Driftsresultat 800 939 846
Resultat før skatt 480 603 2 228
Sum eiendeler 25 325 25 225 25 056
Egenkapital (%) 27,30 % 25,60 % 23,30 %
RAPPORTERING TIL KOMMUNEN
Årlig: Budsjett

Revisorbekreftet årsregnskap med noter og styrets årsberetning
Protokoll fra generalforsamlingårsmøter

Selskapets styringsdokument oversendes fortløpende ved utarbeidelse/endring
BAKGRUNN FOR EIERSKAPET
Utbygging av Sistranda borettslag ble ansett som et svært nyttig botilbud for aktuelle andelshavere, da 
bakgrunn for utbyggingen var basert på tilrettelegging av omsorgsboliger i Sistranda sentrum.

KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI
Frøya kommunes økonomiske risiko vedrørende investering i 3 andeler er lav. Frøya kommune har i tillegg
ingen økonomiske forpliktelser i forhold til løpende drift, da drift og vedlikehold dekkes gjennom fordeling av
løpende fellesutgifter.
Frøya kommune har i tillegg stillt garanti vedr. selskapets lånefinansiering som pr 31.12.2012 har en rest
på kr. 9 835 568,- som utløper 15.09.2031. Garantien anses dekket i forhold til selskapets aktiva.

Anbefaling: Eierforholdet opprettholdes
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3.2.16 Frøya Storhall AS 
Frøya Storhall AS

Frøya Storhall AS
Selskapsform: Aksjeselskap
Organisasjonsnummer: 916 561 997
Stiftelsesdato: 14.01.2016
Kontaktperson: Maciej Karpinski
Nettadresse:
EIERE OG EIENDELER
Eiere: Andel:
Frøya kommune 100 % 30.000

SELSKAPETS STYRINGSDOKUMENT
Aksjonæravtale X Vedtekter Etiske retningslinjer
Andelsbevis Styreinstruks Varslingsregler/rutiner
Tildelingskontrakt Strategiplaner Klima-/miljøplaner

VISJON

VEDTAKSFESTET MÅL
Selskapets formål er å bygge, eie, drifte og utvikle Frøya Storhall med tilhørende idrettsanlegg til det beste
for idretten på Frøya. Frøya Storhall skal leies ut til idrettsaktiviteter, konserter, messer og liknende.

ROLLE OG STYREINFORMASJON
Styrets leder: Maciej Karpinski
Nestleder: Geir Meland
Styremedlem: Kristin Reppe Storø
Styremedlem: Oddgeir Storø
Styremedlem: Camilla Prytz

NØKKELTALL
Regnskap (i hele 1 000,-)
Driftsinntekter
Driftsresultat
Resultat før skatt
Sum eiendeler
Egenkapital (%)
RAPPORTERING TIL KOMMUNEN
Årlig: Budsjett

Revisorbekreftet årsregnskap med noter og styrets årsberetning
Protokoll fra generalforsamlingårsmøter

Selskapets styringsdokument oversendes fortløpende ved utarbeidelse/endring
BAKGRUNN FOR EIERSKAPET

For å realisere en Storhall for Frøya kommune, ble det etablert et selskap som skal bygge og drive
Frøya Stohall AS. Frøya Kommune skal være eier.

KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI
Frøya Storhall er etablert og bygd i 2016. Storhallen vil inngå i kommunens tilbud til inbyggerne og
inngå i tjenesteproduksjonen til kommunen. 

Anbefaling: Eierforholdet opprettholdes

INFORMASJON OM SELSKAPET

 
 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 153  

Arkivsaksnr.: 18/3280    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

BUDSJETTJUSTERING 2 - INVESTERINGSBUDSJETTET 2018  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Frøya kommune foretar følgende budsjettjusteringer for investeringsbudsjettet for 2018 

Prosjekt Beskrivelse Budsjett 2018 Revidert 
budsjett 
2018 

Planlegges 
overført til 
2019 

551311 PÅKOSTNADER KOMMUNALEBYGG 3 000 000 0 3 000 000 

551315 NÆRINGSAREAL 2 097 098 800 000 1 297 098 

551317 SENTRUMSOMRÅDE 1 166 444 0 1 166 444 

551327 ALMENNINGSKAIER 1 000 000 100 000 900 000 

551328 TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 939 398 0 939 398 

551341 Ny brannstasjon 26 605 587 26 605 587 0 

551343 BOLIGFELT HOLAHAUAN 12 363 132 100 000 12 263 132 

551345 ADRESSEPROSJEKT 816 250 50 000 766 250 

551347 FJERNVARMEANLEGG - SISTRANDA 
SENTRUM 

2 443 324 2 443 324 0 

551352 Kommunale veier 1 000 000 1 000 000 0 

551356 Kombinert tankvogn 1 200 000 1 200 000 0 

551358 LIGGEKAI SISTRANDA 21 901 363 100 000 21 801 363 

551361 Oppgradering uteområdet på 
Sistranda/Hamarvik 

1 110 577 100 000 1 010 577 

551364 VANNFORSYNING SISTRANDA-
NORDSKAGET 

30 957 360 4 000 000 26 957 360 

551374 NORDHAMARVIKA GRAVPLASS 15 716 497 1 000 000 14 716 497 

551375 NYTT HØYDEBASSENG - BERGHEIA 5 960 000 100 000 5 860 000 



551376 NYTT HØYDEBASSENG - BREMNESTUVA 23 623 513 500 000 23 123 513 

551377 OPPRYDDING KOMMUNALE 
AVLØPSLEDNINGER/OVERVANNSPROBL
EMER 

5 490 621 0 5 490 621 

551391 NY FLYTEBRYGGE INNTIAN HAVN 
(KOMMUNAL KAI) 

92 500 92 500 0 

551393 DIGITALISERING AV BYGNINGS- OG 
DELINGSARKIV 

230 348 100 000 130 348 

551415 SVØMMEHALLEN - MODERNISERING 200 000 200 000 0 

551428 KULVERT I BLAKSTADVASSDRAGET 187 590 0 187 590 

551430 MORGENDAGENS OMSORG 16 000 000 7 000 000 9 000 000 

551431 GJETØY BRU 390 000 100 000 290 000 

551434 VARMESENTRAL MAUSUND SKOLE 1 885 000 200 000 1 685 000 

551435 SØPPELPRESSER - SISTRANDA SENTRUM 
OG FRØYA SYKEHJEM 

417 500 0 417 500 

551439 HOVEDPLAN VANN 400 000 100 000 300 000 

551445 RENSEANLEGG AVLØP SISTRANDA 24 700 000 100 000 24 600 000 

551447 AVLØPSANLEGG GRINDFARA 900 000 0 900 000 

551449 AVLØPSANLEGG FLATVAL 1 OG 2 3 000 000 600 000 2 400 000 

551456 SANERING AV AVLØPSANLEGG 
NORDSKAGET 

4 275 000 100 000 4 175 000 

551458 SANERINGSPLAN SPREDT AVLØP 250 000 250 000 0 

551463 SIKRING OG OPPGRADERING AV 
STABBEN FORT 

500 000 100 000 400 000 

551464 SISTIEN 1 525 000 200 000 1 325 000 

551483 UTVIDELSE AV NORDHAMARVIKA 
INDUSTRIOMRÅDE 

650 000 100 000 550 000 



551487 Branndører Frøya sykehjem 300 000 0 300 000 

551492 Musikkbinge Nordskag oppvekstsenter 430 000 300 000 130 000 

551495 Bofelleskap 5 boenh. unge voksne med 
særskilte behov 

350 000 0 350 000 

551496 Bofelleskap 5 boenh. "Frøyablå seng" 350 000 0 350 000 

551497 Utstyr til avlastningsbolig barn- og unge 120 000 120 000 0 

551498 Infrastruktur sentrumsområde 1 450 000 0 1 450 000 

551499 Opparbeide næringsområder 11 148 120 500 000 10 648 120 

551502 Turistinformasjon 400 000 0 400 000 

551507 Vedlikehold Sula kapell 1 656 000 1 656 000 0 

551510 Basestasjon Nordskag 600 000 600 000 0 

551511 Fiberkabel sjø Bremnestua-Nordskag 150 000 0 150 000 

551515 Utbedring av Bogøya kai 3 000 000 3 000 000 0 

551516 Vinduer Bygdetunet 200 000 0 200 000 

551518 Konsekvensutredning og risiko- og 
sårbarhetsanalyse - kommuneplanens 
areal 

1 200 000 1 200 000 0 

551519 Flatvalvegen 0 35 000 000 0 

551520 Digitalisering av graver 248 000 248 000  

551521 Bygning av kommunale utleiebolig 3 550 000 0 3 550 000 

551522 Forprosjekt industriområde Hallaren 1 000 000 200 000 800 000 

551523 Hvite biler - tilbringertransport i 
øyrekka 

795 000 0 795 000 



551525 Uteområdet i Sistranda sentrum/Torvet 100 000 100 000 0 

551526 Prosjektering vei, vann og avløp 
Beinskaret 3 

3 891 011 100 000 3 791 011 

551527 Uteareal avlastningsbolig/rådhus 150 000 0 150 000 

551528 Utbygging - Dyrøy oppvekstsenter 23 069 210 700 000 22 369 210 

551529 Forprosjekt næringsareal Uttian 600 000 600 000 0 

551530 Vannlekeutstyr 150 000 0 150 000 

551531 Boligmodul Perstua 1 450 000 800 000 650 000 

556001 Løpende investering kommunale 
vannledninger, samlepost 

1 500 000 100 000 1 400 000 

556002 Oppgradering vannledningsanlegg 
Bremnestuva 

6 500 000 500 000 6 000 000 

556003 Sanering og oppgradering VA Sistranda 
Midtre 

2 500 000 0 2 500 000 

556004 Vannforsyning Sandvika 1 500 000 100 000 1 400 000 

556006 Membranrigg D 3 500 000 200 000 3 300 000 

557001 Løpende investeringer kommunale 
avløp, samlepost 

1 500 000 100 000 1 400 000 

 Sum 286 351 443 93 465 411 227 886 032 

 

 

 

 

 



Saksopplysninger:   

Alle investeringsprosjekter som kommunen har, får et budsjett i starten av året. I 

utgangspunktet vil hele det tilgjengelige budsjettet være tillagt inneværende år. I noen tilfeller 

er det ikke mulig å gjennomføre hele prosjektet i nåværende år, og det er derfor nødvendig å 

justere budsjettet til forventet forbruk i inneværende år, og overføre rest til neste år. 

 

Vurdering: 

Rådmann har gjennomgått alle prosjekter opp mot hvilket forbruk de har i 2018, og foreslår i 

henhold til god regnskapsskikk å justere budsjettet i henhold til dette. 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 153  

Arkivsaksnr.: 18/3229    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

EGENKAPITALINNSKUDD KLP 2018  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Egenkapitaltilskuddet finansieres ved bruk av disposisjonsfondet 

 

Frøya kommune skal betale inn sin andel av egenkapitaltilskuddet til KLP i 2018. 

Egenkapitaltilskuddet til KLP for 2018 er på kr 1 283 290. 

 

Saldo på disponibelt disposisjonsfond er 112 168 648 kr. 

 

 

 

Saksopplysninger:   

KLP’s egenkapital består av egenkapitaltilskudd og egenkapitalfond. Ved etablering av et 

kundeforhold i KLP må kunden innbetale et egenkapitaltilskudd, og kunden forplikter også til 

å skyte inn ytterlige egenkapitaltilskudd dersom styret krever det. Ved flytting av 

kundeforholdet får kunden utbetalt sin andel av egenkapitaltilskuddet. Krav på 

egenkapitaltilskudd for 2018 er kr 1 283 290. 

 

Egenkapitaltilskuddet i KLP skal føres i investeringsregnskapet. Egenkapitaltilskuddet skal 

føres i regnskapet for kjøp av andeler og kan ikke lånefinansieres, så det må enten dekkes av 

ubundne investeringsfond eller ved overføringer fra driftsregnskapet. Overføringer fra 

driftsregnskapet er avhengig av et positivt resultatregnskap. 

 

Egenkapitaltilskuddet i KLP foreslås finansiert fra disposisjonsfond. 

 

Vurdering: 

Frøya kommune skal fortsatt være kunde i KLP, og må dermed følge kravet om å betale inn 

egenkapitaltilskuddet. 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Frode Larsen Arkiv: 064  

Arkivsaksnr.: 18/3172    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SAMHANDLINGSSTRATEGI FOR DIGITALISERING I TRØNDELAG  

 

 

Forslag til vedtak: 

1. Frøya kommune slutter seg til samhandlinsstrategien for digitalisering i 

Trøndelag og vedtaket om videre håndtering fra rådmannsutvalget i Trøndelag. 

 

2. Frøya kommune slutter seg til som deltaker i det videre arbeidet med 

samhandling om digitalisering i Trøndelag og vil bidra til at foreslåtte tiltak 

gjennomføres. 

 

 

Vedlegg: 

 

Samhandlingsstrategien for digitalisering i Trøndelag 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Kommunene og de regionale aktørene har i ulike sammenhenger pekt på at det er nøvdendig 

med en mer forpliktende felles satsing på digitalisering i fylket. I sitt møte 30. januar ba 

rådmannsutvalget DiguT (Digitaliseringsutvalget i Trøndelag) utvikle forslag til en felles 

strategi for samhandling om digital utvikling for kommunene i Trøndelag innen utgangen av 

april 2018. 

 

DiguT utarbeidet en første versjon av samhandlingsstrategi for kommunene i Trøndelag 2018 

– 2021. Rådmannsutvalget i Trøndelag fattet følgende vedtak i saken i sitt møte 2.mai: 

 

1. Forslaget til samhandlinsstrategie for digitalsering i Trøndelag legges til grunn for 

det videre samarebeidet. 

 

2. Det utarbeides forslag til samarbeidsavtale for kommuner/virksomheter som ønsker å 

delta i samhandlingen. 

 

3. Rådmannsutvalget blir styringsgruppe, i tråd med beskrivelsen i dette dokumentet. 

 



4. Det etableres en strategigruppe med et sekretariat og ressurser som beskrevet i 

dokumentet. Finansieringen av budsjett for strategigruppe og sekretariat avklares 

gjennom behandling hos berørte deltakere og i rådmannsutvalget som 

styringsgruppe. 

 

5. Regionene i Trøndelag anbefales å etablere et eFagråd i tråd med beskrivelsen i 

dette dokumentet. 

 

6. DiguT utarbeider plan og innhold for et kompetanseprogram som startes høsten 

2018, i tråd med beskrivelsen i dette dokumentet. 

 

7. Rådmannsutvalget støtter forslaget om å starte et felles prosjekt med anskaffelse og 

innføring av felles sak-/arkivsystem for kommunene i Trøndelag. 

 

8. Rådmannsutvalget ønsker at Trondheim kommune tar en sentral rolle i arbeidet med 

samhandlingsstrategien. 

 

9. Oppstart av arbeidet bør finansieres med en grunnressurs basert på skjønnsmidler. 

 

10. Rådmannsutvalget anbefaler kommunene å slutte seg til samhandlingsstrategien. 

 

11. Saken tas opp på møte i fylkesstyret. 

 

Samhandlingsstrategien for digitalisering i Trøndelag tar utgangspunkt i de tre bærende 

søylene en tenker må legges til grunn i et velfungerende samarbeid mellom kommunene: 

 

- Struktur og styring 

- Kompetanse 

- Prioriterte satsinger 

 

Samhandlingsstrategien fastsetter følgende mål for arbeidet: 

 

1. Kommunene i Trøndelag lærer av hverandre og utvikler brukervennlige 

tjenester i fellesskap. 

2. Kommunene i Trøndelag har høy digital modenhet og endringskraft. 

3. Kommunene i Trøndelag standardiserer på beste praksis og tar i bruk nasjonale 

fellesløsninger. 

4. Innbyggere og næringsliv i Trøndelag opplever en effektiv og samordnet 

offentlig sektor i Trøndelag. 

5. Sammen med KS, Trøndelag fylkeskommune og Fylkesmannen i Trøndelag 

utvikler kommunene et partnerskap for digitalisering som bidrar til nasjonal 

utvikling. 

 

Det foreslås at ny struktur for samhandling bygger på regionale samarbeidsordninger, som 

f.eks. samarbeidet mellom kommunene på Fosen. Trondheims rolle bør være tydelig i 

samhandlingen. 

 

Det inngås samarbeidsavtaler mellom kommunene/virksomhetene som vil inngå i et slikt 

forpliktende samarbeid. 



 

Rådmannsutvalget blir styringsgruppe. Styringsgruppa prioriterer og beslutter felles satsinger 

og finansiering av disse. I tillegg foreslås en strategigruppe med representanter fra de 

regionale samarbeidsarenaene.  

 

Sammen med strategigruppen vil et felles sekretariat ha ansvar for å organisere arbeidet med 

felles satsinger. Ressurser og kompetanse i sekretariatet må utvikles over tid, som en 

minimumsløsning i en startfase bør det være en ressurs tilsvarende minimum to årsverk. Det 

anbefales at sekretariatet ledes av fylkeskommunen. 

 

Samarbeidsstrukturen skisseres slik: 

 

 
 

Det foreslås at det fra høsten 2018 igangsettes et kompetanseprogram om digitalisering for 

kommunenes ledere i Trøndelag. 

 

Det foreslås at kommunene gjennomfører konkrete felles satsinger som innebærer at 

kommunene standardiserer på samme løsninger innenfor områder det er hensiktsmessig. I 

starten bør kommunen konsentrere om få, men tydelige satsinger. 

Strategien foreslår at det settes i gang et felles prosjekt med sikte på anskaffelse og 

implementering av felles sak-/arkivsystem for kommunene i Trøndelag. Dette som et konkret 

første fellesprosjekt i tråd med samhandlingsstrategien. Det vil være en vesentlig brikke i en 

kommende standardisering for digitalisering i Trøndelag. 

 

Skal en lykkes i å iverksette et slikt fellesprosjekt med potensielt 47 kommuner må det til en 

rask avklaring av hvilke regioner/kommuner som vil delta. Gjennomføringsevne vil her være 



kritisk for å unngå at enkelte kommuner/regioner heller kjører egne løp. DiguT er nå ferd med 

å kartlegge kommunenes deltakelse i et slikt felles prosjekt. 

 

Det vises for øvrig til vedlagte samhandlingsstrategidokument for nærmere beskrivelser. 

 

Samhandlingsstrategien for digitalisering legges med dette fram til politisk behandling, og med 

spørsmål om Frøya kommune ønsker å slutte seg til arbeidet med gjennomføring av strategien 

og de foreslåtte grepene den inneholder. 

 

Vurdering: 

 

Det foregår for tiden mye arbeid med en sterkere felles digital utvikling i kommunesektoren, 

både på nasjonalt nivå, regionalt nivå og lokalt nivå. Det er åpenbart mulighet for kommunene 

i nye Trøndelag å samle kreftene om en forsterket felles koordinering og samhandling. 

 

Skal de 47 kommunene i Trøndelag lykkes med dette, kreves det en god struktur på 

samarbeidet, slik at en kan få arbeidet til å bli systematisk og med god gjennomføringsevne. 

Det kreves også at kommunene går inn i det felles arbeidet med vilje til å prioritere 

samarbeidsløsninger. Potensiale for å hente gevinster i fellesskap vurderes som stort. 

 

Samlet sett er dette en prosess med høy kompleksitet i utgangspunktet. Det kanskje mest 

kritiske vil være å faktisk komme i gang med samarbeidet, med de kommunene som er modne 

til å beslutte at man vil delta i det videre arbeidet. 

 

Hvis man skal følge anbefalingene i samhandlingsstrategien bør etablere et eFagråd for vår 

region. For Frøya så vil dette være mest naturlig at man etablerer et samarbeid med Hitra. 

 

Strategidokumentet gir klare anbefalinger om etablering av nødvendige ressurser i 

sekretariatet, for å sikre gjennomføringsevne til de felles satsingene. I oppstarten tenkes dette 

finansiert med skjønnsmidler fra fylkesmannen. Medfinansiering fra kommunen bør komme 

gradvis og i takt med gjennomføring av felles satsinger. 

 

Rådmannen tilrår av Frøya kommune slutter seg til som deltaker i samhandling om 

digitalisering i Trøndelag, basert på strategidokumentet og vedtaket i rådmannsutvalget i 

Trøndelag. 
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Vedtak i rådmannsutvalget i Trøndelag 02.05.2018 

1. Forslaget til samhandlingsstrategi for digitalisering i Trøndelag legges til grunn for det videre 
 samarbeidet. 

2. Det utarbeides forslag til samarbeidsavtale for kommuner/virksomheter som ønsker å delta i 
samhandlingen. 

3. Rådmannsutvalget blir styringsgruppe, i tråd med beskrivelsen i dette dokumentet. 
4. Det etableres en strategigruppe med et sekretariat og ressurser som beskrevet i 

dokumentet. Finansieringen av budsjett for strategigruppe og sekretariat avklares gjennom 
behandling hos berørte deltakere og i rådmannsutvalget som styringsgruppe. 

5. Regionene i Trøndelag anbefales å etablere et eFagråd i tråd med beskrivelsen i dette 
dokumentet. 

6. DiguT utarbeider plan og innhold for et kompetanseprogram som startes høsten 2018, i tråd 
med beskrivelsen i dette dokumentet. 

7. Rådmannsutvalget støtter forslaget om å starte et felles prosjekt med anskaffelse og 
innføring av felles sak-/arkivsystem for kommunene i Trøndelag. 

8. Rådmannsutvalget ønsker at Trondheim kommune tar en sentral rolle i arbeidet med 
samhandlingsstrategien 

9. Oppstart av arbeidet bør finansieres med en grunnressurs basert på skjønnsmidler 
10. Rådmannsutvalget anbefaler kommunene å slutte seg til samhandlingsstrategien 
11. Saken tas opp på møte i fylkesstyret 
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1 Innledning 
Gjennom arbeidet i Digitaliseringsutvalg Trøndelag (DiguT) har en over tid sett behovet for 

kommunene i Trøndelag utvikler et sterkere felles eierskap til arbeidet med digitalisering. Dette for å 

oppnå en sterkere gjennomføringskraft og felles retning i utviklingsarbeidet i Trøndelag.  

Sammenslåingen til ett felles Trøndelag fylke har forsterket gevinstpotensialet ved en tettere 

koordinert samhandling for digitalisering av kommunene og offentlig sektor forøvrig i regionen. Både 

Fylkeskommunen og Fylkesmannen har uttrykt støtte til og ønske om et tettere samarbeid om 

digitalisering i Trøndelag. 

Behovet for tettere samhandling forsterkes fortløpende av det kommunene opplever er en stadig 

raskere takt i digitaliseringen av samfunnet og dermed også offentlig sektor. Det foregår mye 

utviklingsarbeid i høyt tempo på ulike nivåer og arenaer, fra det nasjonale til det regionale og det 

lokale. I økende grad utvikles det nasjonale fellesløsninger som stilles til disposisjon for kommunene, 

og som kommunene må evne å nyttiggjøre seg. Dette betinger at kommunene har tilstrekkelig 

kompetanse og gjennom en systematisk tilnærming gjennomfører digitale endringsprosesser slik at 

en oppnår forventede gevinster. 

Fra og med 2018 har KS etablert en finansieringsordning for digitaliseringsprosjekter (DigiFin1) i 

kommunesektoren. Kommuner og fylkeskommuner som ønsker å bli en del av ordningen betaler inn 

et engangsbeløp. Kommunal- og moderniseringsdepartementet bidrar også med midler. Hvis alle 

kommuner og fylkeskommuner blir med, vil ordningen disponere cirka 250 millioner kroner. 

Finansieringsordningen bidrar til raskere utvikling av nasjonale løsninger som vil gi innbyggerne en 

enklere hverdag med nye og bedre tjenester. For Trøndelag gir dette en mulighet både til å bidra 

med prosjekter og til å ta i bruk i fellesskap de nasjonale løsninger som blir finansiert gjennom 

ordningen. 

I takt med den teknologiske utviklingen foregår det et markant skifte fra tradisjonell lokal installasjon 

og drift av digitale løsninger til digitale løsninger som i liten grad er begrenset av geografisk nærhet 

(«skybaserte» løsninger). For kommunene legger dette til rette for samarbeid på tvers av avstander 

og gjør det aktuelt å se på nye strukturer for digitalt samarbeid framover. 

Strategigruppen i DiguT la fram forslag om et mer forpliktende samarbeid knyttet til digital utvikling i 

rådmannssamlingen 15.11.17: 

- DiguT skal utvikle forslag til en felles strategi for samhandling om digital utvikling for 

kommunene i Trøndelag i løpet av 1. halvår 2018 Strategien skal blant annet avklare og 

utvikle:  

 Struktur og metodikk – hvordan rigger vi samarbeidet? 

 Kompetanse – felles forståelse for hva og hvordan 

 prioriterte satsinger – hva ønsker vi å oppnå? 

 

- Nødvendige ressurser til prosessen engasjeres og finansieres med skjønnsmidler via DiguT 

- Rådmannsutvalget er styringsgruppe for utviklingsarbeidet og beslutter prosess for 

involvering og behandling av forslaget 

Rådmenn har i samlinger (på Stokkøya i mai 17 og i Trondheim i november 17) gitt tydelig uttrykk for 

at digitalisering er et helt sentralt samarbeidsområde i det nye fylket. 

                                                           
1 Pt. ser det ut til at bare 24 av 47 kommuner i Trøndelag har gått inn i denne ordningen. 
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DiguT legger med dette fram forslag til en første versjon av samhandlingsstrategi for digitalisering for 

kommunene i Trøndelag 2018-2021. Forslaget tar utgangspunkt i de tre bærende søylene en tenker 

må legges til grunn i et velfungerende samarbeid mellom kommunene: 

- Struktur og styring 

- Kompetanse 

- Prioriterte satsinger 

Dette utdypes i det følgende. 

 

2 Kommunenes mål for samhandling  
Kommunene i Trøndelag varierer mye i størrelse, ressurser, kompetanse, behov og prioriteringer. 

Status for digital utvikling varierer mye mellom kommunene og mellom de ulike regionene i 

Trøndelag. Enkelte kommuner og regioner har kommet langt i utviklingsarbeidet og ligger også langt 

framme i nasjonal sammenheng.  

Gjennom tettere samhandling om digitalisering framover er det et betydelig potensiale for å heve 

nivået i kommunene og dermed utjevne forskjeller i det en kan kalle «digital modenhet». Dette 

begrepet er konkretisert og kan kartlegges gjennom metodikk blant annet fra DIFI. En prosess med 

utvikling av digital modenhet vil til en viss grad handle om å sette i system mye av de enkelvise 

aktivitetene som allerede foregår i og mellom kommunene, men det vil først og fremst dreie seg om 

å bygge en sterkere kompetanse for ledelse og styring av digitale endringsprosesser i kommunene. 

Ved å nyttiggjøre oss erfaringer, systematikk og kompetanse blant annet fra de mest digitalt modne 

kommunene og regionene i Trøndelag, kan vi bidra til et løft i digital modenhet og dermed 

gjennomføringsevne i hele Trøndelag. 

I dagens stadig mer digitale samfunn forventer innbyggere og næringsliv digital samhandling med 

godt koordinerte tjenester og selvbetjeningsløsninger. På svært mange områder er det dermed 

ønskelig at kommunene baserer seg på standardiserte og helhetlige løsninger og har fokus på å møte 

brukernes behov på enklest mulig vis. Når kommunene i Trøndelag går sammen om å utvikle 

tjenester med digital støtte, vil det kunne gå raskere og effekten blir sterkere enn om kommunene 

skal arbeide med dette hver for seg. 

Det er formulert følgende mål: 

Gjennom samhandlingen om digitalisering ønsker vi å oppnå at: 

1) Kommunene i Trøndelag lærer av hverandre og utvikler brukervennlige tjenester i 

fellesskap. 

2) Kommunene i Trøndelag har høy digital modenhet og endringskraft. 

3) Kommunene i Trøndelag standardiserer på beste praksis og tar i bruk nasjonale 

fellesløsninger. 

4) Innbyggere og næringsliv i Trøndelag opplever en effektiv og samordnet offentlig sektor i 

Trøndelag. 

5) Sammen med KS, Trøndelag fylkeskommune og Fylkesmannen i Trøndelag utvikler 

kommunene et partnerskap for digitalisering som bidrar til nasjonal utvikling. 
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3 Struktur og styring 
En tett samhandling om digitalisering mellom kommunene i Trøndelag betinger en tydelig avklaring 

av hvordan samhandlingen i praksis skal foregå. I dette ligger blant annet å utvikle en helhetlig 

struktur for:  

- hvilke arenaer for samhandling en skal ha både regionalt og felles for Trøndelag og hvordan 

disse skal henge sammen,  

- hvordan nødvendig involvering av berørte i kommunene skal sikres,  

- hvordan kommunene i fellesskap skal avklare prioritering av behov og satsinger,  

- hvilke ressurser og kompetanse kommunene skal ha i fellesskap, 

- hvordan felles prosjekter skal gjennomføres. 

Andre regioner i landet har også satt tilsvarende problemstillinger på dagsorden. Vi kjenner blant 

annet til at flere kommuner i Hordaland (Bergen og omkringliggende kommuner) nå avtaler og 

etablerer en struktur for slik samhandling. Selv en kommune som Bergen konstaterer at man er for 

liten alene til å møte den digitale utviklingen og er avhengig av samhandling med andre for å utnytte 

de muligheter som den teknologiske utviklingen gir. Dette er erfaringer som i stor grad er 

overførbare til andre og som gir nyttige innspill også for kommunene i Trøndelag, men som må 

tilpasses vår kontekst med i dag 47 kommuner. 

I forslaget til struktur for samhandling om digitalisering i Trøndelag har DiguT også brukt erfaringer 

fra regioner som har utviklet en tydelig modell for slik samhandling. Blant annet har en sett til 

organiseringen av samarbeidet mellom Fosen-kommunene. 

Det foreslås at en ny struktur for samhandling om digitalisering baseres på de eksisterende 

virksomhetene, slik at en ikke tar sikte på å etablere nye selskaper for å løse behovet for 

samhandling. 

Trondheim kommune vil åpenbart i kraft av sin tyngde og kompetanse kunne spille en viktig rolle i 

arbeidet med digitalisering i Trøndelag. Dette bør gjenspeiles i strukturen for samhandling. 

Samarbeidsavtale 
I en langsiktig og strategisk samhandling om digitalisering anbefales det at det inngås en nærmere 

samarbeidsavtale mellom de kommunene/virksomhetene som vil inngå i et slikt forpliktende 

samarbeid. Dette er i tråd med hvordan man har gjort det i Hordaland, og en tilsvarende type 

samarbeidsavtale vil være et nyttig virkemiddel som avklarer gjensidige forventninger og forpliktelser 

mellom de berørte. 

Styringsgruppe 
Den digitale utviklingen i kommunene må forankres hos kommuneledelsen i kommunene. Rådmenn 

blir sentrale premissgivere og beslutningstakere i dette arbeidet. Det foreslås at rådmannsutvalget 

(RU) i Trøndelag blir styringsgruppe for samhandling om digitalisering.  

Styringsgruppen prioriterer og beslutter felles satsinger og finansiering av disse. Styringsgruppen 

beslutter også mandat og budsjett for strategigruppen med sekretariat (se nedenfor). 

Styringsgruppens rolle konkretiseres nærmere i samarbeidsavtalen. Styringsgruppen kan ikke 

forplikte kommunene utover det som avtales i samarbeidsavtalen eller på annet vis. Av hensyn til 

framdrift er det likevel vesentlig at en finner en form på samhandlingen som gir gjennomføringskraft. 
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I rådmannsutvalget sitter blant annet rådmannen i Trondheim kommune og fylkesrådmannen. KS 

deltar også i rådmannsutvalgets møter. Når rådmannsutvalget skal opptre som styringsgruppe i 

denne sammenhengen, anbefales det at også fylkesmannen er representert. 

DiguT strategigruppe 
Det vil være behov for et forberedende, koordinerende og iverksettende ledd mellom 

rådmannsutvalget (styringsgruppen) og de ulike regionale samarbeidsarenaene i Trøndelag. Det 

foreslås her at DiguT strategigruppe settes sammen av en representant fra de ulike regionene, i 

tillegg til representant fra fylkeskommunen, fylkesmannen og Trondheim kommune. Representanten 

omtales nedenfor som kontaktpunkt (KP) for de ulike regionene. 

Regional struktur/organisering omtales nærmere nedenfor.  

Strategigruppen bør settes sammen med kompetanse slik at en på et overordnet nivå kan prioritere, 

planlegge og gjennomføre felles satsinger. Strategigruppen fremmer begrunnede forslag til 

prioriteringer og satsinger til styringsgruppen (RU).  

Styringsgruppen (RU) velger leder og deltakere i strategigruppen. 

Strategigruppen knytter til seg et sekretariat som sikrer kompetanse og gjennomføringsevne. Se 

nedenfor om sekretariat og finansiering. 

 

DiguT sekretariat 
En tettere samhandling mellom kommuner, fylkeskommune og fylkesmann med felles satsinger og 

prosjekter forutsetter at en får på plass tilstrekkelige ressurser i form av et visst kompetansemiljø 

som kan gi felles gjennomføringskraft til felles satsinger som blir prioritert. I dette ligger kompetanse 

blant annet på organisasjonsutvikling, anskaffelser, teknologiforståelse, gevinstarbeid og 

prosjektledelse. 

Sekretariatet vil sammen med strategigruppen ha ansvar for å organisere arbeidet med felles 

satsinger på best mulig vis. Dette vil også innebære å knytte til seg ressurser/fagfolk fra 

kommuner/regioner som kan påta seg konkrete roller og oppgaver i gjennomføringen av ulike felles 

satsinger. 

Det anbefales at Trøndelag fylkeskommune leder sekretariatet i tråd med de prinsipper og 

retningslinjer som samhandlingsstrategien og samarbeidsavtalen angir. 

Ressurser og kompetanse i sekretariatet må utvikles over tid ut fra de behov og prioriteringer som 

gjøres i samhandlingen. Det er likevel avgjørende at man etablerer en startløsning man kan bygge 

videre på og som kan sørge for gjennomføring av de første konkrete satsingene som foreslås. I 

startfasen er det viktig at man avklarer noen få men tydelige satsinger som det kan være realistisk å 

få gjennomført innenfor en definert tidsperiode. Forslag til slike satsinger omtales nedenfor. Det 

anbefales at en i starten som et minimum etablerer et sekretariat med ressurser tilsvarende to 

årsverk. Det understrekes at det vil være avgjørende at sekretariatet tilføres tilstrekkelige ressurser 

for å løse de felles oppgaver som prioriteres og som omtales nærmere nedenfor. 

Ved etableringen og den første utviklingsfasen for sekretariatet foreslås det at aktørene prioriterer å 

bruke skjønnsmidler som grunnfinansiering, og at en medfinansiering fra 

kommunene/virksomhetene fases inn over en viss tid og i takt med at konkrete satsinger 

gjennomføres. 
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Regionale eFagråd / digitaliseringsråd 
Det foreslås at regionene i Trøndelag etablerer hver sin samhandlingsarena for digitalisering. Dette ut 

fra de erfaringer som Fosen-kommunene har opparbeidet seg over flere år, hvor de har etablert et 

felles «eFagråd» (digitaliseringsråd) som spiller en sentral rolle i samhandlingen om digitalisering. 

Et regionalt eFagråd skal sørge for at regionenes behov og prioriteringer blir koordinert, slik at det 

skjer en regional styring av det digitale utviklingsarbeidet. Gjennom eFagrådet blir de enkelte 

kommunene også involvert i utvikling og gjennomføring av felles satsinger i Trøndelag. Det regionale 

eFagrådet kan også spille inn forslag til felles satsinger via DiguT sekretariat/styringsgruppe opp til 

styringsgruppen for prioritering og beslutning av felles satsinger. 

Slike regionale eFagråd er ikke på plass i dag i alle regionene og det vil trolig ta noe tid å avklare hva 

som er en hensiktsmessig organisering og gjennomføre etablering av eFagråd i Trøndelag. En ser det 

likevel som nødvendig og fornuftig at alle regionene i Trøndelag starter en prosess med sikte på å 

avklare og etablere eFagråd så snart det lar seg gjøre. 

Regionene må selv definere hvilken kompetanse en trenger i et slikt eFagråd. Det vil variere ut fra 

lokale forhold. DiguT kan her bidra med råd og veiledning ut fra de erfaringer man har. 

Fra det enkelte regionale eFagråd pekes det ut en representant som blir kontaktpunkt (KP) som går 

inn i strategigruppen. Dette sikrer en sammenheng mellom det som skal foregå felles og de ulike 

regionene i Trøndelag. 

 

4 Kompetansebygging 
I tillegg til en avklaring av struktur og styring for samhandling om digitalisering, er 

kompetansebygging et sentralt og avgjørende tema om kommunene skal kunne lykkes med 

digitalisering, både hver for seg og i fellesskap. Primært ser en i denne sammenhengen behovet for å 

styrke kompetanse på ledernivå om hva digitalisering innebærer og hvordan digitalisering best kan 

gjennomføres. Dette ut fra en forståelse av at digitalisering i sin kjerne er ledelse av 

endringsprosesser. 

Gjennom arbeidet i DiguT er det utarbeidet en veileder for digitalisering. DiguT ser dette som en god 

plattform for å iverksette et kompetanseløft om digitalisering for kommunenes ledere i Trøndelag. 

Konkret foreslår man at en fra og med høsten 2018 starter et program som varer ut 2019 og vil gi et 

felles kompetanseløft for kommunale ledere. Kompetanseprogrammet vil omfatte et visst antall 

samlinger og en hensiktsmessig regional inndeling slik at en kan oppnå bred deltakelse fra 

kommunene i Trøndelag. 

DiguT utarbeider nærmere innholdet og omfanget i kompetanseprogrammet. DiguT sekretariat vil få 

ansvar for planlegging, organisering og gjennomføring. Dette forutsetter at sekretariatet etableres 

med tilstrekkelige ressurser, som nevnt ovenfor. 

 

5 Prioriterte satsinger 
Ut over den spredning av informasjon og utveksling av kunnskap og erfaringer som DiguT så langt har 

hatt mulighet for å bidra med, ser en framover et klart behov og potensiale for at kommunene i 
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Trøndelag kan gjennomføre konkrete felles satsinger som innebærer at kommunene standardiserer 

på samme løsninger innenfor områder hvor det åpenbart er hensiktsmessig. 

Det pågår allerede et omfattende og langsiktig arbeid i Trøndelag/Midt-Norge med 

Helseplattformen, hvor Trondheim har en sentral rolle på kommunesiden. Dette som et eksempel på 

at slik tenkning er mulig og trolig nødvendig framover. 

For å lykkes med samhandling om digitalisering, tror DiguT at det er viktig at kommunene 

konsentrerer innsatsen om få men tydelige satsinger i startfasen. Lykkes man med det vil det legge 

grunnlaget for videre satsinger framover. En har derfor i denne fasen hatt fokus på å finne ett første 

fellesprosjekt med tilstrekkelig ambisjonsnivå og håndterbar kompleksitet. 

Mange av kommunene i Trøndelag er i ferd med å vurdere behovet for framtidsrettede løsninger for 

saksbehandling og arkiv/dokumenthåndtering. Sammenslåingen av en del kommuner skaper et 

behov for nye løsninger. Den teknologiske utviklingen bidrar også til at mange kommuner ser det 

nødvendig med nye løsninger som kan styrke service overfor innbyggere og næringsliv og 

effektivisere informasjonshåndteringen i kommunene. Forsterket fokus på krav til arkiv, personvern 

og informasjonssikkerhet er naturlig nok en viktig del av dette bildet. 

I en helhetlig, digital informasjonshåndtering i en kommune er sak-/arkivsystemet sentralt og skal 

fungere sammen med øvrige informasjonssystemer. Sak-/arkivsystemet blir dermed en kritisk 

komponent for helheten i en hver kommune i det digitale samfunnet. Kommunene har her i all 

hovedsak de samme behovene for hva et slikt system skal gjøre. 

DiguT foreslår nå at det settes i gang et felles prosjekt med sikte på anskaffelse og implementering av 

felles sak-/arkivsystem for kommunene i Trøndelag. Dette som et konkret første fellesprosjekt i tråd 

med samhandlingsstrategien. Det vil være en vesentlig brikke i en kommende standardisering for 

digitalisering i Trøndelag. 

Skal en lykkes i å iverksette et slikt fellesprosjekt må det til en rask avklaring av hvilke 

regioner/kommuner som vil delta, slik at det innen kort tid kan utarbeides en prosjektplan og 

igangsetting med en tidsplan som kan tilsi at en ny løsning kommer på plass i tråd med kommunenes 

behov. Gjennomføringsevne vil her være kritisk for å unngå at enkelte kommuner/regioner heller 

kjører egne løp. 

DiguT ønsker innen sommeren 2018 å få avklart omfanget av og deltakelsen i et slikt felles prosjekt. 

Planlegging og oppstart av prosjektet i løpet av høsten 2018. En tar sikte på gradvis implementering 

av ny løsning fra 2020. Dette må prosjektplanen nærmere konkretisere. Prosjektplanen må avklare 

finansiering av prosjektet. 

DiguT sekretariat vil få ansvar for planlegging, organisering og gjennomføring i samspill med 

involverte deltakere. Dette forutsetter at sekretariatet etableres med tilstrekkelige ressurser, som 

nevnt ovenfor. 

Andre felles satsinger foreslås utviklet over tid gjennom revidering av felles strategi og planverk. 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Torny Dahlø Sørlie Arkiv: G00  

Arkivsaksnr.: 18/3261    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

PROSJEKTET MORGENDAGENS OMSORG - UTVIDELSE AV MEDLEMMER I 

STYRINGSGRUPPA  

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannen tilrår at styringsgruppa for Morgendagens omsorg suppleres med en politisk 

representant fra opposisjonen. Opposisjonen velger selv denne representanten.  

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Styringsgruppa behandlet i møte 6.11.18 (# 143/18) saken vedrørende utvidelse av antall 

medlemmer i styringsgruppa.                                                                                                                  

Bakgrunn for dette er tidligere innspill både fra formannskapet og i Kommunestyret, om en 

utvidelse av styringsgruppa med en  politisk representant fra opposisjonen.                                                             

Pr i dag har styringsgruppa fem representanter.  To representanter fra Arbeiderpartiet og tre 

representanter fra administrasjonen 

Rådmannen ser at en utvidelse vil sikre et større eierskap og involvering i prosjektet.  

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/3269    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

MØTEPLAN 1. HALVÅR 2019  

 

 

Forslag til vedtak: 

Møteplan 1. halvår 2019 
 
 

Utvalg Januar Februar Mars April Mai Juni 

KST 31.01 28.02 28.02 

 

25.04 23.05 20.06 

FSK 08.01 

22.01 

05.02 

 

   05.03 

   19.03 

02.04  

16.04  

 

07.05 

28.05 

11.06 

 

HFF 12.01 09.02 16.03 20.04 11.05 15.06 

HFD 15.01 12.02 12.03 09.04 14.05 18.06 

KU       

ER       

KBR       

FUR       
 

 

 Felles formannskapsmøte med Trondheim og Hitra kommuner  

 

*1) Kommunestyrets møter holdes på  Torsdager med møtestart  kl. 10.00 

*2)  Formannskapets møter holdes på Tirsdager med møtestart kl. 09.00 

 

*3)  Hovedutvalg for drift holdes på   Tirsdager med møtestart  kl. 09.00  

*4 Hovedutvalg for forvaltning   Torsdager med møtestart  kl. 09.00  

 

*5) Eldreråd    Mandager med møtestart kl. 10.00 

*6) Kommunalt brukerråd   Mandager med møtestart kl. 09.00 

*7) FUR      Mandager med møtestart kl. 15.30 

 

Ved behandling av spesielle tema kan tidspunkt for møtestart bli justert.  

Avvik fra Frøya Herredshus som møtested vil fremgå av innkalling og kunngjøres særskilt.  

 
 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Mona Skarsvåg Arkiv: A30  

Arkivsaksnr.: 18/2526    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

KULTURPRISEN 2018  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kulturprisen for 2018 tildeles: 

 

Kr 10 000 dekkes over reserverte tilleggsbevilgninger 

 

 

Vedlegg: 

 

Liste med nominerte og begrunnelser blir utdelt i møtet. 

 

Saksopplysninger: 

   

Hovedutvalg for næring, miljø, kultur og tekniske tjenester vedtok i møte 28.05.2004 at 

kommunens kulturpris skal deles ut hvert annet år. Siste utdeling ble gjort i 2016, da gikk 

prisen til Mausund IL. Prisen er på kr 10 000 samt diplom. 

 

Kultur og Idrett har ikke midler til kulturprisen lagt inn i sitt budsjett. Prisen er blitt dekt over 

reserverte tilleggsbevilgninger.  

Kulturprisen er annonsert i lokal media og på kommunens hjemmeside. Kulturprisen blir 

utdelt av ordfører mandag 17. desember under kommunens arrangement «Jul på Frøya». 

 

Statutter:  

 

Prisvinneren har arbeidet i lang tid med kulturarbeid 

 

Prisvinneren har nedlagt en stor del frivillig arbeid for kulturlivet i kommunen. 

 

Prisvinneren har i lang tid vært en stor pådriver og motivator for kulturarbeidet i kommunen. 

 

Prisvinneren er allsidig og deltar i flere av de kulturelle retningene og ytringsformene som 

finnes i kommunens kulturliv. 

 

 



Prisvinneren har tilført kommunens innbyggere mye kunnskap og gode opplevelser omkring 

sitt emne/fag innen kulturen, og på denne måten hatt stor betydning for sine sambygdinger. 

 

Prisvinneren må oppfylle minst et av punktene i statuttene. 

 

Tidligere kulturprisvinnere: 

 

1980 Johan G. Foss 

1981 Hjalmar Flatval 

1982 Tor Aune 

1983 Sanitetskvinnene i Frøya 

1991 Hans O. Rabben 

1992 Ragnhild Ervik 

1993 Eva Mjøen 

1994 Torstein Iversen 

1995 Halten Fiskarheims Venner 

1996 Flomål 

1997 Arnold Myreng 

1998 Anton Olav Haftorsen 

1999 Lars Kvalvær 

2004  Havdur 

2006  Frøya Videregående Skole og Elin Karpinski Strandheim 

2008   Harald Gautvik 

2010   Jan Otto Fredagsvik 

2012   Hans Anton Grønskag 

2014   Brynhild Vavik 

2016   Mausund IL 

 

Vurdering: 

 

Frøya har et rikt kulturliv med mange ildsjeler, og gode kandidater finnes det mange av.  

I tillegg til mottatte forslag kan formannskapet/kulturutvalget foreslå egne kandidater.  

Det er formannskapet/kulturutvalget som fatter vedtak om hvem som skal tildeles prisen. 

 

 

Økonomiske konsekvenser:  

 

Kr 10 000 tas fra reserverte tilleggsbevilgninger.  

 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: 

 

Reserverte tilleggsbevilgninger saldo pr 19.11. kr 20 000.  

 

 

 

 



Frøya kommune,kultur
ved ordfører

7260 Sistranda

Årets kulturpris
Vet at det før er sent inn forslag på Hallgeir Hammer, håper han vurderes til årets pris.
Har holt på med idrett å kultur siden 1960årene. Mangårig leder i idrettlslaget, i mange
grupper. Turen Frøya over har han styrt med siden starten i 1990årene. Primus motor for
titalvis med friidrettstevna på Frøya å i fylke, fotballkamper, sykkelløp,
nærradioprogram,festivala, frøyadaga,titranspillet og mye mer.
Di siste årene er det blitt utdelt mange avardser og priser i Frøya kommune. Mange av disse
er unge og noen kom til Frøya lenge etter at Hammer hadde holt på med kultur her. Mange
prisvinnere er kommet å gått mens Hammer fortsatt holder på. Kulturkomiten må se litt
tilbake å ikke bare se på hvem som helder på nå. Ta vare på å gi en pris til di såmm har holt
på en stund. Det er flere å velge men forslage er såmm nevnt.

pean



Fra: JAN OTTO FREDAGSVIK [jotto@online.no] 
Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 
Kopi:  
Sendt: 29.10.2018 16:50:42 
Emne: Kulturprisen 
Vedlegg:  

  
Forslag til kandidater til Frøya kommunes kulturpris.                                        Jeg 
tillater meg å foreslå to kandidater til kulturprisen:                                    1. Astrid 
Reppe. Nærmere begrunnelse er ikke spesielt nødvendig. Tilhører en generasjon 
billedkunstnere som har satt sitt sterke preg på Frøyakulturen i flere 10-år. Astrid er 

opptatt av kyst, hav, fauna og folkeliv på kysten. Hun er flittig brukt i mange 
sammenhenger og samarbeider godt med andre, jfr Brynhild Vavik og Tommy Rodahl. En 
soleklar 
kandidat!                                                                                                                    
2. Guttorm Reppe. Han er Astrids onkel og har gjennom et langt liv arbeidet til beste for 
kulturlivet på Frøya. Har vært leder av flere frivillige organisasjoner, som eksempelvis 
Frøya pensjonistforening, Frøya Handicaplag og Frøya historielag. Tidligere også Frøya 

idrettslag. De siste årene har han gjort et stort arbeid gjennom Frøya Historielag, der 
han ikke minst har fått fram i dagen historiske personer på Frøya. Her har han også flittig 
brukt Astrid Reppe når skriftlig materiale og bilder har vært aktuelt.  Ikke minst er 
Guttorm en svært flittig bruker av Frøyakulturen. I en alder tett opp til 90 år er han å 
treffe på de fleste kulturelle arrangementet i kommunen. Han er også den mest 
benyttede guiden på Frøya og formidler Frøyas historie og natur/fasiliteter til flere 
busslaster med besøkende hvert år. Her legger han inn besøk i         
  



Fra: Ken Schønningsen [Ken@salmar.no] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 14.09.2018 03:11:13 

Emne: Kulturprisen 

Vedlegg:  

Hei 
Ønsker med dette å foreslå Anders Herbjørg Espnes til vinner av Frøyas kulturpris 2018. 
Begrunnelse: 
Anders har vært en bærebjelke gjennom flere 10 år i idretten på Frøya. Det er spesielt i ungdomstrinnet 
Anders har lagt ned en enorm mengde arbeid, han har i tilegg fulgt opp ungdom med forskjellige 
utfordringer og fått dem inn på rett kjøl. 
Det er ikke få timer Anders har deltatt i planlegging og gjennomføring av forskjellige prosjekter innen 
fotball/ idrett på Frøya, og ikke minst bidratt økonomisk for å støtte opp om ungdommen. Når det 
gjelder hans tidsbruk i å trene/ støtte opp er det bare å ta av seg hatten, det er enormt med timer som 
har gått med. 
Han er en kultur bygger som har forstått at skal Frøya samfunnet vokse er det viktig å spre gode 
holdninger og tilhørighet på Frøya, også i tider som har vært vanskelig. Anders er en person som har et 
bredt og engasjert syn på alle flanker i Frøya samfunnet, en tro patriot som prater Frøya samfunnet og 
dens kultur frem, men ikke minst har han fra første dag innsett at det er ungdommen som er den 
viktigste innfallsport til all kulturaktivitet i vårt lille samfunn, uten ungdommen ville all annen aktivitet 
falt bort. Meg Anders bidrag innenfor kulturen idrett er nok Frøya som enhet kommet langt, lenger enn 
mange andre små kommuner som opplever nedgang. Anders viser et engasjement som vi andre bare kan 
ønske oss.  
 
 
Ken SCHØNNINGSEN | Ansvarlig Industri Renhold 
SalMar A/S | Innovamar|7266 Kverva 
Tel: +47 91796401 | Sentralbord: 72 44 79 00|Faks: 72 44 79 01 
Mail: ken@salmar.no | Web: www.salmar.no  
Tenk på miljøet før du skriver ut denne meldingen. 
Denne meldingen er bare ment for mottakeren og kan inneholde fortrolige opplysninger eller annen privat informasjon. Hvis du mottar 
Denne ved en feil, vær så vennlig å melde fra til avsender og slett originalen. Alt annen bruk av innholdet i e-posten er forbudt. 
  
 



Fra: Kine Lydia Steinsvoll [kinelydias@gmail.com] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 10.09.2018 18:35:09 

Emne: Forslag kanditater kulturprisen 

Vedlegg:  

Foreslår både 
Mausund IL & 

Mausund feltstasjon 

 

Sendt fra min iPhone  



Fra: Julie Nordskag [julie.nordskag@outlook.com] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 10.09.2018 11:30:44 

Emne: Kulturprisen 

Vedlegg:  

Hei! Jeg synes teatergruppa Blanke Ark fortjener å være en av du kvalifiserte til kulturprisen, da de har gjort 
mange gode dramastykker for de på Frøya 

 



Fra: Per Steinar Fredagsvik [steinar.per@hotmail.com] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 10.09.2018 11:00:39 

Emne: VS: Kulturprisen. 

Vedlegg:  

 
 
Sendt fra Outlook 
 

 
Fra: Per Steinar Fredagsvik <steinar.per@hotmail.com> 
Sendt: mandag 10. september 2018 10.58 
Til: postmottak@froyakommune.no 
Emne: Kulturprisen.  
  
Hei Mona. 
Sender inn et forslag ang. en som fortjener kulturprisen i år. 
Han heter Bjørn Roger Ervik. 
Han har vært en pådriver i musikklivet i øyregionen i mange år. Spilt sin musikk offentlig og i 
private sammenhenger. 
Siste årene har han bidratt til musikalene som har vært suksess. 
Han har også vært en foregangsperson når det gjelder fotballen i regionen,  som spiller og 
trener både for Mausund og Frøya FK. 
Når jeg ser på listen over de som har mottatt prisen tidligere så fremstår Bjørn som en verdig 
kandidat. 
Mvh: Per Steinar Fredagsvik. 
 
Sendt fra Outlook 



Fra: Marie Teigås Haugen [mor.marie@hotmail.com] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 27.08.2018 16:16:58 

Emne: KULTURPRIS 

Vedlegg:  

Mitt forslag er igjen Jarl Mosand og Brit Vie for deres enorme innsats i mange mange år!   Mvh Marie Teigås 
Haugen 

 

Sendt fra min iPhone  



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/3290    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

ORDFØRERS ORIENTERING  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/3291    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

RÅDMANNS ORIENTERNG  
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