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LAKSEVEIEN TRINN 2  

 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Frøya kommune gir sin tilslutning til å delfinansiere prosjekt og tiltak på fv. 714 

Stokkhaugen-Sunde i Sør-Trøndelag (trinn 2) med bompenger. 
 
2. Frøya kommune vil spesielt understreke, i lys av den negative utviklingen i ulykker med 

personskader/dødsulykker på strekningen de siste årene, viktigheten av at prosjektene i 
pakken nå ferdigstilles innenfor de tidsrammer som er planlagt. 

 
3. Frøya kommune godkjenner at en ny Stortingsproposisjon omfatter finansiering av 

delprosjektene 7-10, med mulighet for å ta inn prosjekter fra marginallisten dersom 
økonomien tilsier det. Delprosjekt 8 gis prioritet foran delprosjekt 7.  

 
4. Det legges foreløpig til grunn en investeringskostnad (styringsramme) for trinn 2 på 1 626 

mill. kroner. (Alle beløp i 2016-kroner.) Endelig rammer (styrings- og kostnadsrammer) vil 
bli fastsatt etter ekstern kvalitetssikring (KS2).  

 
5. For trinn 2 legger Frøya kommune til grunn at bompenger skal finansiere ca. 56 prosent 

av investeringskostnadene, foreløpig anslått til 910 mill. kr. Bompengelånet skal også 
dekke rentekostnader og kostnader ved administrasjon og innkreving av bompenger. 

 
6. For trinn 2 forutsetter Frøya kommune at Sør-Trøndelag Fylkeskommune over 

vegbudsjettet bevilger et beløp som dekker ca. 44 prosent av investeringskostnadene, 
foreløpig anslått til 716 mill. kr.  

 
7. Ved prisomregninger av byggekostnader skal Statistisk sentralbyrås «Byggekostnads-

indeks for veganlegg» legges til grunn. 
  
8. Frøya kommune legger til grunn at dagens bompengeordning videreføres med toveis 

parallell/etterskuddsinnkreving gjennom bomstasjoner på Valslag og Våvatnet.  
 
9. Det legges til grunn gjennomsnittlige takster på 56-61 kr i bomstasjonen på Våvatnet og 

72-79 kr i bomstasjonen på Valslag.  
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Med de forutsetninger som er lagt til grunn vedrørende brikkebruk og rabatter tilsvarer dette 
følgende bompengetakster:  
 

Innkrevingspunkt Takstgruppe 1 Takstgruppe 2 

Våvatnet kr 50 kr 200 

Valslag kr 65 kr 260 

 
Som del av den nasjonale bompengereformen, jf. Meld. St. 25 (2014–2015), og Prop. 1 
S Tillegg 2 (2015-2016) legges det til grunn en rabattordning med etterskuddsfakturering 
og 20 pst. rabatt for kjøretøy i takstgruppe 1 med elektronisk brikke. Det gis ingen rabatt 
for kjøretøy i takstgruppe 2.  
 
Det innføres et passeringstak, som innebærer at det settes en øvre grense for 
passeringer som belastes en gitt brikke i løpet av en kalendermåned. Passeringstaket 
vil gjelde for hver enkelt bomstasjon. I tråd med gjeldende retningslinjer settes det øvre 
passeringstaket til 40 per bomstasjon. Snillfjord, Hitra og Frøya kommune ber om at 
taket settes til 20 og viser til at dette vil ha svært liten betydning for økonomien i 
prosjektet.   
Endelig takst- og rabattsystem legges frem til lokalpolitisk behandling i god tid før 
innkrevingen for trinn 2 starter opp. 
  
10. Kostnadsøkninger utover prisstigning opp til kostnadsrammen skal dekkes med 

fylkeskommunale midler og bompenger etter samme prosentvise fordeling som innenfor 
styringsrammen. Innsparinger fordeles på samme måte. Alternativt blir det åpnet for at 
reduserte byggekostnader kan nyttes til å ta inn tiltak fra marginallisten dersom det er 
lokalpolitisk enighet om det. Delprosjekt 13 skal i så fall tas først, øvrige delprosjekter 11-
16 er i uprioritert rekkefølge. Eventuelle overskridelser utover kostnadsrammen er Sør-
Trøndelag fylkeskommune sitt ansvar og dekkes med fylkeskommunale midler. 

11. Det legges til grunn at Sør-Trøndelag Fylkeskommune stiller garanti for nødvendige lån 
som bompengeselskapet tar opp. 

 
12. Dersom det etter at innkrevingen er igangsatt viser seg at Selskapets økonomiske   

situasjon gjør det nødvendig, kan bompengeselskapet, etter søknad til Vegdirektoratet, 
forlenge bompengeperioden med inntil 5 år og/eller øke takstene med inntil 20 prosent 
utover det takstnivået som var forutsatt ved stortingsbehandlingen.  

 
13. Samlet innkrevingsperiode for Trinn 2 er beregnet til 15 år. Dersom økonomien i prosjektet 

blir bedre enn forutsatt skal eventuelle økte bompengemidler settes av til utbedringstiltak 
på marginallisten omtalt i Trinn 1. Delprosjekt 13 skal i så fall tas først, øvrige delprosjekter 
11-16 er i uprioritert rekkefølge.  
 
En eventuell fylkeskommunal andel til prosjekt på marginallisten må behandles i 
Fylkestinget. 

 
14. Det forutsettes likelydende vedtak i Snillfjord, Hitra og Frøya kommuner. 

 
 

 

 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 28.04.2016 sak 49/16 
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Vedtak: 

1. Frøya kommune gir sin tilslutning til å finansiere prosjekt og tiltak på fv. 714 

Stokkhaugen-Sunde i Sør-Trøndelag (trinn 2) med bompenger. 

 

2. Saken oversendes etter vedtak i kommunene til Statens vegvesen som utarbeider et 

faglig grunnlag. Dette sendes Vegdirektoratet for godkjenning, med sikte på ny 

lokalpolitisk behandling våren 2016 og stortingsbehandling våren 2017. Frøya 

kommune vil spesielt understreke, i lys av den negative utviklingen i ulykker med 

personskader /dødsulykker på strekningen de siste årene, viktigheten av at prosjektene 

i pakken nå ferdigstilles innenfor de tidsrammer som er planlagt. 

 

3. Frøya kommune godkjenner at en ny Stortingsproposisjon omfatter finansiering av 

delprosjekt 7-10, med mulighet for å ta inn prosjekter fra marginallisten dersom 

økonomien tilsier det. Delprosjekt 8 gis prioritet foran delprosjekt 7.  

 

4. For trinn 2 legger Frøya kommune til grunn at bompenger skal finansiere ca. 56 prosent 

av investeringskostnadene, 910 mill. kr. Bompengelånet skal også dekke rentekostnader 

og kostnader ved administrasjon og innkreving av bompenger. 

 

5. For trinn 2 forutsetter Føya kommune at Sør–Trøndelag fylkeskommune over 

vegbudsjettet bevilger et beløp som dekker ca. 44 prosent av investeringskostnadene, 

716 mill. kr. 

 

6. Ved prisomregninger av byggekostnader skal Statistisk sentralbyrås «Bygge-

kostnadsindeks for veganlegg» legges til grunn.  

 

7. Frøya kommune legger til grunn at dagens bompengeordning videreføres med toveis 

parallellinnkreving gjennom bomstasjoner på Valslag og Våvatnet. De endelige takstene 

blir fastsatt senere iht. gjeldende takstretningslinjer. 

 

8. Som del av den nasjonale bompengereformen, jf. Meld. St. 25 (2014–2015), og Prop. 1 

S Tillegg 2 (2015-2016) legges det til grunn en rabattordning med etterskudds-

fakturering og 20 pst. rabatt for kjøretøy i takstgruppe 1 med elektronisk brikke. Det gis 

ingen rabatt for kjøretøy i takstgruppe 2. Det er ikke åpning for lokale 

rabattavtaler/forskuddsavtaler.  Innføring av passeringstak, som innebærer at det settes 

en øvre grense for passeringer som belastes en gitt brikke i løpet av en kalendermåned 

skal vurderes. Statens vegvesen Region midt anbefaler at det øvre passeringstaket settes 

til 40. Frøya kommune ønsker primært at taket settes til 20 og viser til at dette vil ha 

svært liten betydning for økonomien i prosjektet. 

 

9. Frøya kommune forutsetter at Sør–Trøndelag fylkeskommune stiller garanti for 

nødvendige lån som bompengeselskapet tar opp.  

 

10. Det legges til grunn en investeringskostnad på 1 626 mill. kroner. (Alle beløp i 2016-

kroner.) Av dette vil 716 mill. kroner bli finansiert med fylkeskommunale midler. Det 

er videre beregnet et bompengebidrag på 910 mill. kroner. Finansieringskostnaden er 

beregnet til 367 mill. kroner og innkrevingskostnader er beregnet til 48 mill. kroner slik 

at samlet bompengeinntekt blir 1 325 mill. kroner (48+367+910 mill. kroner). 
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11. Bompengeselskapet vil være ansvarlig for å finansiere 56 prosent av en eventuell 

kostnadsøkning (910/1626 mill. kroner) ut over prisstigningen, begrenset oppad til 10 

prosent av investeringskostnaden (kostnadsramme) (1 626 mill. kroner) dekkes med 

fylkeskommunale midler og bompenger etter samme prosentvise fordeling som 

innenfor styringsrammen. All kostnadsøkning ut over 10 prosent skal Sør-Trøndelag 

fylkeskommune i sin helhet finansiere. Eventuelle innsparinger blir delt på samme måte. 

Alternativt blir det åpnet for at reduserte byggekostnader kan nyttes til å ta inn tiltak fra 

marginallisten dersom det er lokalpolitisk enighet om det. Delprosjekt 13 skal i så fall 

tas først, øvrige delprosjekter 11-16 er i uprioritert rekkefølge. Det er Statistisk 

sentralbyrå sin kostnadsindeks for veganlegg som skal nyttes i prisberegningene. 

 

12. Dersom det etter at innkrevingen er igangsatt viser seg at Selskapets økonomiske 

situasjon gjør det nødvendig, kan bompengeselskapet, etter søknad til Vegdirektoratet, 

forlenge bompengeperioden med inntil 5 år og/eller øke takstene med inntil 20 prosent 

utover det takstnivået som var forutsatt ved stortingsbehandlingen.  

 

13. Samlet innkrevingsperiode for Trinn 2 er beregnet til 15 år. Dersom økonomien i 

prosjektet blir bedre enn forutsatt skal eventuelle økte bompengemidler settes av til 

utbedringstiltak på marginallisten omtalt i Trinn 1. Delprosjekt 13 skal i så fall tas først, 

øvrige delprosjekter 11-16 er i uprioritert rekkefølge.  

 

En eventuell fylkeskommunal andel til prosjekt på marginallisten må behandles i 

Fylkestinget. 

 

14. Det forutsettes likelydende vedtak i Snillfjord, Hitra og Frøya kommuner. 

 

 

Enstemmig. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 19.04.2016 sak 34/16 

 

Vedtak: 

 

1. Frøya kommune gir sin tilslutning til å finansiere prosjekt og tiltak på fv. 714 

Stokkhaugen-Sunde i Sør-Trøndelag (trinn 2) med bompenger. 

 

2. Saken oversendes etter vedtak i kommunene til Statens vegvesen som utarbeider et 

faglig grunnlag. Dette sendes Vegdirektoratet for godkjenning, med sikte på ny 

lokalpolitisk behandling våren 2016 og stortingsbehandling våren 2017. Frøya 

kommune vil spesielt understreke, i lys av den negative utviklingen i ulykker med 

personskader /dødsulykker på strekningen de siste årene, viktigheten av at prosjektene 

i pakken nå ferdigstilles innenfor de tidsrammer som er planlagt. 

 

3. Frøya kommune godkjenner at en ny Stortingsproposisjon omfatter finansiering av 

delprosjekt 7-10, med mulighet for å ta inn prosjekter fra marginallisten dersom 

økonomien tilsier det. Delprosjekt 8 gis prioritet foran delprosjekt 7.  
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4. For trinn 2 legger Frøya kommune til grunn at bompenger skal finansiere ca. 56 prosent 

av investeringskostnadene, 910 mill. kr. Bompengelånet skal også dekke rentekostnader 

og kostnader ved administrasjon og innkreving av bompenger. 

 

5. For trinn 2 forutsetter Føya kommune at Sør–Trøndelag fylkeskommune over 

vegbudsjettet bevilger et beløp som dekker ca. 44 prosent av investeringskostnadene, 

716 mill. kr. 

 

6. Ved prisomregninger av byggekostnader skal Statistisk sentralbyrås «Bygge-

kostnadsindeks for veganlegg» legges til grunn.  

 

7. Frøya kommune legger til grunn at dagens bompengeordning videreføres med toveis 

parallellinnkreving gjennom bomstasjoner på Valslag og Våvatnet. De endelige takstene 

blir fastsatt senere iht. gjeldende takstretningslinjer. 

 

8. Som del av den nasjonale bompengereformen, jf. Meld. St. 25 (2014–2015), og Prop. 1 

S Tillegg 2 (2015-2016) legges det til grunn en rabattordning med etterskudds-

fakturering og 20 pst. rabatt for kjøretøy i takstgruppe 1 med elektronisk brikke. Det gis 

ingen rabatt for kjøretøy i takstgruppe 2. Det er ikke åpning for lokale 

rabattavtaler/forskuddsavtaler.  Innføring av passeringstak, som innebærer at det settes 

en øvre grense for passeringer som belastes en gitt brikke i løpet av en kalendermåned 

skal vurderes. Statens vegvesen Region midt anbefaler at det øvre passeringstaket settes 

til 40. Frøya kommune ønsker primært at taket settes til 20 og viser til at dette vil ha 

svært liten betydning for økonomien i prosjektet. 

 

9. Frøya kommune forutsetter at Sør–Trøndelag fylkeskommune stiller garanti for 

nødvendige lån som bompengeselskapet tar opp.  

 

10. Det legges til grunn en investeringskostnad på 1 626 mill. kroner. (Alle beløp i 2016-

kroner.) Av dette vil 716 mill. kroner bli finansiert med fylkeskommunale midler. Det 

er videre beregnet et bompengebidrag på 910 mill. kroner. Finansieringskostnaden er 

beregnet til 367 mill. kroner og innkrevingskostnader er beregnet til 48 mill. kroner slik 

at samlet bompengeinntekt blir 1 325 mill. kroner (48+367+910 mill. kroner). 

 

11. Bompengeselskapet vil være ansvarlig for å finansiere 56 prosent av en eventuell 

kostnadsøkning (910/1626 mill. kroner) ut over prisstigningen, begrenset oppad til 10 

prosent av investeringskostnaden (kostnadsramme) (1 626 mill. kroner) dekkes med 

fylkeskommunale midler og bompenger etter samme prosentvise fordeling som 

innenfor styringsrammen. All kostnadsøkning ut over 10 prosent skal Sør-Trøndelag 

fylkeskommune i sin helhet finansiere. Eventuelle innsparinger blir delt på samme måte. 

Alternativt blir det åpnet for at reduserte byggekostnader kan nyttes til å ta inn tiltak fra 

marginallisten dersom det er lokalpolitisk enighet om det. Delprosjekt 13 skal i så fall 

tas først, øvrige delprosjekter 11-16 er i uprioritert rekkefølge. Det er Statistisk 

sentralbyrå sin kostnadsindeks for veganlegg som skal nyttes i prisberegningene. 

 

12. Dersom det etter at innkrevingen er igangsatt viser seg at Selskapets økonomiske 

situasjon gjør det nødvendig, kan bompengeselskapet, etter søknad til Vegdirektoratet, 

forlenge bompengeperioden med inntil 5 år og/eller øke takstene med inntil 20 prosent 

utover det takstnivået som var forutsatt ved stortingsbehandlingen.  
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13. Samlet innkrevingsperiode for Trinn 2 er beregnet til 15 år. Dersom økonomien i 

prosjektet blir bedre enn forutsatt skal eventuelle økte bompengemidler settes av til 

utbedringstiltak på marginallisten omtalt i Trinn 1. Delprosjekt 13 skal i så fall tas først, 

øvrige delprosjekter 11-16 er i uprioritert rekkefølge.  

 

En eventuell fylkeskommunal andel til prosjekt på marginallisten må behandles i 

Fylkestinget. 

 

14. Det forutsettes likelydende vedtak i Snillfjord, Hitra og Frøya kommuner. 

 

 

Enstemmig. 

 

 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 
16/1232-1 LAKSEVEIEN TRINN 2  

  

16/1232-3 SAKSPROTOKOLL - LAKSEVEIEN TRINN 2  

  

16/1232-2 SAKSPROTOKOLL - LAKSEVEIEN TRINN 2  

  

16/1232-4 MELDING OM POLITISK VEDTAK - LAKSEVEIEN TRINN 2  

  

16/1232-5 LAKSEVEIEN TRINN 2  

  

 

 

BAKGRUNN: 

 

Prosjektet Fv. 714 Laksevegen omfatter strekningen Stokkhaugen - Sunde. Dagens veg har en 

lengde på 57,6 km og gjennomsnittlig trafikkmengde er ca. 1670 kjøretøy per døgn (ÅDT) ved 

Våvatnet bomstasjon og 1380 kjøretøy ved Valslag bomstasjon (data fra 2015). Andelen av 

tungbiler i bomstasjonene er ca. 11,5 %. 

 

Fv. 714 er eneste vegforbindelse til Orkanger og Trondheim for kystkommunene Snillfjord, Hitra og Frøya og er 

dermed viktig for hele kystdistriktet. Fv. 714 har i hovedsak lav standard med strekningsvis smal og svingete veg 

og partier med problematiske stigningsforhold. Til sammen gir dette en hovedveg med dårlig trafikksikkerhet og 

framkommelighet. Statistikken viser en overrepresentasjon av utforkjøringsulykker med personskader på Fv. 714 

sammenlignet med øvrige fylkesveger i Sør-Trøndelag.  På Strekningen Stokkhaugen – Mjønes 

(prosjektstrekningen) ble det i perioden 2012- januar 2016 registrert 16 ulykker med personskade på strekningen. I 

disse ulykkene ble 3 personer drept, 2 hardt skadde og 16 personer lettere skadd. 

 

Manglende omkjøringsmuligheter gjør vegnettet svært sårbart ved trafikkuhell, og spesielt vinterstid er det mange 

hendelser som medfører stengt veg i perioder. Dette kan medføre uforutsigbarhet og tapte inntekter for næringslivet.  
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Målet med prosjektet Fv. 714 Laksevegen er å bedre framkommeligheten og øke 

trafikksikkerheten på den aktuelle strekningen og derved sikre raskere, tryggere og mer pålitelig 

infrastruktur for næringsliv, befolkning og besøkende i kystkommunene Snillfjord, Hitra og 

Frøya. I tillegg til standardheving, innkortes strekningen fra Stokkhaugen til Sunde med til 

sammen ca. 12,5 km. Prosjektet vil samlet sett gjøre berørte kommuner mer attraktive for 

næringsvirksomhet, bosetting og turisme. 

 

På grunnlag av søknad og lokalpolitiske vedtak ultimo 2009 samt supplerende vedtak i 

Fylkestinget 2012 om deling i to trinn, ble prosjektet Fv. 714 Stokkhaugen – Sunde (Laksevegen) 

trinn 1 med utbygging av prosjekt og tiltak godkjent av Stortinget 6. desember 2013, jf. prop. 

182 S (2012-2013), innst. 39 S (2013-2014). Stortinget ble orientert om strukturen med to 

finansieringsperioder (trinn 1 og trinn 2), med behandling av bompengesøknaden i Stortinget i 

to faser.  

 

Prosjektet finansieres delvis med fylkeskommunale midler, delvis med bompenger som 

innkreves ved to bomstasjoner (Våvatnet og Valslag). 

 

Det siste delprosjektet i trinn 1 er under bygging og ligger fremdriftsmessig godt an i forhold til 

sluttfristen juni 2017. Som vegeier har Sør-Trøndelag fylkeskommune gitt klare føringer om 

kontinuerlig bygging i prosjektet Fv. 714 Laksevegen. Dette helt i samsvar med klare 

forventninger fra berørte kommuner. For å opprettholde kontinuerlig bygging, må neste 

delprosjekt (som ligger i trinn 2) konkurranseutlyses våren/sommeren 2017 med byggestart 

høsten 2017. Finansiering må være avklart før kontrakt inngås, og dermed må 

stortingsbehandling av bomproposisjonen for trinn 2 skje før sommeren 2017. For at denne 

stramme fremdriftsplan kan forventes å holde, må de lokalpolitiske vedtak knyttet til trinn 2 

gjøres våren 2016.  

 

 

 

 

FAKTISKE OPPLYSNINGER: 

 

 

Tidligere lokal saksgang 
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Den lokalpolitiske behandlinga av bompengesøknaden har gått for seg i flere omganger. Bompengesøknad ble 

behandlet av Snillfjord, Hitra og Frøya kommune i felles kommunestyremøte den 19. november 2009. Sør-

Trøndelag fylkeskommune behandlet saken i møte i fylkestinget 15. desember 2009 (FT sak 126/2009). 

 

Ved den lokalpolitiske behandlingen i 2009 ble det lagt til grunn en innkrevingsperiode på 20 år, mens hovedregelen 

er 15 år. Nye vurderinger viste at med bompengeinnkreving i 15 år og takster i tråd med de lokalpolitiske vedtak, 

ville bompengebidraget bli vesentlig lavere enn tidligere lagt til grunn. På bakgrunn av dette behandlet fylkestinget 

saken på nytt i møte 31. oktober 2012 (FT sak 91/2012) og gjorde følgende vedtak:  

 

1. Fylkestinget godkjenner at det kan legges til grunn en totrinnsløsning for bompenge-  vedtak av prosjektet FV 

714 Laksevegen i Stortinget.  

 

2. Reguleringsplanbehandlingen må ta utgangspunkt i de rimeligste løsningene innenfor de forutsetningene som 

ligger i bompengesøknaden med hensyn til trasé mv.  

 

3. Det er et mål at prosjektet skal gjennomføres i tråd med hoved forutsetningene i bom-pengesøknaden angående 

takst- og rabatt-nivå, innkrevingstid, prosjektinnhold og målsettingen om sammenhengende utbygging. Ved 
vesentlige endringer av den faktiske inntektsutviklingen etter innføring av bompenger må både takst- og 

rabattnivået vurderes på nytt i fase 2.  

 

4. Fylkestinget godkjenner og tar det økonomiske ansvar for anskaffelse av vegkantutstyr samt etablering av begge 

bomstasjoner (inkludert strøm og bredbånd) på prosjektet FV 714 til en total kostnad på ca. 12 mill. kr inntil 

saken er behandlet i Stortinget.  

 

5. Arbeidet med bomstasjonene kan starte når proposisjonen er oversendt Stortinget.  

 

De aktuelle kommuner ble orienterte om planene med fremleggelse av utbyggingen i to trinn på et styremøte i 

bompengeselskapet 8. oktober 2012. Det ble da avklart at de ikke fant det nødvendig å legge saken frem for 

kommunene på nytt så lenge forutsetningene med hensyn til valg av trasé, trafikk og rabatt ikke blir endret. 

 

Søknaden om bompengeinnkreving som er behandlet av Stortinget inneholdt prosjektene som var tenkt gjennomført 

i trinn 1. Ettersom prosjektet ble vedtatt delt opp i to trinn, må det derfor på nytt søkes Stortinget om tillatelse til å 

kreve inn bompenger på trinn 2 i prosjektet. Følgende er lagt til grunn for trinn 2, ref. til vedtak i Fylkestinget, FT 

sak 95/14, den 29.10.2014: 

 

1. Fylkestinget godkjenner at delprosjekt 7 i fv. 714, Laksevegen, overføres til trinn 2,  slik at en ny 
Stortingsproposisjon vil omfatte finansiering av delprosjektene 7, 8, 9 og 10. 

 

2. Så snart inntektspotensialet er klart og nye anslag på reguleringsplan for delprosjektene 7 og 8 er utført, 

ber Fylkestinget Fylkesrådmannen ferdigstille et trafikknotat og en sak til Fylkestinget om trinn 2 i 

prosjektet fv. 714 Laksevegen, som grunnlag for en søknad til Stortinget. 

 

3. Sak om løsningsvalg, utlysning og oppstart av delprosjektene 6 og 10 fremmes til politisk behandling 

snarest, slik at framdrift og en helhetlig utbygging opprettholdes. 

 

4. Fylkestinget ser positivt på innsparingene i delprosjektene 1-5 og 10 og vil slå fast at det er  viktig med 

en streng prosjektstyring. Det bør hentes erfaringer fra andre lignende fylkesvegprosjekter.  
 

 

 

Lokal saksgang  

 

Snillfjord, Hitra og Frøya kommune har i kommunestyremøte april/mai 2016 gjort enslydende prinsippvedtak i 

gjeldende sak. 

 

Gjeldende sak med endelige vedtak om trinn 2 behandles i kommunestyremøte i Snillfjord, Hitra og Frøya i juni 

måned 2016.  
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Sør-Trøndelag fylkeskommune har politisk behandler av gjeldende sak om trinn 2 i Komite for infrastruktur den 1.- 

2. juni 2016 og behandling med endelig vedtak i Fylkestinget den 15. juni 2016. 

 

 

Prosjektbeskrivelse 

 

Det er ikke endringer i den samlede prosjektporteføljen for trinn 1 og 2 som den ble presentert i 

trinn 1 (figur 1). 

 

 
Figur 1. Fv. 714 Laksevegen, oversikt delprosjekter 1 - 10. 

 

Det som avviker fra Stortingets godkjenning av prosjektets trinn 1 er at delprosjekt 7 (Ny vei 

utenom Krokstadøra), som var planlagt realisert i første byggetrinn, jf. FT saknr 95/14 er overført 

til trinn 2 grunnet kostnadsøkning. En ny stortingsproposisjon for trinn 2 vil dermed omfatte 

finansiering av de følgende delprosjekter 7-10: 

 

Delprosjekt 7 Ny veg utenom Krokstadøra omfatter ny vei på strekningen Snilldalsli-Berg. 

Tiltaket består i hovedsak veg i dagen, to bruer, Åøybrua (47 m) og Bergselvbrua (148 m) og en 

kort tunnel (Ålitunnelen, ca. 80 m pluss portaler på ca. 60 m). Strekningen for det opprinnelige 

delprosjekt 9 er nå av utbyggingstekniske grunne inkludert i delprosjekt 7. 

 

Ny vegstrekning er 3,7 km noe som gir en innkorting på ca. 1,9 km sammenlignet med 

eksisterende veg.  
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Ved å bygge ny Fv. 714 utenom Krokstadøra får trafikantene en mer trafikksikker veg med 80 

km/t for den regionale trafikken, samtidig som lokalveien gjennom Krokstadøra også blir mer 

trafikksikker pga. redusert trafikk.  

  

- Reguleringsplanen Fv. 714 Stokkhaugen - Sundan, parsell Snilldalslia – Berg er vedtatt den 

11.02.2016. 

-  

- Anslag for prosjektet (09.12.2015): 355 mill. kr (2016-kr) 

  

Delprosjekt 8, Åstfjordkryssingen omfatter ny vei på strekningen Saghølen - Stormyra. Tiltaket 

består i hovedsak av Åstfjordbrua (725 meter), to tunneler (Slørdalstunnelen 2645 m og 

Mjønestunnelen 745 m), korte strekninger med veg i dagen inkl. tre kryssområder. 

 

I alt en ny vegstrekning på ca. 5,5 km som gir en innkorting på ca. 6 km sammenlignet med 

eksisterende veg som er svært svingete med nedsatt hastighetsnivå. 

 

- Reguleringsplanen Fv. 714 Stokkhaugen – Sundan, parsell Saghølen-Stormyra er vedtatt den 

12.11.2015 og etter klage på planvedtaket endelig stadfestet av Fylkesmannen den 08.03.2016. 

- Anslag for prosjektet (11.11.2015): 1250 mill. kr (2016-kr) 

Delprosjekt 9, Utbedring av eksisterende veg langs Snilldalselva. Denne utgår som eget 

delprosjekt i og med at strekningen nå er inkludert i delprosjekt 7.  

 

Delprosjekt 10, Våvatnet er ferdig bygget i samme entreprise som delprosjekt 6 Ny veg og 

tunneler i Snilldalen. Kostnad er forskuttert av STFK.  

 

- Kostnad for prosjektet: 21,4 mill. kr (2016-kr) 

 

Fv. 714 Laksevegen trinn 2 omfatter således som omtalt delprosjekt 7 – 10 hvor delprosjekt 9 

utgår som eget delprosjekt, mens delprosjekt 10 allerede er bygget. Gjenstående byggeprosjekter 

tilhørende trinn 2 er dermed delprosjekt 7 og 8.  

 

I utgangspunktet skal delprosjekt 7 gjennomføres først, men det er utbredt enighet om at 

delprosjekt 8 er det viktigste enkeltprosjektet og at delprosjekt 8 dermed gis prioritet først. 

 

Den samlede investeringskostnaden lagt til grunn for trinn 2 er på 1626 mill. kr (2016-kr) (tabell 

1).  

 

Tabell 1. Samlet investeringskostnad/kostnadsoverslag for trinn 2. 

Delprosjekter trinn 2 
Kostnad (anslag) 

mill. kr (2016-kr) 

7, Ny veg utenom Krokstadøra (inklusiv delprosjekt 9) 355 

8, Åstfjordkryssingen 1 250 

9, Utbedring av eksisterende veg langs Snilldalselva - 
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- er inkludert i delprosjekt 7 

10, Våvatnet (forskuttert av STFK) 21 

Samlet investeringskostnad/kostnadsoverslag 1 626 

 

Delprosjekt11-16 fra marginallisten er delstrekninger med en vegstandard som stort sett ikke har 

altfor dårlig kurvatur og har gul stripe (tabell 2).  

 

Disse marginalprosjekter kommer til utførelse dersom inntektene øker vesentlig utover de 

beregnede eller at utbyggingskostnadene blir lavere.  

 

Delprosjekt 13 gis etter uttalt ønske førsteprioritet blant marginalprosjektene.  

 

Øvrige delprosjekter 11-16 er i uprioritert rekkefølge. En prioritering her vil avhenge av hva som 

evt. blir av ledige midler. Det forutsettes at en endelig prioritering behandles lokalpolitisk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2. Marginallisten (beløp i mill. kr). 

Delstrek. 

(Oppr. pri) 
Prosjekt Oppr. 

overslag 

2009-kr 

 

Oppr. 

overslag 

2016-kr 

Inkl. mva.-

komp 

(+15,9 %) 

Antatt 

realøkning 

(+18,5 %, 

Standard 

hevning mv.) 

Justert 

overslag 

2016-kr 

 

11 Utbedring av eks. veg 

Våvatnet -Snilldalen 

65 93,3 17,3 110,5 

12 Utbedring av eks. veg frem til 

Våvatnet inkl. ny veg gjennom 

kurve vest for Stokkhaugen og 

Våda indre bru 

45 64,6 11,9 76,5 

13 Utbedring av eks. veg 

Bergsbakken - 

Storvasstunnelen 

5 7,2 1,3 8,5 

14 Utbedring av eksisterende veg 

i Fossdalen 

12 17,2 3,2 20,4 
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15 Utbedring av Røssvika - 

Slåttavika 

20 28,7 5,3 34,0 

16 Utbedring av eksisterende veg 

Nessavatnet 

4 5,7 1,1 6,8 

Samlet overslag, marginalprosjekter 151 216,7 40,1 256,7 

 

 Forutsetninger lagt til grunn for justert overslag i tabell 2: 

 

 Deflator for riksveg ved justering fra 2009- til 2016- kr: + 23,8 % 

 Mva. kompensasjon knyttet til endring i regler (2013) for mva.-fritak: + 15,9 % 

 Antatt realøkning i kostnad, primært pga. økte krav til standard mv: + 18,5 %                                     

(for dette lagt til grunn realkostnadsøkning på Laksevegens pri. 7 (+9) fra oppr. 

kostnadsoverslag i 2009 til nytt anslag desember 2015).  

 

 

Utbyggingsplan (rekkefølge og fremdrift) 

 

Gjenstående byggeprosjekter tilhørende trinn 2 er delprosjekt 7 og 8. Det er enighet om at 

delprosjekt 8 gis prioritet foran delprosjekt 7. 

 

Planlagt framdrift forutsetter Stortingsbehandling med vedtak av søknad om 

bompengefinansiering før sommeren 2017 (figur 2). Forutsatt et positivt Stortingsvedtak vil 

utlysning av entrepriser kunne skje sommeren 2017 med anleggsstart høsten 2017. Dersom begge 

de gjenværende delprosjektene gjennomføres med en viss samtidighet kan det skje ferdigstillelse 

i 2020, med forventet åpning for trafikk innen årsskiftet 2019/2020. Ved gjennomføring etter 

hverandre med kontinuerlig bygging, kan ferdigstillelse være i 2022. 

Utbygging av delprosjekt 8 og delprosjekt 7 forventes å skje med stor grad av parallellitet. 

 

 
Figur 2. Fremdriftsplan. 
(Framdriftsplanen er for trinn 2 (pri 8 og 7(inkl.9)) under forutsetning av at avklaringer knyttet til finansiering, og derved vedtak 
av Stortingsproposisjon for trinn 2 er gjort innen sommeren 2017) 

 

 

Trafikkgrunnlag 

  

Fv. 714 har i hovedsak lav standard med strekningsvis smal og svingete veg og partier med 

problematiske stigningsforhold. Til sammen gir dette en hovedveg med dårlig trafikksikkerhet 

og framkommelighet.  

 

Investering 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

Pri. 6 Ny veg og tunneler i Snilldalen

Pri. 7 Ny veg utenom Krokstadøra

Pri. 8 Åsfjordkryssingen

Pri. 9 Utbed. av eks. veg i Snilldal

Pri 10. Våvatnet

Utredning/forprosjekt

Kommunedelplan

Reguleringsplan

Byggeplan/grunnerverv

Utlysing/Bygging

Trafikkåpning
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Det er ikke alternative vegruter på strekningen. Manglende omkjøringsmuligheter gjør dagens 

vegnett svært sårbart ved trafikkuhell, og spesielt vinterstid er det mange hendelser som medfører 

stengt veg i perioder. Dette kan medføre uforutsigbarhet og tapte inntekter for næringslivet. 

Delprosjektene i trinn 2 vil derfor ha stor nytte for næringstrafikken spesielt. Samlet innsparing 

i kjørelengde som omfattes av delprosjektene i Trinn 2 er 7,9 km. Delprosjekt 8 «Kryssingen av 

Åstfjorden med bru og en tunnel på hver side av fjorden» er den delstrekningen som gir den 

største enkeltinnsparingen, 6,3 km. 

 

Den etablerte ordningen innebærer at tungbil betaler 5 ganger lettbiltakst. Med det nye takst- og 

rabattopplegget der tunge kjøretøy ikke får rabatt, vil en ordning der tunge kjøretøy betaler 4 

ganger lettbiltakst gi samme gjennomsnittlige betaling for tunge kjøretøy i ny og eksisterende 

ordning.  

 

Prosjektet Fv. 714 Lakseveien er beregnet i Regional transportmodell (RTM V 3.8.5 for 2014). 

Modellberegningene er gjennomført for 2 alternativer; 

 

 Basis (før situasjon) 2014, Fv. 714,   

 Utbygd situasjon (etter situasjon) Fv. 714 

 

Tellende trafikk basert på registrerte passeringer gjennom bomstasjonene på Valslag og Våvatnet 

i 2015 er lagt grunn som basis for trafikberegningene i finansieringsanalysen.  

 

Transportmodellen beregner en økning i trafikken gjennom bomstasjonene på Fv. 714 Valslag 

og Fv. 714 Våvatnet med hhv. 8 pst. og 11 pst. som følge av tiltakene på delstrekningene som 

omfattes av Trinn 2.  

 

I grunnlaget for RTM beregningene er det i både før- og etter situasjonen tatt utgangspunkt i 

dagens bomstasjoner med tilhørende satser pr januar 2016.  

 

Registrert trafikk for 2015 og RTM modellens resultater for framtidig trafikkvekst framkommer 

av tabell 3: 

 

 

Tabell 3. Trafikk - Grunnlag finansieringsanalyse 

Fv714 

Snitt 

Registrert 

trafikk 

2015 

Endring RTM - Dagens og 

framtidig situasjon 

Trafikk - Grunnlag 

finansieringsanalyse 

Våvatnet 1670 11 % 1854 

Valslag 1380 8 % 1490 

 

 

Resultatene underbygges av statistikk fra passeringer gjennom bomstasjonene i 2015 hvor 85,2 

% av trafikken av trafikken passerer gjennom begge bomstasjonene. For øvrig utgjør passeringer 

kun gjennom hhv. Våvatnet og Valslag 12,2 pst, og 2,6 pst av trafikken.  Statistikkgrunnlaget 

omfatter lette kjøretøy med brikke uten fritak. Utvalget utgjør 65 pst. av den totale trafikken på 
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strekningen og vurderes som å være representativt, med samme fordeling som den totale 

trafikken på strekningen. 

 

 

Bompengeinnkreving 

 

Prosjektene i trinn 2 er forutsatt delfinansiert med bompenger gjennom forlengelse av 

eksisterende innkrevingsordning. 

 

Finansieringsopplegget bygger således på videreføring av parallell/etterskuddsinnkreving i de to 

eksisterende automatiske bomstasjoner på Fv. 714 Våvatnet og Fv. 714 Valslag med innkreving 

i begge kjøreretninger. Plasseringen av bomstasjonene forutsettes videreført i trinn 2 da det ikke 

er endringer i forutsetningene vedrørende plassering av bomstasjonene jf. Stortingets 

godkjenning av prosjektets trinn 1, jf. Prop. 182 S. 

 

Oppstart av bompengeinnkreving til trinn 2 vil, som det ser ut nå, være januar 2019. Trinn 1 av 

Fv. 714 Laksevegen, som det kreves inn til nå, vil da være ferdig finansiert. Med oppstart av 

innkreving til trinn 1 den 28. april 2014 og 10 års innkreving lagt til grunn i Prop. 182 S, vil trinn 

1 dermed være finansiert på nær det halve av forventet tid. Årsaken til den kortere innkrevingstid 

er primært at antallet passeringer er vesentlig høyere enn kalkulert og inntektene for de to 

bomstasjoner derved er godt 40 % over hva som er lagt til grunn ved beregning av 

finansieringstid. 

 

Antall passeringer, inntekt samt gjennomsnittlige takst for 2015 vises i tabell 4. 

 

Tabell 4. Inntekt og passeringer 2015. 

Bomstasjon Trafikk ÅDT Inntekt, kr Gjennomsnitts 

takst, kr 

Fv. 714 Våvatnet 609 117 1669 32 770 495 53,80 

Fv. 714 Valslag 504 640 1383 36 990 112 73,30 

Sum 1 113 757 3051 69 832 564 62,70 

 

Med oppstart januar 2019 av bompengeinnkreving til trinn 2 og en beregnet innkrevingsperiode 

på 15 år, vil da den samlede innkrevingsperiode for trinn 1 og 2 være ca. 20 år som opprinnelig 

forutsatt for prosjektet Fv. 714 Laksevegen. 

 

Ved finansieringsanalysen for trinn 2 blir det lagt til grunn den faktiske trafikk som nå er 

dokumentert ved de to bomstasjoner, pluss hhv 11% og 8% beregnet trafikkvekst.  

 

 

Takst- og rabattsystem 
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Som del av den nasjonale bompengereformen, jf. Meld. St. 25 (2014–2015), og Prop. 1 S Tillegg 

2 (2015-2016) vil det skje en endring i takst- og rabattsystemet. Denne endring er ikke spesielt 

knyttet til trinn 2. 

 

Endringen innebærer en rabattordning med etterskuddsfakturering og 20 % rabatt for kjøretøy i 

takstgruppe 1 som også vil omfatte biler over 3500 kg i gruppe M1 (tunge bobiler, campingbiler 

og andre større personbiler) med elektronisk brikke.  

 

For biler over 3500 kg gis det ikke rabatt. Det er mulig å innføre passeringstak, som innebærer 

at det settes en øvre grense for passeringer som belastes en gitt brikke i løpet av en 

kalendermåned. Statens vegvesen Region midt anbefaler at det øvre passeringstak settes til 40 

per bomstasjon, som er det laveste nivået gjeldende retningslinjer gir mulighet for. Snillfjord, 

Hitra og Frøya kommune ber om at taket settes til 20 og viser til at dette vil ha svært liten 

betydning for økonomien i prosjektet. 

 

Det legges til grunn at samlet inntekt ikke skal endres som følge av de nye takst- og 

rabattordningene, men være på samme nivå som forutsatt for trinn 1 i Prop. 182 S. På samme 

måte er det lagt til grunn at den forholdsmessige belastningen for de ulike kjøretøygruppene 

(lett/tung) skal videreføres. 

 

Det legges opp til at det skal foreligge lokalpolitisk tilslutning til takstene før innkrevingen for 

etappe 2 tar til. 

 

 

Finansieringsplan 

  

Prosjektets trinn 2 er planlagt finansiert med fylkeskommunale midler og bompenger.  Det er 

lagt til grunn at Sør-Trøndelag fylkeskommunes muligheter for bevilling til prosjektet samlet sett 

ligger fast som opprinnelig planlagt jf. gjeldende investeringstabell. 

 

Oppstart av bompengeinnkreving til trinn 2 forventes som tidligere omtalt å være januar 2019.  

 

Det er lagt til grunn en investeringskostnad/kostnadsoverslag for trinn 2 på 1 626 mill. 2016 -kr 

(tabell 1). Det er forutsatt at 910 mill. 2016 -kr eller 56 % bompengefinansieres og 716 mill. 

2016- kr eller 44 % skal finansieres med fylkeskommunale midler (tabell 5).  

 

Dette er en noe større bompengeandel enn hva som var lagt til grunn i trinn 1 der det var lagt opp 

til en bompengeandel på inntil 50 % av kostnadene for vegprosjektet. 

  

Tabell 5. Forslag til finansieringsplan (tall i mill. 2016 kr)  

  2015-2017 2018-2020 Sum Andel i % 

Bompenger 23 887 910,0 56 

Fylkeskommunale midler 245 471 716 44 

Sum 268 1 358 1 626 100 
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Det er foretatt beregninger av finansieringsevnen ut fra bl.a. følgende forutsetninger: 

 

 Anleggskostnad (total investeringskostnad): 1626 mill. 2016-kr 

 Fylkeskommunale midler 716 mill. 2016- kr 

 Lånerente 5,5 % i perioden 2017-2026. Deretter 6,5 pst. resten av perioden f.o.m 2027 

 Årlig prisstigning: 2,5 pst. 

 Samlet årlig innkrevingskostnader i to bomstasjoner: 5 mill. 2016- kr.  Samme nivå på 

innkrevingskostnader som var lagt til grunn i trinn 1 (Prop 182 S 2012-2013). 

 Nytt takst- og rabattsystem iht. bompengereformen: 

 Tunge kjøretøy betale fire ganger lettbiltakst 

 20 prosent rabatt for lette kjøretøy – ikke rabatt for tunge kjøretøy 

 ÅDT pr bomsnitt (Faktisk trafikk 2015):    

o Fv. 714 Valslag (ytre snitt): 1380  

o Fv. 714 Våvatnet (indre snitt): 1670 

 ÅDT Engangsvekst 2020 pr bomsnitt (2015) 

o     Fv. 714 Valslag (ytre snitt): 8 pst.  

o     Fv. 714 Våvatnet (indre snitt): 11 pst. 

 Årlig trafikkvekst: Fylkesprognose iht. NTP 

 Gjennomsnittstakst: 

o     Valslag (ytre snitt):     72,-  2016 –kr 

o     Våvatnet (indre snitt): 56,-  2016 –kr 

 Byggetid: 2017-2020  

Med disse forutsetninger lagt til grunn er innkrevingsperioden beregnet til om lag 15 år.  

 

Finansieringsopplegget vurderes som robust. Dersom det etter at innkrevingen er startet viser seg 

at bompengeselskapets økonomiske situasjon gjør det nødvendig, kan bompengeselskapet, etter 

søknad til Vegdirektoratet, øke takstene med inntil 20 pst. ut over prisstigning og/eller øke 

bompengeperioden med inntil 5 år. 

 

 

Håndtering av kostnadsøkninger, evt. mindre bompengeinntekter enn forutsatt 

 

Det legges som tidligere anført til grunn en samlet investeringskostnad/kostnadsoverslag på 1626 

mill. kr (alle avsnittes beløp i 2016-kr). Av dette vil 716 mill. kr bli finansiert med 

fylkeskommunale midler. Det er videre beregnet et bompengebidrag på 910 mill. kr.  
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Eventuelle kostnadsøkninger i dette prosjektet skal håndteres i tråd med regler for dekning av 

kostnadsøkning for enkeltprosjekt. Dette innebærer at kostnadsøkninger utover prisstigning opp 

til kostnadsrammen skal dekkes med fylkeskommunale midler og bompenge etter samme 

prosentvise fordeling som innenfor styringsrammen.  

 

Endelig styrings- og kostnadsramme vil bli fastsatt etter ekstern kvalitetssikring (KS2). KS2-

prosessen tar normalt 4-6 mnd. Foreløpig kostnadsoverslag (styringsramme) for delprosjekt 7 og 

8 er på 1 605 mill. 2016- kr.  

 

Dersom kostnad blir 10 prosent høyere enn foreløpig styringsramme, skal bompengeselskapet 

dekke om lag 90 mill. kr eller 56 prosent av en slik økning. Øvrige kostnadsøkninger er 

fylkeskommunens ansvar.  

 

Innsparinger fordeles på samme måte. Alternativt blir det åpnet for at reduserte byggekostnader 

kan nyttes til å ta inn tiltak fra marginallisten dersom det er lokalpolitisk enighet om det. 

Delprosjekt 13 skal i så fall tas først, øvrige delprosjekter 11-16 er i uprioritert rekkefølge. 

Eventuelle overskridelser utover kostnadsrammen er Sør-Trøndelag fylkes-kommune sitt ansvar 

og dekkes med fylkeskommunale midler.  

 

Det er Statistisk sentralbyrå sin kostnadsindeks for veganlegg som skal nyttes i prisberegningene. 

 

Følsomhetsberegninger 

Dersom ekstern kvalitetssikring (KS2) medfører en økning i kostnadsrammen på 10 prosent viser 

utførte følsomhetsberegninger at gjennomsnittstaksten vil øke fra 56 kr til 61 kr på Våvatnet, og 

fra 72 kr til 79 kr på Valslag. 

 

Brutto takster (takstanslaget) vil i dette tilfellet bli som angitt i tabell 6; 

 

Tabell 6. KS 2- Brutto takster ved 10 prosent økning i kostnadsrammen (foreslåtte takster i 

parentes). 

 

 Innkrevingspunkt Takstgruppe 1 Takstgruppe 2 

 Våvatnet Kr 55 (kr 50)  Kr 220 (kr 200) 

 Valslag Kr 71 (kr 65) Kr 284 (kr 260) 

 

Garantier ved låneopptak 

 

Sør-Trøndelag fylkeskommune garanterer med selvskyldnerkausjon for lånene som 

bompengeselskapet tar opp. Garantien gjelder for hovedstolen for lånet, maksimalt 925,5 mill. 

nominelle kroner med tillegg av 10 prosent av til enhver gjeldende hovedstol til dekning av 

eventuelle påløpte renter og omkostninger. Lånet kan ikke overstige 1018,1 mill. kr (ny 

garantisak i forbindelse med trinn 2). Garantistens utlegg kan dekkes gjennom en økning av 

realtakstene med inntil 20 prosent og/eller en forlengelse av bompengeperioden med inntil 5 år. 
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Anførte garantibeløp kan bli justert om ekstern kvalitetssikring (KS2) gir grunnlag for endret 

økonomisk ramme for prosjektet. 

 

Snillfjord, Hitra og Frøya kommune, forutsetter i sine lokalpolitiske vedtak at Sør–Trøndelag 

fylkeskommune stiller garanti for nødvendige lån som bompengeselskapet tar opp. 
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BÅTMOTORMUSEUM  

 

Formannskapet Innstilling til kommunestyret: 

 

1. Frøya kommune er imponert over Margit og Harald Aukas livsverk med å samle det 

store antall motorer som nå befinner seg på Frøya, og er ydmyk i forhold til familiens 

ønske om at motorene skal lagres og stilles ut permanent på Frøya.  

 

2. Frøya kommunestyre støtter og roser initiativet på Mausund med å etablere et 

museum i det tidligere fiskemottaket, og viser til utkast til avtale mellom Trøndelag 

Kysthistoriske museum, Lars K Gåsø og Frøya kommune om å stille ut 15 av motorene 

på Mausund.  Rådmannen bes delta i forhandlingene om en endelig avtale. Avtalen skal 

endelig godkjennes av formannskapet. 

 

 

3. Dersom partene kommer til enighet om avtalene, bevilges kr. 150.000 til opp-pussing 

og klargjøring av lokalitetene på Mausund og til videre tilrettelegging av lokalene. 

Kr.65.000 går til allerede utført reperasjoner og tilpasninger. Midlene tas fra midler 

avsatt til tiltak i øyrekka, grønne konsesjoner. 

 

 

4. Videre bes rådmannen forhandle ferdig avtale med Egil Berge AS om leie av lokalene, 

i første omgang for en periode på 5 år. Avtalt leiesum for 2016 tas fra 

Res.tilleggsbevilgninger mens leie for kommende år legges inn i budsjett og 

handlingsplan 2017-2020. En leiesum bør være en symbolsk sum i og med at kostnader 

til oppussing av lokalene bekostes delvis av Frøya kommune. 

 

5. Frøya kommunestyre viser til inngått avtale om leie av lagrings-lokale på Bonenget og 

beklager at avtalen ikke er politisk behandlet. Kommunestyret ser det ikke som 

økonomisk forsvarlig å binde opp så store midler for å lagre motorene, og ber 

rådmannen avslutte leieforholdet innen utgangen av 2016. Rådmannnen bes finne 

dekning for leieutgiftene i 2016 innenfor årets budsjett. Motorene bringes deretter til 

Ervika på kommunens regning. 

 

Enstemmig. 
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Formannskapets behandling i møte 21.06.16: 

 

Knut Arne Strømøy ba om vurdering av sin habilitet da han har vært delvis inn i saken. 

Knut Arne Strømøy ble enstemmig vurdert innhabil. 

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av V/H/Sp: 

 

«Saken utsettes»  

 

Falt med 2 mot 4 stemmer avgitt av Ap/Sv. 

 

Rådmanns forslag: 

 

1.  Frøya kommune er imponert over Margit og Harald Aukas livsverk med å samle det 

store antall motorer som nå befinner seg på Frøya, og er ydmyk i forhold til familiens 

ønske om at motorene skal lagres og stilles ut permanent på Frøya. 

2.  Frøya kommunestyre viser til utkast til avtale mellom Frøya kommune og Lars K 

Gåsø og ber rådmannen forhandle fram en endelig avtale som både sikrer forsvarlig 

lagring, vedlikehold og kvalitetsmessig god utstilling av deler av samlingen. 

3.  Frøya kommunestyre støtter og roser initiativet på Mausund med å etablere et museum 

i det tidligere fiskemottaket, og viser til utkast til avtale mellom Trøndelag 

Kysthistoriske museum, Lars K Gåsø og Frøya kommune om å stille ut 15 av 

motorene på Mausund. Rådmannen bes delta i forhandlingene om en endelig avtale. 

4.  Dersom partene kommer til enighet om avtalene, bevilges kr. 150.000 til opp-pussing 

og klargjøring av lokalitetene på Mausund og til videre tilrettelegging av lokalene. 

Kr.65.000 går til allerede utført reperasjoner og tilpasninger. Midlene tas fra 

ansvarsområde 1100, rådmann, tilskudd kulturtiltak. 

5.  Videre bes rådmannen forhandle ferdig avtale med Egil Berge AS om leie av lokalene, 

i første omgang for en periode på 5 år. Avtalt leiesum for 2016 tas fra 

Res.tilleggsbevilgninger mens leie for kommende år legges in i budsjett og 

handlingsplan 2017-2020. 

6.  Frøya kommunestyre viser til inngått avtale om leie av lagrings-lokale på Bonenget og 

beklager at avtalen ikke er politisk behandlet. Kommunestyret ser det ikke som 

økonomisk forsvarlig å binde opp så store midler for å lagre motorene, og ber 

rådmannen avslutte leieforholdet innen utgangen av 2016. Rådmannnen bes finne 

dekning for leieutgiftene i 2016 innenfor årets budsjett. 

7.  Kommunestyret ber rådmannen oppnevne en museumskomite der noen av 

medlemmene er genuint interessert i museumsvirksomhet og der noen også har 

museumsfaglig kompetanse. Komiteen bør ha maks 5 medlemmer og formannskapet 

som kulturkomite orienteres når komiteen er oppnevnt. 

8.  Denne komiteen skal jobbe tett opp mot administrasjonen om realisering av 

folkeparken på Sistranda. Administrasjonen skal også søke råd og bistand hos STFK 

gjennom MIST. 

 

Falt enstemmig. 

 

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av Ap/Sv: 
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«1. Frøya kommune er imponert over Margit og Harald Aukas livsverk med å samle det store 

antall motorer som nå befinner seg på Frøya, og er ydmyk i forhold til familiens ønske om at 

motorene skal lagres og stilles ut permanent på Frøya.  

 

2. Frøya kommunestyre støtter og roser initiativet på Mausund med å etablere et museum i det 

tidligere fiskemottaket, og viser til utkast til avtale mellom Trøndelag Kysthistoriske museum, 

Lars K Gåsø og Frøya kommune om å stille ut 15 av motorene på Mausund.  Rådmannen bes 

delta i forhandlingene om en endelig avtale. Avtalen skal endelig godkjennes av 

formannskapet. 

 

 

3. Dersom partene kommer til enighet om avtalene, bevilges kr. 150.000 til opp-pussing og 

klargjøring av lokalitetene på Mausund og til videre tilrettelegging av lokalene. Kr.65.000 går 

til allerede utført reperasjoner og tilpasninger. Midlene tas fra midler avsatt til tiltak i øyrekka, 

grønne konsesjoner. 

 

 

4. Videre bes rådmannen forhandle ferdig avtale med Egil Berge AS om leie av lokalene, i 

første omgang for en periode på 5 år. Avtalt leiesum for 2016 tas fra Res.tilleggsbevilgninger 

mens leie for kommende år legges inn i budsjett og handlingsplan 2017-2020. En leiesum bør 

være en symbolsk sum i og med at kostnader til oppussing av lokalene bekostes delvis av 

Frøya kommune. 

 

5. Frøya kommunestyre viser til inngått avtale om leie av lagrings-lokale på Bonenget og 

beklager at avtalen ikke er politisk behandlet. Kommunestyret ser det ikke som økonomisk 

forsvarlig å binde opp så store midler for å lagre motorene, og ber rådmannen avslutte 

leieforholdet innen utgangen av 2016. Rådmannnen bes finne dekning for leieutgiftene i 2016 

innenfor årets budsjett. Motorene bringes deretter til Ervika på kommunens regning» 

 

Enstemmig. 
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COOP MARKED DYRØY - GODKJENNING TYPISK TURISTSTED  

 

Formannskapet Innstilling til kommunestyret: 

 

Frøya kommune avslår å sende en søknad til fylkesmannen om søndagsåpen butikk ved 

Coop Marked Dyrøy. 

 

 

 

Formannskapets behandling i møte 07.06.15: 

 

Følgende forslag til endring i vedtaket ble fremmet av Ap/Sv: 

 

«Frøya kommune avslår å sende en søknad til fylkesmannen om søndagsåpen butikk ved 

Coop Marked Dyrøy.» 

 

Vedtatt med 5 mot 2 stemmer avgitt av Martin Nilsen og Bjørnar Gisle Grytvik. 

 

Rådmanns forslag: 

 

«Frøya kommune anser Dyrøy som typisk turiststed. 

 

Frøya kommune vil på vegne av Coop Marked Dyrøy søke Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 

om at de får holde åpent på søndager hele året, subsidiert mars til september» 

 

Falt med 2 mot 5 stemmer avgitt av Ap/Sv og Rep. Arvid Hammernes. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune anser Dyrøy som typisk turiststed. 

 

Frøya kommune vil på vegne av Coop Marked Dyrøy søke Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 

om at de får holde åpent på søndager hele året, subsidiert mars til september . 

 

 



Saknr: 103/16 

Saksopplysninger:   

 

Coop Marked Dyrøy ber om at Frøya kommunen om å sende en søknad til fylkesmannen om 

at de kan ha søndagsåpent hele året. Bakgrunnen for dette er at turisttrafikken utgjør en stadig 

større del av deres omsetning. Dette spesielt etter at Dyrøy ble et knutpunkt med anløp av ferje 

og hurtigbåt til øyrekka utenfor Frøya.  

 

Åpningstider for faste utsalgssteder er regulert i Lov om Helligdager og helligdagsfred, jfr 

Vedlegg. Lovens § 2 fastsetter hva som defineres som helligdager. Lovens § 5 fastsetter at faste 

utsalgssteder som selger varer til forbrukere, skal holde stengt på helligdager, men med unntak 

for en rekke nærmere bestemte salgssteder. 

Videre i § 6 heter det at  Fylkesmannen kan etter søknad fra kommunen ved forskrift bestemme 

at et område skal regnes som typisk turiststed, se annet ledd nr 4, for hele året eller deler av 

året. Som typisk turiststed kan bare regnes området der salget i de aktuelle periodene 

hovedsakelig skjer til turister. 

 

Coop Marked Dyrøy opplyser følgende: 

 

«Driften av avdelingen er meget marginal, og vi legger ikke skjul på at det må gjøres grep for 

at den fortsatt skal ha sin berettigelse. Omsetningen viser på ingen måte den samme utviklingen 

som turisttrafikken har hatt i området, og tabellen viser at vi med dagens åpningstider ikke 

makter å tilfredsstille de behov turistene har. Derfor vil søndagsåpen butikk være en vinn/vinn-

situasjon for butikk og publikum. Samtidig er det viktig å presisere at butikkens betjening har 

det bestemte inntrykk av at det allerede i dag er turistene /fritidsbolger som bidrar til å 

opprettholde omsetningsnivået. 

 

Vi har sett en utvikling hvor turisttrafikken utgjør en stadig større del av omsetningen på Coop 

Marked dyrøy, og spesielt etter at Dyrøy ble et knutepunkt med anløp av ferje og hurtigbåt til 

øyrekka utenfor Frøya. 

 

Vi viser her tallene for årene 2005, 2010 og 2015 – måned for måned: 

 
 

Butikken har også et drivstoffanlegg som ansees som meget viktig for området. Det er 2 mil til 

ærmeste konkurrent. Både bil og båttrafikk utgjør drivstoffomsetningen. Vi har hatt en del 

driftsproblemer med anlegget de siste årene, og har derfor valgt å ikke inkludere denne om-

setningen i oversikten. Med hjelp fra det statlige Merkur-programmet er det nå relativt nytt 

pumpeanlegg, og drivstofftankene er undersøkt i 2015 og garantert for minst 5 nye år. 

 

På Hitra ble områdene Knarrlagsund, Kvenvær, Ut-Hitra og Hestvika allerede i 1999 definert 

som typiske turiststeder. Dyrøy kan på alle måter sammenlignes med disse stedene, med den 

forskjell at Dyrøy, som tidligere nevnt, utgjør et viktig trafikkknutepunkt for Frøyas øyrekke.  
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Vi håper en søknad kan sendes Fylkesmannen så snart som mulig. « 

 

 

Vurdering: 

 

Dyrøya har de senere år opplevd nedgang i befolkningen, men er nå i oppsving igjen. I tillegg 

er det veldig mange som har hytter og fritidsboliger i området. Det har en nærhet til havet og 

øyrekken utenfor Frøya som gjør at de tiltrekker seg stadig nye fritidsboende.  

 

Coop Marked Dyrøy ønsker i utgangspunktet at det søkes om status som turiststed for hele året. 

I en søknad bør man imidlertid også ha med subsidiært for perioden mars til september.  

Bakgrunne for dette er at man ser av omsetningen at det er i sommermånedene at omsetningen 

er kraftig økt, og at når man ser på søknader gjort av andre kommuner ser vi at de ofte er avslått 

pga av at det ikke foreligger dokumentasjon på hvor stor del av omsetnigen som ligger til 

turistene.   Hvor mye av omsetningen resten av året som ligger til turistene er veldig vanskelig 

å stadfeste, og Coop Marked Dyrøya har kun sagt at en god del av omsetningen resten av året 

gjelder salg til turistene uten å spesifisere det nærmere. 

 

Coop Marked Dyrøy peker på at driften av avdelingen er meget marginal, og at det må gjøres 

grep for at den fortsatt skal ha sin berettigelse. Omsetningen viser på ingen måte den samme 

utviklingen som turisttrafikken har hatt i området, og tabellen over viser at de med dagens 

åpningstider ikke makter å tilfredsstille de behov turistene har. 

 

Det er ingen tvil om at turistene står for en stor del av omsetningen hos Coop Marked Dyrøy. 

Ankepunktet er kanskje hva det vil bety for handelen hos de andre coop butikkene i øyrekka. 

Vil en eventuell godkjenning av Dyrøy gi de butikkene som ligger i øyrekken mindre omsetning 

eller ligger omsetningen de har hos egne lokale kunder? Frøya kommune har også i en høring i 

2015 sag nei til søndagsåpne butikker.  Forslaget om å bygge ned reguleringen av butikkers 

åpningstider på søndag er forankret i Regjeringens politiske plattform (Sundvolden-

erklæringen). Utgangspunktet for forslaget om å fjerne påbudet om søndagsstengte butikker er 

at man anser tilbud og etterspørsel som bedre egnet enn lovverket til å regulere butikkers 

åpningstider. Det pekes også på at endringsforslagetgir større likebehandling mellom butikker 

og bidrar til å forenkle regelverket. 

 

Ved å søke om søndagsåpent for Coop Marked Dyrøy vil man kunne si at man ikke 

likebehandler butikkene, og at dette kan gi negative konsekvenser for butikkene i Mausund, 

Sula og Sør-Burøy. Det er imidlertid vanskelig å si noe om hvor stor andel av omsetningen hos 

Coop Marked Dyrøy som kommer fra turister og fastboende i øyrekken. Man vil kanskje tro at 

de som skal videre handler der de kommer fra, evt at de handler på de butikkene som er 

tilgjengelig i øyrekken og dermed ikke påvirker resultatet hos Coop Marked Dyrøy 

nevneverdig. 

 

Turistsesongen utvides stadig, og selv om den største omsetningen ligger i sommermåneden 

juli ser vi også at omsetningen er jevnt høyere fra mars til og med oktober enn november, januar 

og februar. Dette både i året 2015 og sett i sammenheng med årene tidligere. Omsetningen for 

2015 i de nevnte månedene er vestentlig høyere enn tidligere år, noe som tyder på at turistene 

står for en god del av handelen hos Coop Marked Dyrøy. 
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ORGANISERING AV DEN SIVILE RETTSPLEIE PÅ GRUNNPLANET I POLITIET 

- SRGP  

 

Formannskapet Innstilling til kommunestyret: 

 

1.  Frøya kommune er bekymret for en utvikling der statlig kompetanse stadig 

sentraliseres, og vil gjenta vår konklusjon i høringsuttalelsen til politianalysen 

26.09.13: Lensmannskontoret har fortsatt god gjenklang i det norske 

samfunnet, og er knyttet til tillitt og lokalkunnskap. Dersom det er politisk vilje, 

har Frøya kommune tro på en fremtid med flere større enheter, men hvor vi 

fortsatt har tilstedeværelse i de fleste kommuner. Lensmannsrollen i 

tradisjonell forstand er endret, men kan fortsatt ha base i kommunen, i nært 

samspill med andre etater og publikum. Da vil lensmannen verken være best 

før, eller utgått på dato, men ta med seg det viktigste; kjenne sitt lokalsamfunn 

og være en ressurs for dette. 

 

2.  Når det gjelder den sivile rettspleien, så er vi åpne for at endringer kan være 

fornuftige, men vil igjen advare mot løsninger som tapper distriktskommuner 

for nødvendig kompetanse. Vi vil her spesielt nevne forliksrådet, som er 

velfungerende og som vi tror kan oppnå gode resultater, nettopp fordi det har 

nærhet til sakene. 

 

Enstemmig. 
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1/16 Trafikksikkerhetsutvalget 14.06.2016 

105/16 Kommunestyret 23.06.2016 

 

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FRØYA KOMMUNE 2016-2020  

 

Trafikksikkerhetsutvalgets innstilling til kommunestyret: 

 

Kommunestyret vedtar trafikksikkerhetsplan 2016-2020 med følgende tillegg og endring 

av prioritert liste: 

 

Planen bør inkludere en utdyping av Trafikksikkerhetsutvalgets og Trafikkrådets rolle 

inn i trafikksikkerhetsarbeidet. 

 

Sikring av bussavstigning Krutvika. Inn i vedlegg 1, handlingsplan fysiske tiltak, mindre 

investeringer-fylkesvei. Første prioritet. 

 

Det søkes om trafikksikkerhetsmidler i 2016 

 

Rådmannens tilrådning til innspill fra Samarbeidsutvalget Mausund skole: 

I forhold til uoversiktlig kryss pga etablert gjerde: Dette bør følges opp med tanke på 

ulovlighet. 

 

Behov for nye busstopp kartlegges rundt hele Frøya for å sikre skolebarn trafikksikker 

skolevei. Det søkes Sør-Trøndelag Fylkeskommune om trafikksikkerhetsmidler til 

tiltaket.  

 

Vedlegg 1: Fylkesvei 

 

Prioriteringer: 

 

1.       Madsvågen- Nesset (gml Coop) 

2.       Melkstaden-Hamarvik 

3.       Nabeta- Karlasvingen 

3.       Dyrvik- uttikrysset. 
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Trafikksikkerhetsutvalgets behandling i møte 14.06.16: 

 

Følgende forslag til tillegg i vedtak ble fremmet: 

 

«Planen bør inkludere en utdyping av Trafikksikkerhetsutvalgets og Trafikkrådets rolle inn i 

trafikksikkerhetsarbeidet. 

 

Sikring av bussavstigning Krutvika. Inn i vedlegg 1, handlingsplan fysiske tiltak, mindre 

investeringer-fylkesvei. Første prioritet. 

 

Det søkes om trafikksikkerhetsmidler i 2016 

 

Rådmannens tilrådning til innspill fra Samarbeidsutvalget Mausund skole: 

I forhold til uoversiktlig kryss pga etablert gjerde: Dette bør følges opp med tanke på 

ulovlighet. 

 

Behov for nye busstopp kartlegges rundt hele Frøya for å sikre skolebarn trafikksikker 

skolevei. Det søkes Sør-Trøndelag Fylkeskommune om trafikksikkerhetsmidler til tiltaket.  

 

Vedlegg 1: Fylkesvei 

 

Prioriteringer: 

 

1.       Madsvågen- Nesset (gml Coop) 

2.       Melkstaden-Hamarvik 

3.       Nabeta- Karlasvingen 

3.       Dyrvik- uttikrysset.» 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret vedtar trafikksikkerhetsplan 2016-2020. 

 

Vedlegg: 

 Trafikksikkerhertsplan 2016-2020 Frøya kommune 

 Høringssvar 

 

 

 

Saksopplysninger:   
 

 
Arbeidet med Frøya kommunes trafikksikkerhetsplaner har hele veien hatt som hovedfunksjon å være 

et styringsverktøy for et målrettet trafikksikkerhetsarbeid i kommunen. 

 

Under utarbeidelsen av Frøya kommunes trafikksikkerhetsplaner har samordning med overordnede 
planer, spesielt Sør- Trøndelag fylkes trafikksikkerhetsplan blitt betydelig vektlagt, for å sikre en rød 

tråd i arbeidet, fra nasjonalt til lokalt nivå. Denne strategien vil bli videreført og forsterket, spesielt 

siden de nasjonale føringene er blitt tydeligere og mer konkrete, bl.a. gjennom «Nasjonal tiltaksplan 
for trafikksikkerhet på veg» 2014-2017. 
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Vurdering: 

 
Denne planen representerer en ny måte å organisere det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet på i 

Frøya kommune. Planen bygger på «Trafikksikker kommune» -konseptet, og er godt forankret hos 
rådmannen og rådmannens ledergruppe. Alle kommunale instanser er gjennom dette arbeidet 

involvert i gjennomføring av tiltak. 

 
Planen tar utgangspunkt i de nasjonale og fylkeskommunale føringene for trafikksikkerhetsarbeidet, 

og målsetningen i punkt 7 gjenspeiler den trafikkulykkesutviklingen vi kan se på nasjonalt nivå. 

 

Planen har som tidligere fokus på de fysiske tiltakene, og handlingsplanen for fysiske tiltak skal årlig 
rulleres. Planen har i tillegg et økende fokus på forebyggende trafikksikkerhetsarbeid, utviklet 

gjennom et tverrfaglig arbeid i hele kommunen. 

 
Trafikksikkerhetsarbeidet i Frøya kommune er forankret hos rådmannen, og ansvaret for prosessen 

med å utarbeide en ny trafikksikkerhetsplan for perioden 2016-2020 er tillagt rådmannens 

ledergruppe. Tradisjonelt har dette ansvaret vært lagt til teknisk avdeling, men kommunen ser det 
som viktig å forankre arbeidet hos rådmannen for å synliggjøre at alle kommunens sektorer må ta sin 

naturlige del av ansvaret. Det er av avgjørende betydning for arbeidet at den enkelte 

kommunalsjef/ass.rådmann og virksomhetsledere sørger for at egne tiltak i planen blir gjennomført. 

 
Med denne måten å organisere trafikksikkerhetsarbeidet på, gis det en helt annen forpliktende 

tilnærming til oppfølging i hele organisasjonen enn det som tidligere har vært tilfelle. 

 

 

Planen sikrer et forpliktende og helhetlig trafikksikkerhetsarbeid inennfor alle sektorer og 

virksomheter i Frøya kommune gjennom at kommunen i dette planverket også blir sertifisert 

som «Trafikksikker kommune». 

 

Trafikksikkerhetsplanen har nå vært til høring i fire uker. 

 

Det har kommet inn 5 høringssvar ved fristens utløp. Dise er fra: 

 Eldrerådet 

 Stølen kretslag 

 SU ved Mausund oppvekstsenter 

 SU ved Nordskag oppvekstsenter 

 Statens Vegvesen 
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HØRINGSSVAR MED RÅDMANNENS ANBEFALING: 

 

HØRINGSAVSENDER KOMMENTAR RÅDMANNENS 

ANBEFALING 

Eldrerådet 1. Generell merknad: 
Behovet for å skille myke trafikanter fra 

tungtrafikk og annen motorisert ferdsel 

på veiene. Godt vintervedlikehold og 

nødvendige fartshindrede tiltak. 

Merkede fotgjengeroverganger. Enda 

sterkere virkemidler for å påvirke både 

voksne og unges atferd med hensyn til 

uvettig bruk av fart, og kjøring i 

ruspåvirket tilstand. Påtrykk på statlige, 

fylkeskommunale og kommunale 

myndigheter for å sikre nødvendige 

ressurser. 

 

2. Lokale utfordringer og 
prioriteringer: 

A) Trafikksikker kommune-
konseptet må også ivareta sin 
rolle som sykehuseier gjennom 
å tilrettelegge gang og 
sykkelveien mellom 
Nordhammaren og Sistranda 
også for gange og bruk av 
rullator. 

B) Fylkesveier som bør prioriteres 
er omlegging av vei bak Flatval, 
gang- og sykkelvei fra Dyrvik til 
Strømøybotn og gang- og 
sykkelvei Nordhammaren til 
Sistranda  

 

 

1.  

Følges opp gjennom 

årlige prioriteringer, 

samt gjennom 

handlingsplan fysiske 

tiltak (vedlegg 1) 

Frøya kommune som 

«Trafikksikker 

kommune» gir et tydelig 

ansvar til alle sektorer og 

virksomheter mtp en 

bedring av holdninger 

hos voksne og unge med 

tanke på fart og rus. 

2. 

 

A) Under regulering jfr 

vedlegg 1, prioritet 4 

 

 

B) Flatval ferdig regulert, 

jfr vedlegg 1 prioritet 1- 

større investeringer. 

GSV Dyrvik- Nesset- 

prioritert ( unntatt 

Masvågbrua) Fylkesvei, 

prioritet 1 
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C) Andre viktige tiltak som bør 
prioriteres 

- Ny Titran bru 

- Gang- og sykkelvei mellom Nabeita 

oppvekstsenter og Flatval (jfr 

omlegging av vei) 

- Utbedring av veien mellom 

Strømøybotn og Dyrøya 

- Utbedring av veien ved Malmmyran 

- Utbedring av veier på Sula og 

Mausund 

 

 

Nesset-Hellesvik, 

fylkesvei, prioritet 5 

Hellesvik- Strømøybotn- 

ikke prioritert 

 

 

C) 

Prioritet 2 større 

investeringer 

 

Se pkt B 

Ikke prioritert 

Vedlegg 1, uprioritert- 

større investeringer 

Vedlegg 4- uprioriterte 

fysiske tiltak, større 

investeringer 

langsfylkesvei 

Samarbeidsutvalget 

Mausund 

oppv.senter. 

1.  Manglende utbedring av tiltak 
jfr vedlegg 4, tiltak 31-34, 
eksklusiv etablert 
parkeringsplass 
 

2. Etablert gjerdet ved Måøyveien 
21 gjør krysset Måøyveien-
Gårdsøyveien uoversiktlig 

3. Manglende autovern langs 
Geitøyveien på Brannøya-
Helvetet 

4. Uoversiktlig trafikksituasjon på 
Dyrøy fergekai, spesielt pga 
manglede belysning og merking 
 

1. Vedlegg 4 uprioriterte 

fysiske tiltak. Port og 

skilting ivaretas av 

driftsavdelinga FK 

 

2. Ikke omsøkt og 

prioritert 

3. Ikke omsøkt og 

prioritert 

4. Vedlegg 1, fylkesvei, 

mindre investeringer, 

prioritet 2, søkes om 

midler 2016 

Stølan Kretslag Det henvises til tre 

trafikksikkerhetstiltak for Stølan Krets 

som er omtalt i planen: 
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1. Utbedring av veikrysset 
Strømøyveien/Vikasundveien 
 

2. Fartsbegrensning fra Bigseth til 
enden av Vikasundveien 
 

3. Oppføring av autovern  
 

Generell merknad: 

Fartsbegrensning i området vil være 

det viktigste trafikksikkerhetstiltaket i 

kretsen. Spesielt trekkes fram Aune 

(Staulstraumbrua-Vikakrysset) 

Det nevnes også spesielt to farlige kryss 

i kretsen, Hellesvikkrysset og 

Strømøykrysset. Det foreslås at dette i 

første omgang avhjelpes med speil 

1.Vedlegg 2, fylkesvei, 

mindre investeringer- 

søkes om midler 2018 

2.Vedlegg 4, uprioriterte 

fysiske trafikktiltak, skal 

vurderes av politiet. 

3. Vedlegg 4, uprioriterte 

mindre investeringer 

langs fylkesvei 

 

Vurderes av politi og 

veimyndighet 

 

 

 

 

Vurderes av kommunens 

trafikksikkerhetsutvalg   

Statens Vegvesen Uttalelse datert 9/6   

SU Nordskag 

oppvekstsenter 

Bekymring rundt etablering av trygge 

veier rundt oppvekstsenteret. 

1. Ønske om etablering av GSV i 
skolens nærmiljø 

2. Fartsdumper på vei opp til 
oppvekstsenteret 

3. Leskur ved hovedvei 
 

  

  

1. Vedlegg 1, 
fylkesvei, 
prioritet 6 (2019) 

2. Utføres av 
teknisk avdeling 
(2016) 

3. Vedlegg 1, 
kommunal vei, 
prioritet 6 (2017-
2019) 

 

 

 

Forhold til overordna planverk: 

Kommuneplanens sammfunnsdel: 

Kap. Levekår og folkehelse: « Frøya som samfunn tenker folkehelse i alt vi gjør. 
Satse på holdningsskapende arbeid, og ha fokus på folkehelse i alle kommunale planer». 
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Kap. Samfunn, næring og kultur:» Frøya er et trygt sted å leve: 
Frøya skal satse på holdningsskapende arbeid, med særlig fokus på trafikksikkerhet og 

kriminalforebyggende tiltak». 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Det henvises til s 19-23 i planen. Ut over dette må dette ses i sammeheng med 

budsjettarbeidet 2017 og økonomiplanperioden 2017-2020 
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106/16 Kommunestyret 23.06.2016 

 

OPPVEKSTDEBATT OG TILSTANDSRAPPORT GRUNNSKOLE  

 

Hovedutvalg for drifts innstilling til kommunestyret: 

 

Mål for oppvekst 2016-2020 

  
1. Innen utgangen av 2020 skal Frøyaskolen ligge minst på landssnittet for 

grunnskolepoeng og nasjonale prøver. 

For å oppnå dette må det bla fokuseres på: 

- Tidlig innsats 

- Mere fokus på forskning i forhold til valg av undervisningsmetodikk, refleksjon og 

evaluering  

- Utforme og bruke utearealene som et pedagogisk og fysisk virkemiddel 

  

2. Foreldre/foresatte opplever å bli brukt som en ressurs - toveis brukermedvirkning. 

- Deltakelse på foreldreundersøkelser er opp mot 100 %   

- Svarprosenten på opplevd brukermedvirkning er høy. 

  

3. Arbeidsliv, politisk nivå og oppvekst forplikter seg til et samarbeid for å synliggjøre 

viktigheten av høyere utdanning. 

Forslag på innhold til tiltak: 

-     Bruke FUR som verktøy, bidragsyter, ressurs i forhold til å snakke med ungdommen. 

-     Foreldresamarbeid/ møter 

-     Foreldrekurs - kompetanse 

-     Kontakt med arbeidslivet. Fortsette hospitering, men forplikte arbeidslivet til å oppsøke 

      skolen. Bedriften kommer til eleven, på et tidligere stadie    

-     Målbart over tid i forhold til gjennomføring av videregående utdanning og søknader til 

       Høyere utdanning 

  

4.   Forplikte et tverrfaglig samarbeid mellom oppvekst og helse/omsorg: 
-     Gjennom etableringen av Familiens hus  

-     For barn og unge med behov for habilitering/rehabilitering  

  

Det tverrfaglige arbeidet skal utgjøre en forskjell for brukeren 

Arbeidet skal vise seg målbart via brukerundersøkelser, flere får tilbud om 

IP/SamPro, og en aktiv bruk av denne. 
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Enstemmig. 

 

Hovedutvalgets behandling i møte 10.05.16: 

 

 

Mål for oppvekst 2016-2020 

  
1 Innen utgangen av 2020 skal Frøyaskolen ligge minst på landssnittet for grunnskolepoeng og 

nasjonale prøver. 
For å oppnå dette må det bla fokuseres på: 

- Tidlig innsats 

- Mere fokus på forskning i forhold til valg av undervisningsmetodikk, refleksjon og 
evaluering  

- Utforme og bruke utearealene som et pedagogisk og fysisk virkemiddel 

  

2 Foreldre/foresatte opplever å bli brukt som en ressurs - toveis brukermedvirkning. 
- Deltakelse på foreldreundersøkelser er opp mot 100 %   

- Svarprosenten på opplevd brukermedvirkning er høy. 

  
3 Arbeidsliv, politisk nivå og oppvekst forplikter seg til et samarbeid for å synliggjøre 

viktigheten av høyere utdanning. 

Forslag på innhold til tiltak: 
-     Bruke FUR som verktøy, bidragsyter, ressurs i forhold til å snakke med ungdommen. 

-     Foreldresamarbeid/ møter 

-     Foreldrekurs - kompetanse 

-     Kontakt med arbeidslivet. Fortsette hospitering, men forplikte arbeidslivet til å oppsøke 
      skolen. Bedriften kommer til eleven, på et tidligere stadie    

-     Målbart over tid i forhold til gjennomføring av videregående utdanning og søknader til høyere 

       utdanning 
  

4.   Forplikte et tverrfaglig samarbeid mellom oppvekst og helse/omsorg: 
-     Gjennom etableringen av Familiens hus  

-     For barn og unge med behov for habilitering/rehabilitering  

  

Det tverrfaglige arbeidet skal utgjøre en forskjell for brukeren 

Arbeidet skal vise seg målbart via brukerundersøkelser, flere får tilbud om IP/SamPro, og 

en aktiv bruk av denne. 

  

 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for drift den 12.04.2016 sak 19/16 

 

Vedtak: 

 

Saken videreføres til neste møte og avsluttes da. 

 

Enstemmig. 

 

 

Behandling: 
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Behandling/vedtak i Kommunestyret den 17.03.2016 sak 35/16 

 

Vedtak: 

På bakgrunn av dagens prosess og skoledebatt, får HFD i oppdrag å utarbeide mål for 

oppvekstsektoren. 

Forslaget legges fram for behandling i kommunestyret mai 2016. 

 

Enstemmig. 

 

 

Behandling: 

Kommunestyrets behandling i møte 17.03.16: 

 

Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet: 

 

«På bakgrunn av dagens prosess og skoledebatt, får HFD i oppdrag å utarbeide mål for 

oppvekstsektoren. 

Forslaget legges fram for behandling i kommunestyret mai 2016» 

 

Enstemmig 

 

Forslag til vedtak: 

 

Tallmateriale grunnskole og ståstedsrapporter barnehage og grunnskole tas til orientering. 

 

Rådmannen legger opp til at endelig vedtak ut over dette framkommer etter innledning, 

dialog/gruppearbeid i møte. 

 

Vedlegg: 

1.  Innledning, med tallmateriale grunnskole- oppvekstdebatt 2016 

2. Rådmannens kommentarer-skoleresultater 

3. Ståstedsrapport 2015, rådmannens sektoroversikt barnehage 

4. Ståstedsrapport 2015, rådmannens sektoroversikt skole 

5. Foreldreundersøkelsen 2015 

6. Elevundersøkelsen 2015 
 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

 

Saksopplysninger:   
 

Rådmannens styring og oppfølging av skoler og barnehager skjer gjennom et politisk vedtatt 

årshjul knyttet til Kvalitetsløft Frøya (KLF). Dette årshjulet skal sikre politisk forankring av 

sektoren i en årlig oppvekstdebatt, og videre sørge for politisk og administrativ oppfølging 

fram til ny oppvekstdebatt ett år senere. 
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Skoler og barnehager har siste året jobbet med 3 fokusområder, der sektoren har definert inn 

spesifikke felles arbeidsområder: 

1. Læring: grunnleggende ferdigheter, lesing/språkutvikling og tidlig innsats 

2. Læringsmiljø: ledelse av læring, organisasjonsutvikling og sosial kompetanse 

3. Kvalitetssikring/internkontroll: bruker/medarbeidertilfredshet, økonomistyring, 

ekstern støtte og oppfølging og tverrfaglig arbeid  

 

Rådmannen gjennomfører som en integrert del av årshjulet i KLS styringsdialoger med den 

enkelte virksomhet, der virksomhetene blir utfordret på de ulike tema innefor hvert 

fokusområde. Det er satt av tre timer til hver styringsdialog, etter følgende mønster: 

- Time 1: refleksjon med leder/ledergruppe om satsinger og status 

- Time 2: refleksjon med alle ansatte om satsinger og status, der leder/ledelse har en 

passiv rolle 

- Time 3: virksomheten presenterer for rådmannen noe de er gode på, eller ønsker å 

ha et spesielt fokus på 

Gjennom en slik metodikk, er det rådmannens mål å «forske på» om det som kommer fram i 

time 1 også framkommer i time 2- altså om virksomheten som helhet har en felles forståelse 

og arbeider kollektivt i samme retning. 

 

Rådmannens samlede refleksjoner etter styringsdialogene framkommer av vedlegg 3 og 4. 

 

Vurdering: 

Rådmannene foreslår at det legges opp til en årlig rapportering på resultater, og en toårig 

rapportering på mål og tiltak innenfor fokusområdene i Kvalitetsløft Frøya (KLF) 

 

Bakgrunnen for at det ønskes en toårig rapportering på mål og tiltak i KLF, er at det i dag 

legges ned mye tid i oppfølgingen av årshjulet generelt (gjelder både rådmann og ledere), og i 

styrigsdialogene spesielt. Det oppleves ikke at det er tid nok på den enkelte virksomhet til å 

jobbe grundig nok med mål og tiltak. 

Rådmannen opplever også at det innenfor etablerte årshjul ikke er god nok struktur rundt de 

jevnlige rapporteringer og tilbakemeldinger til og fra politisk nivå, hovedutvalg for drift. Et 

resultat av dette er at den politiske skole- og barnehagerollen blir uklar- noe som også 

synliggjør administrativ uklarhet.  I et to-årig perspektiv må det være et overordnet mål å 

jobbe grundigere med de ulike tiltak, samt sette bedre strukturer for dialogen med skole- og 

barnehageeier (politisk nivå). 

 

Rådmannen viderefører årlig rapportering på resultater som tidligere, da dette er noe som 

uansett skal rapporteres til Fylkesmannen. 

 

Når det gjelder de tre eksisterende fokusområdene og tema knyttet til disse, ønsker rådmannen 

å videreføre dette slik de framstår i dag. 

 

Avslutningsvis har rådmannen en klar oppfatning av at det må settes politiske mål knyttet til 

resultatforbedring på nasjonale prøver, eksamens- og standpunktkarakterer og 

grunnskolepoeng. Dagens resultater sammenlignet opp mot tilsvarende kommuner må 

forbedres.  

 

 

 

 



Saknr: 106/16 

 

 

 

Forhold til overordna planverk: 

 Kommuneplanens samfunnsdel, under kapittel «Levekår og folkehelse»: 

 

1. Barn og unge unge på Frøya opplever mestring, tilhørighet og trivsel som gjør dem 

rustet til hverdagen og voksenlivet.  

Dette skal skje gjennom 

-  å skape helsefremmende skoler og barnehager- med fokus på både psykisk og 

fysisk helse 

- arbeide spesifikt med å avdekke og forebygge mobbing 

- øke barnas læringsutbytte gjennom systematisk satsing på å utvikle grunnleggende 

ferdigheter 

2. Barn og unge på Frøya møter kompetente voksne på alle arenaer, både hjemme, i 

barnehagen, på skolen og i fritida. 

Dette skal skje gjennom 

- å øke foreldrekompetansen 

- innsats tidlig i et barns liv, å gripe inn tidlig når problemer oppstår eller avdekkes- 

uavhengig av alder 
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FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
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Arkivsaksnr: 
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Sak nr: 

107/16 
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Arkivkode: 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

15/16 Hovedutvalg for drift 12.04.2016 

107/16 Kommunestyret 23.06.2016 

 

ÅRSRAPPORT SIO 2015  

 

Hovedutvalg for drifts innstilling til kommunestyret: 

 

Frøya kommunestyre godkjenner årsrapport og årsregnskap for SIO 2015 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommunestyre godkjenner årsrapport og årsregnskap for SIO 2015 

 

 

Vedlegg: 
 
Årsrapport SIO 2015 

Møteprotokoll vertskommunenemda 04.04.16 

 

Saksopplysninger:   
 

Orkdal kommune, som vertskommune for SIO oversender årsrapport og årsregnskap for 2015 

til behhandling i samarbeidskommunene.  

 

Saken er behandlet i vertskommunenemda 04.04.16 med følgende enstemmig innsilling: 

«vertskommunenemda tar årsrapport og årsregnskap 2015 til etterretning. 

Vertskommunenemda anbefaler at fremlagt årsrapport og årsregnskap godkjennes i 

samarbeidskommunenenes kommunestyrer» 

 

Økonomiske konsekvenser: 

For budsjettåret 2016 er følgende lagt inn i budsjett i Frøya kommune, jfr tilsende prognose 

for 2016 (budsjettnotat 2016): Legevaktsentral AMK kr 411 000, Legevakt LiO 2016 kr 834 

000, SIO uten legevakt 1 419 000. Rådmannen konstanterer at det er avvik mellom 

budsjettnotat og vedtatt budsjettnivå. Avviket er på kr 68 000. (differansen mellom kr 

2 664 000 og kr 2 732 000. Rådmannen innstiller på å dekke opp dette innenfor vedtatte 

rammer. 

 

Vurdering: 
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Rådmannen innstiller på at årsrapport og årsregnsakp for 2016 godkjennes som fremlagt. 
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Arkivsaksnr: 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

8/16 Eldrerådet 09.05.2016 

8/16 Kommunalt Brukerråd 11.05.2016 

64/16 Formannskapet 24.05.2016 

76/16 Kommunestyret 26.05.2016 

88/16 Formannskapet 21.06.2016 

108/16 Kommunestyret 23.06.2016 

 

MORGENDAGENS OMSORG - TRINN 2- BUDSJETT  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Kommunestyret gir rådmann fullmakt til å disponere inntil kr 1.000 000 til videre 

planleggingsarbeid i prosjektet «morgendagens omsorg i Frøya kommune». 

Midlene tas fra investeringsfond nr 253080016 «morgendagens omsorg» som er avsatt 

til dette formålet. 

 

Følgende budsjettjustering gjøres: 

 

D 02702.1100.120.551430 kr. 750.000,00 

D 04291.1100.120.551430 kr. 250.000,00 

K 07291.1100.120.551430 kr. 250.000,00 

K 09480.1100.120.551430 kr. 750.000,00 

 

  

Ny saldo på investeringfond 253080016 «Morgendagens omsorg»: kr. 17.196.000,00 

 

Dersom det bevilges OU-midler til intern prosjektledelse tas 350000,- ut av bevilgningen. 

Formannskapet orienteres når dette er avklart. 

 

 

Formannskapets behandling i møte 21.06.16: 

 

Følgende forslag til tillegg i vedtaket ble fremmet av Ap/Sv: 

 

«Dersom det bevilges OU-midler til intern prosjektledelse tas 350000,- ut av bevilgningen. 

Formannskapet orienteres når dette er avklart» 

 

Enstemmig. 

Vedtak i Kommunestyret den 26.05.2016 sak 76/16 
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1.  Kommunestyret ber om at organiseringen av prosjektet for «morgendagens omsorg – del 2», 

vedtatt i styringsgruppa 21.04.16, vurderes på nytt. Vi ser at det kan bli en utfordring dersom 
en ikke får gjennomgående representasjon i styringsgruppa fra arbeidsgruppene. Andel 
fagpersoner fra plo bør også vurderes øket. Bare slik mener vi at vi kan få til helhetlig 
tenkning rundt morgendagens omsorg.  Det bør vurderes om rådmannens lederteam trekkes 
inn i styringsgruppa ved behov, og i mindre grad sitter som faste medlemmer av 
styringsgruppa. Unntaket er assisterende rådmann og økonomisjef.  

 
2.  Kommunestyret ønsker at eldrerådet og brukerrådet deltar aktivt i prosessen ved at de 

stiller med representanter i alle delprosjektene.   
3.  Den nye modellen for helse og omsorg må kommuniserer godt ut til ansatte, innbyggere og 

politikere i Frøya kommune  
4. Rådmannen bes om å orientere formannskap og kommunestyret om utviklingen i prosjektet 

månedlig.  

5. Kommunestyret vil i egen sak vedta lokalisering av nytt helsehus og nye 

omsorgsboliger.   
 
6.  Rådmannen kommer tilbake med egen sak på budsjett for prosessen fremover 
 
7. Parallelt med kultur og holdningsarbeidet startes prosjektering av bygningene som skal 

bygges for morgendagens omsorg 

 

Enstemmig. 

 

Kommunestyrets behandling i møte: 

 

Følgende forslag til endring til vedtak, pkt 1, nytt pkt 3 og 7. Endring punkt 6 ble fremmet av 

Ap/Sv: 

 
1. Kommunestyret ber om at organiseringen av prosjektet for «morgendagens omsorg – del 2», 
vedtatt i styringsgruppa 21.04.16, vurderes på nytt. Vi ser at det kan bli en utfordring dersom en ikke 
får gjennomgående representasjon i styringsgruppa fra arbeidsgruppene. Andel fagpersoner fra plo 
bør også vurderes øket. Bare slik mener vi at vi kan få til helhetlig tenkning rundt morgendagens 
omsorg.  Det bør vurderes om rådmannens lederteam trekkes inn i styringsgruppa ved behov, og i 
mindre grad sitter som faste medlemmer av styringsgruppa. Unntaket er assisterende rådmann og 
økonomisjef.  
 
2. Kommunestyret ønsker at eldrerådet og brukerrådet deltar aktivt i prosessen ved at de stiller med 
representanter i alle delprosjektene.   
3. Den nye modellen for helse og omsorg må kommuniserer godt ut til ansatte, innbyggere og 
politikere i Frøya kommune 4.Rådmannen bes om å orientere formannskap og kommunestyret om 
utviklingen i prosjektet månedlig.          
 
5.Kommunestyret vil i egen sak vedta lokalisering av nytt helsehus og nye omsorgsboliger.   
 
6. Rådmannen kommer tilbake med egen sak på budsjett for prosessen fremover 
 
7.Parallelt med kultur og holdningsarbeidet startes prosjektering av bygningene som skal bygges for 
morgendagens omsorg 
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Enstemmig. 

 

 

Råmannens forslag til vedtak: 

 

1.  Kommunestyret tar prosjektplan for «morgendagens omsorg – del 2», vedtatt i 

styringsgruppa 21.04.16 til etterretning, og ber om at denne legges til grunn for det 

videre 

arbeid med å utvikle helse- og omsorgstjenestene i Frøya kommune. 

 

2.  Kommunestyret ønsker at eldrerådet og brukerrådet deltar aktivt i prosessen ved at de 

stillermed representanter i alle delprosjektene. 

 

3. Rådmannen bes om å orientere formannskap og kommunestyret om utviklingen i 

prosjektet månedlig. 

 

4.  Kommunestyret vil i egen sak vedta lokalisering av nytt helsehus og nye 

omsorgsboliger. 

 

5.  Rådmannen gis fullmakt til å disponere inntil kr. 1.000.000 til vider 

planleggingsarbeidet, tas fra midlene avsatt i vedtak 30/16 (grønne konsesjoner) 

 

Falt enstemmig. 

 

Vedtak i Formannskapet den 24.05.2016 sak 64/16 

 

Vedtak: 

1.  Kommunestyret tar prosjektplan for «morgendagens omsorg – del 2», vedtatt i 

styringsgruppa 21.04.16 til etterretning, og ber om at denne legges til grunn for det 

videre 

arbeid med å utvikle helse- og omsorgstjenestene i Frøya kommune. 

 

2.  Kommunestyret ønsker at eldrerådet og brukerrådet deltar aktivt i prosessen ved at de 

stillermed representanter i alle delprosjektene. 

 

3. Rådmannen bes om å orientere formannskap og kommunestyret om utviklingen i 

prosjektet månedlig. 

 

4.  Kommunestyret vil i egen sak vedta lokalisering av nytt helsehus og nye 

omsorgsboliger. 

 

5.  Rådmannen gis fullmakt til å disponere inntil kr. 1.000.000 til vider 

planleggingsarbeidet, tas fra midlene avsatt i vedtak 30/16 (grønne konsesjoner) 

 

Enstemmig. 

 

 

 

Behandling/vedtak i Kommunalt Brukerråd den 11.05.2016 sak 8/16 
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Vedtak: 

Brukerrådet i Frøya kommune stiller seg bak saksbehandlers forslag til prosjektplan og velger 

å bidra med representanter i arbeidsgruppene. 

 

Enstemmig. 

 

 

Behandling/vedtak i Eldrerådet den 09.05.2016 sak 8/16 

 

Vedtak: 

Som representanter til prosjektet Morgendagens omsorg velges: 

 

Valg av representant til gr. 1 Utforming av heldøgnsomsorgen: Marit Pettersen. 

Valg av representant til gr. 2 Frivilligheten og pårørendeomsorgen: Laila Wedø. 

 

Vara for begge Bjørnar Flatval. 

 

Representantene får møtegodtgjørelse og kjøring for å delta på disse møtene. 

 

Enstemmig. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret gir rådmann fullmakt til å disponere inntil kr 1.000 000 til videre 

planleggingsarbeid i prosjektet «morgendagens omsorg i Frøya kommune».  

Midlene tas fra investeringsfond nr 253080016 «morgendagens omsorg» som er avsatt til 

dette formålet.  

 

Følgende budsjettjustering gjøres:  

 

D 02702.1100.120.551430 kr. 750.000,00 

D 04291.1100.120.551430 kr. 250.000,00 

K 07291.1100.120.551430 kr. 250.000,00 

K 09480.1100.120.551430 kr. 750.000,00 

 

Ny saldo på investeringfond 253080016 «Morgendagens omsorg»: kr. 17.196.000,00 

 

 

Vedlegg: 
Ingen 

 

Saksopplysninger:   
 

Kommunestyret gjorde i møtet 26 mai 2016, sak 76/16 følgende enstemmige vedtak:  

 
1. Kommunestyret ber om at organiseringen av prosjektet for «morgendagens omsorg – del 2», 

vedtatt i styringsgruppa 21.04.16, vurderes på nytt. Vi ser at det kan bli en utfordring dersom 
en ikke får gjennomgående representasjon i styringsgruppa fra arbeidsgruppene. Andel 
fagpersoner fra plo bør også vurderes øket. Bare slik mener vi at vi kan få til helhetlig 
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tenkning rundt morgendagens omsorg.  Det bør vurderes om rådmannens lederteam trekkes 
inn i styringsgruppa ved behov, og i mindre grad sitter som faste medlemmer av 
styringsgruppa. Unntaket er assisterende rådmann og økonomisjef.  

 
2.  Kommunestyret ønsker at eldrerådet og brukerrådet deltar aktivt i prosessen ved at de stiller 

med representanter i alle delprosjektene.   
3.  Den nye modellen for helse og omsorg må kommuniserer godt ut til ansatte, innbyggere og 

politikere i Frøya kommune  
4. Rådmannen bes om å orientere formannskap og kommunestyret om utviklingen i prosjektet 

månedlig.  

5. Kommunestyret vil i egen sak vedta lokalisering av nytt helsehus og nye 

omsorgsboliger.   
 
6.  Rådmannen kommer tilbake med egen sak på budsjett for prosessen fremover 
 
7. Parallelt med kultur og holdningsarbeidet startes prosjektering av bygningene som skal 

bygges for morgendagens omsorg 
 

Denne saken er oppfølging av punkt 6. i dette vedtaket.  

 

Rådmann foreslår at styringsgruppa for prosjektet kan disponere intill kr 1.000 000,- tenkt 

fordelt slik i oppstartsfasen av prosjektet: 

  
  
Budsjettplan                                                                                                                 
Stipulert 
 

  

Arkitektbistand gruppe 1 300 000 kr 

Informasjonsstrategi – befolkning/ansatte 75 000 kr 

Kompetanseheving ansatte – Utgifter eksterne ressurser 
vikarinnleie/ reiseutg. etc 
Valg av velferdsteknologiske løsninger,  endringskompetanse 
hos ansatte og ledere, etikk/holdninger, tverrfaglig og 
tverrprofesjonell samhandling etc) 
 

100 000 kr 

Kommunebesøk 75 000 kr 

Intern prosjektledelse 50 % st 350 000 kr 

Kompetansekartlegging – modul i Visma (kompetanse og 
bemanningsbehov) 

50 000 kr 

Uforutsett, til styringsgruppas disposisjon 
(Brukes til å supplere poster over dersom det blir behov) 

50 000 kr 

Totalt 1 000 000 kr 
 

  

 

 

 

Vurdering: 
 

Morgendagens omsorg er et stort og viktig prosjekt for Frøya kommune, der nye bygg 

skal bygges, og dagens tjenesteyting skal videreutvikles, jfr. overordna strategier for 
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prosjektet. Både planleggingskostnader og byggekostnader må påregnes i et så stort 

prosjekt. 

 

Ledere og ansatte innen pleie og omsorg er involverte i prosjektet i ulik grad/ stadier. I 

tillegg vil også en kommende informasjons og kommunikasjonsstrategi som har som 

målgruppe både kommunens innbyggere, øvrige ansatte og politikere, medvirke til en 

god informasjonsflyt og involvering i prosjektet. 

 
Rådmann foreslår derfor å avsette inntil kr 1 mill til planleggingskostnader og oppstart 

arkitektbistand til prosjektet på nåværende stadium, dette for å sikre god fremdrift i prosjektet.  

 

Det er også søkt om finansiering via OU fondet knyttet til dekning av prosjektkostnader -

prosjektledelse og deltagelse i gruppene. Søknaden har følgende tittel: «med fokus på ledelse 

og å skape samspill med medarbeidere, videreføre hovedprosjektet «morgendagens omsorg» 

som en bred og inkluderende prosess i hele organisasjonen Frøya kommune». Det vil også 

være aktuellt å søke om tilskudd hos husbanken, skjønnsmidler og evt andre aktuelle instanser 

etter hvert. Dette vil rådmann følge opp. 

 

Viser også til pkt 5 i vedtaket, der det er bestemt at FSK og KST skal månedlig bli oppdatert 

på fremdrift i prosjektet. Rådmann ser det naturlig at det også da rapporteres på økonomi 

samtidig. 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

52/16 Formannskapet 03.05.2016 

109/16 Kommunestyret 23.06.2016 

 

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

1. Folkevalgtes arbeidsvilkår godkjennes som vist i vedlagte 

«godtgjøringsreglement for folkevalgte 2016»   

2. Dersom det blir behov, bes rådmann fremme en sak om budsjettjustering i 

samsvar med endringene i reglementet. 

 

 

 

Formannskapets behandling i møte 03.05.16: 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Folkevalgtes arbeidsvilkår godkjennes som vist i vedlagte «godtgjøringsreglement for 

folkevalgte 2016»   

2. Dersom det blir behov, bes rådmann fremme en sak om budsjettjustering i samsvar 

med endringene i reglementet. 

 

 

Vedlegg: 
 

Godtgjøringsreglement for folkevalgte 2016, nytt forslag (med merknader)- vedlegg 1 
Reglement, folkevalgtes arbeidsvilkår (av august 2013)- vedlegg 2 

 

    

Saksopplysninger:   

 
Kommunestyret rullerte folkevalgtes arbeidsvilkår siste gang i august 2013. Reglement som vedlagt 

ble vedtatt (vedlegg 2) Det ble gjort følgende vedtak i saken ( 86/13), punkt 3: «det nedsettes et 

tverrpolitisk utvalg som får til oppgave å gjennomgå hele reglementet på nytt. Utvalget må 

gjennomgå alle sider ved folkevalgtes arbeidsvilkår herunder møtegodtgjøring, satser for tapt 

arbeidsvilkår, særskilte tiltak for småbarnsforeldre, møtetider, folkevalgte fra øyrekka mm..» 
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Et tverrpolitisk utvalg bestående av ordfører, varaordfører og opposisjonsleder, med rådmann som 

sekretær har nå gjennomgått og rullert reglementet for folkevalgtes arbeidsvilkår.  

Utvalget foreslår noen endringer i reglementet, vist som merknader i vedlagte forslag. De fleste 

endringene er presiseringer og stadfesting av gjeldende praksis.  

Viktige endringer: 

Punkt 7- Det forslås endringer i kronebeløp fra kr 820 til kr 1000 for møtegodtgjøring i 

kommunestyret. 

Punkt 9.2- Det foreslås endringer i kronebeløp fra kr 50 til kr 150 for vederlag for utgifter til 

omsorgsarbeid. 

Endringene foreslås på grunnlag av likelydende satser i omkringliggende kommuner.  

Punkt 10- En presisering på at reisegodtgjøring kun gis fra der du oppholder deg når et politisk møte 

begynner/starter. 

Punkt 11- En presisering på at de som har tjenestetelefon fra arbeidsgiver ikke får utgiftsdekning på 

kr i tillegg. 

Utvalget har ikke funnet det formålstjenlig å endre øvrige satser og godtgjøringer da dette skjer 

automatisk på grunnlag av at alle godtgjøringer reguleres ut fra ordføreres godtgjøring – denne 

følger stortingsrepresentantens godgjøring som endres årlig. 

 

Vurdering: 
 
Ordfører satte ned et hurtigarbeidende utvalg bestående av ordfører, varaordfører og 
opposisjonsleder våren 2016 som fikk i oppdrag å rullere eksisterdende regelment for folkevalgtes 
arbeidsvilkår. Rådmann har vært sekretær for utvalget. Utvalget har ikke funnet det formålstjenelig å 
endre mye i reglementet, men foreslår en del presiseringer ut fra dagens praksis, samt for å skape 
klaret og lik praksis. Det foreslås endring i sats for møtegodtgjøring og i vederlag for utgifter til 
omsorgsarbeid.  
 
Det foreslås at endringen er gyldig fra 01.08.16, og at rådmann fremmer en sak om budsjettjustering 

dersom vedtatte rammer for rammeområdet politisk trenger styrking som følge av dette vedtak. Det 

er beregnet at økning av møtegodtjørelses-satsen vil utgjøre en økt utgift på kr ca 20.000 

inneværende år. 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

93/16 Formannskapet 21.06.2016 

110/16 Kommunestyret 23.06.2016 

 

STYRKING AV ØKONOMIFUNKSJONEN  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Kommunestyre tar informasjonen om styrkingen av økonomifunksjonen til orientering 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyre tar informasjonen om styrkingen av økonomifunksjonen til orientering 

 

 

Saksopplysninger:   
 

Rådmannen ved økonomisjef har gjort disse tiltakene i 2016: 

- Økonomisjefen har brukt første halvår på å sette seg inn i driftsregnskapet og møte 

virksomhetslederne.  

- Økonomisjefen har hatt møter med alle virksomhetslederne der tema var regnskapet 

for 2015 og budsjettet for 2016.  

- Rådmannen har gjennom denne prosessen økt kompetansen hos virksomhetslederne 

innen regnskap og budsjett.  

- Økonomisjefen har gitt klare signaler om hva som forventes i hht budsjettdisiplin for 

2016   

- Økonomisjefen har lagt et godt rammeverk for at virksomhetslederne kan jobbe godt 

med budsjettet for 2017.  

- Økonomisjefens kjennskap til Frøya kommunes økonomiske tilstand har blitt godt 

innarbeidet i denne forbindelse. 

 

Fokuset fremover vil være å jobbe med investeringsregnskapet, og ha et tett sammarbeid med 

virksomhetslederne som har investeringsbudsjett. Dette vil innebære å kartlegge hvordan 

kommunen jobber med dette i dag, og ha en gjennomgang av dagen rutiner. Spesielt vil dette 

bli satt opp i mot hva økonomireglementet sier på dette punktet. Paralelt med dette vil 

rådmannen også jobbe med budsjettproesses for 2017. 
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Rådmannen flytter controller fra virksomheten strategi og utvikling til økonomi for å styrke 

økonomifunksjonen ytterlige, slik at økonomisjef og økonomiseksjoen får bedre grunnlag til å 

gjennomføre de overnevnte tiltakene, samt veilede og støtte virksomhetslederne. 

 

Vurdering: 

 

I kommunestyrets sak 70/16 ble det vedtatt 7 punkter. Rådmannen mener at punkt 1 til 3 er 

oppfylt med orienteringen som er beskrevet under saksopplysninger. 

 

Punkt 4 beskriver at budsjettjusteringer skal behandles politisk så raskt som mulig. 

Rådmannen forstår dette punktet som det beskrives i økonomireglementet under punkt 5.3. 

Dette punktet beskiver at virksomhetsledernen har budsjettmydighet under egen virksomhet 

innen alle ansvarsområder, rådmannen har budsjettmydighet innen rammeområdet, og 

formannskap og kommunestyret har budsjettmydighet når endringer skal skje på kryss av 

rammeområdet. Rådmannen vil synliggjøre budsjettjusteringer på tertialrapporteringen, både 

justeringer som gjøres av virksomhetsleder, og budsjettjusteringer som blir gjort innen 

rammeområdet. 

 

Punkt 5 beskriver at sluttregnskap av investeringsprosjekter skal fremlegges så raskt 

prosjektet er sluttført, og ikke senere enn 3 månder etter at prosjektet er sluttført. Rådmannen 

forstår dette punktet som det beskrives i økonomireglementet under punkt 4.4 Rapportering, 

og vil ta med tidsfristen inn i økonomireglementet når den skal revideres. Dagens reglement 

sier kun at det skal rapporters til kommunestyret. 

 

Punkt 6 beskriver at låneopptak skal gjøres først når investeringen gjennomføres. Dette kan 

bli en utfordring på flere områder. For det første så fratar dette rådmannen mye av 

handlingsrommet rundt låneopptak. Rådmannen kan da ikke innhente et samlet tilbud, men 

må gå ut og hente tilbud på alle investeringer. Kommunen har mange investeringsprosjekter, 

fra de minste til de store (eks kjøp av pc’er til morgendagens omsorg), og må i følge dette 

vedtaket innhente tilbud (de fleste via doffin) på hvert prosjekt. Rådmannen vil også få mange 

lån å følge opp, med ofte komplisert oppsett over nedbetalingstid, avdrag og rentebetingelser. 

Kommunen kan også oppnå dårligere rentebetingelser ved opptak av mindre lån, enn med 

større lånebeløp. Låneadministrasjonen vil med dette bli veldig byråkratisk og tungvindt. 

Rådmannen foreslår at dette punktet endres slik at låneadminstrasjonen ikke blir unødig 

arbeidskrevende og byråkratisk.  

 

Rådmannen ved økonomisjfen planlegger en gjennomgang og oppstramming på 

investeringsrapporteringen, og planlegger at dette skal inn i tertialrapporteringen. 

Økonomisjefen vil ha fokus på prosjektregnskap, slik at disse kan rapporteres, og 

investeringene kan justeres i hht forbruk på et tidligere tidspunkt. Ved låneopptak på hvert 

enkelt prosjekt, vil det være vanskeligere å justere årets låneopptak.  

 

Punkt 7 beskriver at kommunestyret ber om en vurdering om deler av et evt overskudd 

overføres som en ressurs til enheten til neste års budsjett. Dette har tidligere vært opp til 

vurdering i prosjektet admistrativ utvikling. 

Dette reiser flere spørsmål. Hvor stor andel skal eneheten få ha, hele eller deler? Hva skjer 

hvis kommunen har et merforbruk? Hva skjer hvis virksomehten har et merforbruk? Hva skal 

virksomheten bruke disse ressursene på? Hvem skal administere dette?  

Rådmannen ser imidertid at dette er spørsmål som kan utredes nærmere. Det ble allerede i 

prosjektet «Administrativ utvikling» vurdert om dette skulle utredes og evt innføres. Den 
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gang ble det konkludert med at dette er en ordning som ikke kan innføres før kommunen har 

et stabilt mindreforbruk og realistiske budsjett for hver virksomhet. Rådmannen foreslår 

derfor at dette utsettes. 
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KRITERIER FOR BRUK AV MIDLENE I FORBINDELSE MED GRØNNE 

KONSESJONER, AVSATT TIL ØYREKKEN  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Kommunestyret gir Formannskapet myndighet til å behandle søknadene om bruk av 

midlene i forbindelse med de grønne konsesjonene avsatt til øyrekken, etter følgende 

retningslinjer: 

- Det kan søkes om maks 200 000 kr i hver søknad 

- Det skal være søknad om en investering/nyinnkjøp, ikke direkte driftsstøtte 

- Det som det investeres i skal være i øyrekken eller komme øyrekken til gode 

 

Øyrekken defineres som alle øyer i Frøya Kommune der det er fastboende, bortsett fra 

fast-Frøya  

Søknadene behandles i Formannskapet to ganger pr, siste møtet i mai og siste møte i 

november. 

 

Øyrådet er høringsinstans for søknadene 

 

 

Formannskapets behandling i møte 21.06.16: 

 
Følgende omforente forslag til tillegg i vedtaket ble fremmet: 
 

«Øyrådet er høringsinstans for søknadene 

 
Endring siste setning 

Søknadene behandles i Formannskapet to ganger pr, i mai og i november» 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret gir Formannskapet myndighet til å behandle søknadene om bruk av midlene i 

forbindelse med de grønne konsesjonene avsatt til øyrekken, etter følgende retningslinjer: 

- Det kan søkes om maks 200 000 kr i hver søknad 

- Det skal være søknad om en investering/nyinnkjøp, ikke direkte driftsstøtte 
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- Det som det investeres i skal være i øyrekken eller komme øyrekken til gode 

 

Øyrekken defineres som alle øyer i Frøya Kommune der det er fastboende, bortsett fra fast-Frøya  

Søknadene behandles i Formannskapet to ganger pr, siste møtet i juni og siste møte i desember. 

 

 

Saksopplysninger:   
 

Midlene fra de grønne konsesjonene er klassifisert slik: 

Midlene kan benyttes til avsetning for fremtidige investeringer  

Rådmannen har tidligere stilt spørsmål til fylkesmannen om det var mulig å benytte pengene 
til å styrke næringsfondet. Svaret her er at midlene ikke kan benyttes til næringstilskudd i form 

av ren driftsstøtte. Samtidig er det også begrensninger i mulighetene for å legge føringer på 

bruken av midlene (i form av fond med vedtekter) med en sterkere føring en formen de er 

gitt til. Hovedpoenget er at det er giver som må legge eventuelle føringer på pengene. 

Kommunestyret kan ikke selv "omdanne" ubundne midler til bundne.   

Det er derfor svært komplisert å sette ned regler for hvordan disse midlene kan brukes. De kan ikke 

brukes til ren driftsstøtte, og vi kan heller ikke avsette de i et fond med sterkere føring, enn det det 

er gitt til. Rådmannen faller derfor tilbake på investeringer kommunen likevel ville ha gjort, 

uavhengig om midlene var til rådighet. 

Vurdering: 

 
Det er i utgangspunktet ikke langt noen direkte føringer for bruken av midlene, men forventningene 

var at det skulle komme kommunen til gode, med en henvisning til at næringene eller 

tjenesteproduksjonen som fikk utfordringer med havbruksbransjen skal høres.  

Frøya Kommune kan derfor invitere næringsdrivende og innbyggere i øyrekken til å komme med 

investeringsforslag i øyrekka som fremmer kommunens tjenesteproduksjon eller næringsutvikling. 

Dette kan være en lekepark, kai anlegg eller en sportsarena. Utfordringer kommunen vil treffe her er 

at dette kan koste mer enn det som er avsatt (2 140 000kr). Det kan derfor tenkes i de samme linjer, 

men mindre, f.eks. lekestativ, flytebrygge eller nye fotballmål/andre sportsanordninger.  

Rådmannen foreslår derfor at 

 Søknadene kan behandles i formannskapet, og at det kun kan søkes ca 10% av summen, 

avrundet maks 200 000 kr for hver søknad. Dette må være til en konkret investering som 

kommer øyrekken til gode. 

 Midler som ikke er blitt fordelt innen utgangen av 2020 går tilbake til Frøya Kommune for 

bruk i andre investeringer som er i tråd med retningslinjene for bruken av slike midler. 

 Kommunestyret gir Formannskapet myndighet til å behandle søknadene. 

  

Følgende retningslinjer foreslås: 

 Det kan søkes om maks 200 000 kr i hver søknad 

 Det skal være søknad om en investering/nyinnkjøp, ikke direkte driftsstøtte 

 Det som det investeres i skal være i øyrekken eller komme øyrekken til gode 
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Øyrekken defineres som alle øyer i Frøya Kommune der det er fastboende, bortsett fra fast-Frøya 

  

Søknadene behandles i Formannskapet to ganger pr år, siste møtet i juni og siste møte i desember. 
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OVERGANG TIL TERTIALRAPPORTERING  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Kommunestyret vedtar at økonomirapporteringen skal skje på hvert tertial fra 2.terital 

2016 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret vedtar at økonomirapporteringen skal skje på hvert tertial fra 2.terital 2016 

 

Vedlegg: 
 

 

Saksopplysninger:   
Frøya kommune har i dag kvartalsrapportering på økonomirapporteringen. Rådmannen ønsker 

å gå over til tertialrapportering. Hovedgrunnen til dette er at rapporteringen da er bedre 

tilpasset merverdiavgiftregnskapet som har to-måneders intervaller.  

 

I forbindelse med budsjettprosessen vil også rapporteringstidspunktet og rapporteringen av 

2.tertial gi et godt utgangspunkt når denne prosessen skal starte. 

 

Økonomiavdelinga vil i en periode til det økonomiske kunnskapsgrunnlaget hos 

virksomhetslederne er godt nok, gjennomføre en budsjettmessig rapportering direkte til 

økonomisjefen på avvik i hht til budsjettet hver annen måned. Deretter vil de så å gå over til 

egenrapportering på avvik over en viss størrelse. 

 

Rapporteringen vil da skje slik:  

1.tertial (jan – april) i juni 

2.tertial (mai – aug) i oktober 

3.tertial i forbindelse med årsrapporten og årsregnskapet. 
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Vurdering: 

Økonomiavdelinga stenger og avstemmer regnskapet til hver kvartalsrapport. Dette skaper en 

del utfordringer, spesielt med merverdiavgiften som har to måneders intervaller. Ved å gå 

over til tertial, vil rådmannen kunne gi et bedre gjennomarbeidet resultat, og få en bedre rutine 

for behandlingen av merverdiavgiften og kompensasjonsoppgaven.  
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TILLEGGSFINANSIERING BASISHALL/IDRETTSHALL  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 
Det vises til saksutredningen vedrørende manglende finansiering for fullføring av basishallen 

inklusive innkjøp av turnutstyr og lydutstyr. 

Kommunestyret bevilger totalt kr. 4.368.125,- til fullføring av prosjektet som finansieres på 

følgende måte: 

Ubrukte lånemidler: kr. 2.494.500,- 

Momskompensasjon kr. 873.625,- 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 
Det vises til saksutredningen vedrørende manglende finansiering for fullføring av basishallen 

inklusive innkjøp av turnutstyr og lydutstyr. 

Kommunestyret bevilger totalt kr. 4.368.125,- til fullføring av prosjektet som finansieres på følgende 

måte: 

Ubrukte lånemidler: kr. 3.494.500,- 

Momskompensasjon kr. 873.625,- 

 

Vedlegg: 
Ingen 

 

Saksopplysninger:   

 
Basishallen inklusive ombygging/tilbygg til idrettshallen er under oppføring og prosjektet forventes 

fullført etter fremdriftsplanen til 15.07.2015. 

Prosjektet ble vedtatt av kommunestyret den 15.01.2015 med en totalramme på kr. 18 mill + mva. Det 

ble innhentet anbud og det ble inngått kontrakt med Kystbygg AS som totalentreprenør. Ut fra anbud, 
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samt utgifter til prosjektledelse, uavhengig kontroll og uforutsette arbeider så hadde man følgende 

budsjett ved oppstart: 

 Kontrakt Kystbygg AS  : kr. 15.416.839,- 

 Kontrakt uavhengig kontroll : kr.      250.000,- 

 Byggeledelse/prosjektledelse : kr.      250.000,- 

 Uforutsette utgifter/tilleggsarb. : kr.   2.083.161,-  

 Totalt ekskl. mva  : kr. 18.000.000,- 

 + 25% mva   : kr.    4.500.000,- 

 Totalt    : Kr. 22.500.000,- 

 

Total finansiering som ble vedtatt i K-sak 3/15 er på kr. 18 mill + mva, dvs kr. 22.500.000,- som i 

utgangspunktet var finansiert på følgende måte: 

 Programmidler fra dept.  : kr.   4.000.000,- 

 Tippemidler   : kr.   4.000.000,- 

 Låneopptak   : kr. 10.000.000,- 

 Momskomp.    : kr.   4.500.000,- 

 Totalt    : kr. 22.500.000,- 

 

I denne kostnaden og finansieringen er det ikke medtatt utstyr til basishallen og det ble i budsjettet for 
2016 bevilget ytterligere kr. 1.000.000 inkl. mva til utstyr. Total vedtatt finansiering er derfor på kr. 

18,8 mill + mva. 

 

Vurdering: 

 
Under byggingen av basishallen har det dukket opp flere overraskelser både når det gjelder selve 

konstruksjonen og ikke minst forhold omkring flytting av kabler på vestsiden av bygget og sikring av 
selve byggegropa. Noe av dette var vi forberedt på, men når det gjelder grunnforholdene og sikring av 

byggegropa, så ble dette en større kostnad enn beregnet. I tillegg ble det oppdaget flere forhold hvor 

tegninger av eksisterende bygg ikke var i samsvar med de faktiske forhold. Dette har medført en rekke 

uforutsette utgifter utover det som var inntatt i budsjettet ved oppstart og som beløper seg til et tillegg 
på ca. kr. 2.000.000,- i forhold til opprinnelig avsatte midler til uforutsette utgifter.  De største postene 

her omfatter følgende: 

 Omlegging av kabler på vestsiden av bygget: kr. 495.000,- +mva 

Bortskjæring av betongribber mot vest og sør: kr. 400.000.- + mva (Her var det dobbelt så          
mange betongribber i forhold til det som var angitt på tegninger over hallen) 

 Innsetting av nye foldevegger mot kafeteria og ungdomsbase: kr. 250.000,- + mva. 

Ny drenering rundt bygget og kapasitetsøkning, som følge av at eksisterende drenering var 

tett. I tillegg ligger dreneringen så grunt at vannspeilet ligger like under dagens gulv og vi har 
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måtte foretatt uttørking av gulvene hvor det skulle legges nytt gulvbelegg, over flere uker. 

Dette er en sammensatt kostnad som er fordelt over flere poster og som dreier seg omkring ca. 

kr. 500.000,-. Dreneringen er nå senket slik at den ligger 1,5 m under eksisterende hallgulv. 

I tillegg er det foretatt endringer i det gamle amfiet. Her er det fjernet seter og scenegulvet er forlenget 

frem til 1.seterad, noe som har medført at vi får en ny treningsflate som allerede er tatt i bruk. I tillegg 

er det en del ombygging av varmeanlegget. Alt dette beløper seg til kr. 150.000,- + mva 

Går man ut fra det opprinnelige budsjettet for selve byggeprosjektet, hvor totalsummen i henhold til 

kontrakt og uforutsette utgifter var på ca. kr. 18,0 mill ekskl. mva. kommer man nå ut med kr. 20,0 
mill inkl. endrings-/tilleggsarbeider som har påløpt hittil. Vi har derfor en overskridelse på ca. kr. 

2.000.000,- + mva i henhold til vedtatt ramme for selve byggeprosjektet ekskl. utstyr. Dette samsvarer 

også med det opprinnelige beløp som var satt opp i forprosjektet/utredningen for ombygging av 
idrettshallen og utbygging av basishallen. 

Dette er i forhold til endringer/tillegg vi pr. i dag kjenner til, men vi nærmer oss nå slutten på 

byggeprosjektet, slik at det ikke forventes ytterligere store endringer/tillegg for selve byggingen. Det 
må imidlertid gjøres oppmerksom på at papptaket på eksisterende bygg er i svært dårlig forfatning 

etter snart 20 år. Her har vi innhente eget tilbud på legging av ny papptekking, samt maling av 

eksisterende hall. 

Pris på dette arbeidet er innhentet og dette beløper seg til totalt kr. 1.092.000,- + mva, hvorav ny 

papptekking inkl. nye takrenner utgjør kr. 795.000,- + mva. Dette tilbudet er oversendt teknisk etat. 
Dette tilleggsarbeidet, dersom det skal gjennomføres, må sannsynligvis ut på eget anbud i henhold til 

anbudsreglene for offentlige anskaffelser. Det vil ikke være riktig å ta med en ny tekking og maling av 

eksisterende hall inn i budsjettet for basishallen. 

Som ovenfor nevnt er utstyr til basishallen ikke inkludert i bevilgningen som ble gitt av 

kommunestyret i januar 2015. Her ble det bevilget et beløp i budsjettet for 2016 på kr. 800.000,- + 

mva. 

Vi har utarbeidet en kravspesifikasjon og konkurransegrunnlag for dette utstyret i samråd med 

personer i Trondheim som tidligere har bygget basishaller. I tillegg har vi utarbeidet en 
kravspesifikasjon/konkurransegrunnlag for lydutstyr i basishallen. Når det gjelder lydutstyret så er 

denne forespørselen utsendt til 3 leverandører og vi har mottatt pris fra samtlige, hvor gunstigste tilbud 

ligger på kr. 300.000,- + mva. 

For turn-/gymnastikkutstyret så er dette utlyst i Doffin. Ved første utlysning mottok vi ikke et eneste 

anbud. Etter en ringerunde til aktuelle leverandører ble så dette sendt ut på en ny anbudsrunde i Doffin 

og man mottok da et anbud på 2,4 mill + mva.  Som følge av at det kun ble mottatt et anbud, så ble 
ikke anbudsprotokollen offentliggjort, da vi besluttet å sende utstyret ut på anbud i Doffin for tredje 

gang. Under denne runden ble det på nytt tatt kontakt med leverandører for å gjøre dem oppmerksom 

på det anbudet som nå var ute. Ingen nye anbud ble mottatt, bortsett fra at anbyder i 2. runde 
opprettholdt sitt anbud på kr. 2,4 mill + mva. 

Vi ser ingen hensikt i å legge utstyr til hallen ut på anbud for fjerde gang, da vi i de to siste rundene 
har vært i kontakt med leverandører og bedt om at de må levere tilbud og spesielt gjort oppmerksom 

på at interessen har vært svært liten i de foregående anbudsrundene. Likevel mottar vi ikke anbud, selv 

om leverandøren ved telefonhenvendelse bekrefter at de vi levere pris. 

Som følge av dette så har vi hatt forhandlinger med anbyder og gjennomgått hele tilbudet. Ut fra 

forskriftene kunne vi ikke forhandle på enhetspriser, men vi kan redusere leveransen og gå ned i 

kvalitet. Forhandlinger ble gjennomført i Trondheim, hvor vi hadde gjennomgang av hele tilbudet 
sammen med daglig leder av en lignende basishall som har god kunnskap om det utstyret som vi har 

behov for. Her ble både kvalitet og også omfang av leveransen gjennomgått. Det understrekes at vi ikk 

disponerer noe utstyr som i dag kan benyttes i hallen, da dette er gammelt og helt utslitt. 
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Ut fra møte har vi nå fått et nytt pristilbud hvor pris og omfang av leveransen er redusert til                

kr. 1.994.500,- + mva(dvs. en reduksjon på kr. 405.000,- + mva). Med tillegg av lydutstyr til en 

kostnad på kr. 300.000,- + mva, utgjør derfor hele utstyrsleveransen en kostnad på kr. 2.294.500 + 

mva. 

Rådmannen beklager at man har kommet opp i denne situasjonen når det gjelder overskridelse av 

budsjett for et byggeprosjekt, da spesielt når det gjelder utstyrsposten. For selve byggeprosjektet, som 
også omfatter rehabilitering/ombygging av eksisterende bygg, så har man erfaring med at man her kan 

møte på uforutsette forhold som betyr økte utgifter, men for innkjøp av nytt utstyr burde man «truffet 

bedre» med budsjettbevilgningen. 

Rådmannen ser imidlertid ingen annen mulighet enn å tilleggsbevilge de nødvendige midler, slik at 

byggeprosjektet kan fullføres som forutsatt. Rådmannen tilrår derfor at det tilleggfinansieres             
kr. 2 mill + mva til selve byggeprosjektet og kr. 1.494.500 + mva til utstyrinnkjøp. Dette finansieres 

med kr. 3.494.500,- i bruk av ubrukte lånemidler og kr. 873.625,- i momskompensasajon. 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

 

Budsjettpost/kontostreng: 

Debet kontostreng/beløp 

Kredit kontostreng/beløp 

 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: 
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SAK VEDRØRENDE SLETTING AV FORKJØPSRETT OG URÅDIGHET PÅ SULA 

GNR 64 BNR 258  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Frøya kommune ønsker ikke å benytte sin førkjøpsrett på eiendommen gnr 64 bnr 258 

og godkjenner at eiendommen overdras som omsøkt. 

Frøya kommune beholder urådigheten over eiendommen som er en del av fiskerihavna 

på Sula 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune ønsker ikke å benytte sin førkjøpsrett på eiendommen gnr 64 bnr 258 og 

godkjenner at eiendommen overdras som omsøkt. 

Frøya kommune beholder urådigheten over eiendommen som er en del av fiskerihavna på 

Sula 

 

Vedlegg: 
Uttalelse fra Sula fiskarlag 12.05.16 
 

 

 

Saksopplysninger:   
Viser til forespørsel fra Privatmegleren Espenes og Partnere om sletting av forkjøpsrett og 

urådighet over eiendommen gnr 64 bnr 258 på Sula. Eiendommen skal overdras til Jon Alfred 

Hassel og Aud Jorid Nordtiller, som skal bruke den som fritidseiendom.  Sula Fiskarlag har 

ingen merknader til at kjøper får overdra denne eiendommen. Til saken hører også forespørsel 

om sletting av urådighet.  

 

Vurdering: 

Frøya kommune ønsker ikke å benytte sin forkjøpsrett på eiendommen gnr 64 bnr 258 og 

godkjenner dermed at eiendommen overdras som omsøkt. Sula Fiskarlag har heller ingen 

merknad til at kjøper får overdra denne eiendommen. Vedrørende sletting av urådighet er 



Saknr: 114/16 

dette ikke anbefalt da dette er en del av fiskerihavna på Sula og Frøya kommune ønsker å 

opprettholde urådigheten over eiendommen. 
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FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

23.06.2016 

Arkivsaksnr: 

16/1113 

Sak nr: 

115/16 

Saksbehandler: 

Sigrid Hanssen 

Arkivkode: 

L83 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

95/16 Formannskapet 21.06.2016 

115/16 Kommunestyret 23.06.2016 

 

SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSEIENDOM TIL GNR 65 BNR 575 FRA 

EIENDOM GNR 65 BNR 298  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Frøya kommunestyre viser til søknad fra Sven Malvin Melkersen om kjøp av 

tilleggsareal til sin eiendom gnr 65 bnr 575 på Jektholmen. 

Kommunestyret finner å i møtekomme søknaden om kjøp, begrenset til en stripe med 

bredde 5 meter og i en lengde av 20 meter, som består av både land og sjøgrunn som 

tilleggstomt til gnr 65 bnr 575 

Kjøpesummen fastsettes til kr 37,- pr m2 og kjøper betaler alle omkostninger ved 

eiendomsoverdragelsen.  

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommunestyre viser til søknad fra Sven Malvin Melkersen om kjøp av tilleggsareal til 

sin eiendom gnr 65 bnr 575 på Jektholmen. 

Kommunestyret finner å i møtekomme søknaden om kjøp, begrenset til en stripe med bredde 

5 meter og i en lengde av 20 meter, som består av både land og sjøgrunn som tilleggstomt til 

gnr 65 bnr 575 

Kjøpesummen fastsettes til kr 37,- pr m2 og kjøper betaler alle omkostninger ved 

eiendomsoverdragelsen.  

 

Vedlegg: 

Søknad om kjøp av tilleggseiendom fra Sven Malvin Melkersen 

Uttalelse fra Masund Fiskarlag 

Kartutsnitt over området 

 

Saksopplysninger:   
Sven Malvin Melkersen søker om å få kjøpe tilleggseiendom til sin eiendom gnr 65 bnr 575, 

som nettopp er ervervet fra Frøya kommune, på Jektholmen. Landareal og sjøareal på 

eiendommen utgjør totalt ca 100m2.  Tilleggseiendommen fradeles gnr 65 bnr 298 

Jektholmen. Formålet med tilleggseiendommen er å nyttiggjøre seg av sjøarealet mellom 
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65/25 og den omsøkte parsellen. Parsellen ønskes sammenslått med gnr 65 bnr 575. 

Eiendommen vil bli brukt i samråd med plan som viser ett område til kombinert formål. 

 

Vurdering: 
 

Med bakgrunn i uttalelse fra Mausund Fiskarlag om at det er solgt tomter i dette området til 

«ikke- fiskere» tidligere og at de samtykker til dette salget vurderes det av administrasjonen 

som riktig å selge denne eiendommen. Eiendommen vil bli brukt i tråd med plan som viser 

kombinert formål, og som adkomst til Melkersens eiendom gnr 65 bnr 575, som grenser til 

det omsøkte arealet. Parsellen som fradeles vil bli begrenset til en stripe med bredde 5 meter 

og i en lengde av 20 meter, som består av både land og sjøgrunn.  
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FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

23.06.2016 

Arkivsaksnr: 

16/6 

Sak nr: 

116/16 

Saksbehandler: 

Kristin Strømskag 

Arkivkode: 

PLAN 1620201508 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

2/16 Formannskapet 19.01.2016 

3/16 Kommunestyret 28.01.2016 

70/16 Formannskapet 24.05.2016 

80/16 Kommunestyret 26.05.2016 

116/16 Kommunestyret 23.06.2016 

 

REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR SISTRANDA  

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-14 vedtar Frøya kommunestyre at forslag 

til kommunedelplan Sistranda med planbeskrivelse med bestemmelser og tilhørende 

plankart, datert 13.05.16, legges ut på 2.gangs høring og offentlig ettersyn.  

Innspill fra Torbjørn Hammernes, grunneier Tuvneset/ Kjerka tas til følge. 

Område B 3b, område for den gamle videregående skole, beholdes som offentlig 

formål/offentlig tjenesteyting. 

 

 

 

 

Formannskapet den 24.05.2016 sak 70/16 

Vedtak: 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-14 vedtar Frøya kommunestyre at forslag til 

kommunedelplan Sistranda med planbeskrivelse med bestemmelser og tilhørende plankart, 

datert 13.05.16, legges ut på 2.gangs høring og offentlig ettersyn.  

Innspill fra Torbjørn Hammernes, grunneier Tuvneset/ Kjerka tas til 

Område B 3b, område for den gamle videregående skole, beholdes som offentlig 

formål/offentlig tjenesteyting. 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 26.05.2016 sak 80/16 

 
Saken utsettes til neste kommunestyremøte. 

 

Vedtatt med 13 mot 10 stemmer. 

 

Kommunestyrets behandling i møte: 
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Rep. Arvid Hammernes ba om vurdering av habiliteten til rep. Geir Egil meland, da han er 

ansatt hos tiltakssøker i område 3b. 

Rep. Geir Egil Meland ble vurdert habil. 

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av Ap/Sv: 

 
«Saken utsettes til neste kommunestyremøte» 

 

Vedtatt med 13 mot 10 stemmer avgitt av V/H/Sp og Frp. 

 

Formannskapets behandling i møte 24.05.16: 

 

Følgende forslag til tillegg i vedtak ble fremmet fra Ap: 

 

«Innspill fra Torbjørn Hammernes, grunneier Tuvneset/ Kjerka tas til følge» 

 

Enstemmig. 

 

Følgende forslag til tillegg i vedtak ble fremmet av V, H og FRP: 

 

«Område B 3b, område for den gamle videregående skole, beholdes som offentlig 

formål/offentlig tjenesteyting. 

Det vises til gjeldende arealplaner, både reguleringsplan og nåværende kommunedelplan for 

Sistranda, plassbehov ved Sistranda skole samt innspill fra 1. høringsrunde» 

 

Votering: 

 

1. Setning: Enstemmig. 

  

2. Setning: Falt med 3 mot 4 stemmer avgitt av Ap. 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 28.01.2016 sak 3/16 

 

Vedtak: 

 
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 11-14 vedtar Frøya kommune at forslag til kommunedelplan for 

Sistranda sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Vedtatt med 13 mot 10 stemmer. 

 

Kommunestyrets behandling i møte 28.01.16: 

 

Følgende forslag til tillegg i innstillingen ble fremmet fra V/H/Sp og Frp: 

 

1.  Område B 3b, område for den gamle videregående skole, beholdes som offentlig 

arealformål.  Det vises til arealbehov ved Sistranda skole. 

2.  Boligområde B7 utvides mot sør etter ønske fra grunneier da dette vil gi et større 

sjønært boligområde. 

3.  Område for farled ved Frøya Kultur- og kompetansesenter vurderes ut fra å få til en 

mest mulig hensiktsmessig avgrensning.  
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Falt med 10 mot 13 stemmer avgitt av Ap og Sv. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 19.01.2016 sak 2/16 

 

Vedtak: 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 11-14 vedtar Frøya kommune at forslag til 

kommunedelplan for Sistranda sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Enstemmig. 

 

Formannskapets behandling i møte 19.01.16: 

 

Følgende forslag til innspill til planen ble fremmet av V/FRP/H: 

 
«Gnr 19 brn 9 og gnr 19 bnr 20 sør for B7 må tas inn i plana.» 

 

Falt med 3 mot 4 stemmer avgitt av Ap. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-14 vedtar Frøya kommunestyre at forslag til 

kommunedelplan Sistranda med planbeskrivelse med bestemmelser og tilhørende plankart, 

datert 13.05.16, legges ut på 2.gangs høring og offentlig ettersyn.  

 

Vedlegg: 

 

Planbeskrivelse med bestemmelser, datert 13.05.16 

Plankart 2.gangs høring 

Konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse 

Samlet merknadsbehandling 

Registrerte innspill/merknader/vilkår for egengodkjenning 

Innspill i tråd med gjeldende kommunedelplan 

 

Saksopplysninger:   

 

Bakgrunn:  

Planstrategi for Frøya kommune, vedtatt i 2012, peker på at kommunedelplan for Sistranda 

bør revideres i 2012/2013. Formannskapet vedtok i møte 14.10.14 å starte arbeidet med 

revidering av kommunedelplan for Sistranda. Gjeldende kommunedelplan ble vedtatt 

25.06.09.  

 

Rådmannen har opprettet en arbeidsgruppe som har fulgt planarbeidet tett. Gruppa har bestått 

av:  

 Kommuneplanlegger (Jon Birger Johnsen/Kristin Strømskag) 

 Virksomhetsleder Teknisk (Sigrid Hansen/Andreas Kvingedal) 

 Arealplanlegger (Jogeir Mikalsen/Silje Meslo Lien/Stian Aspaas Haugen) 

 Virksomhetsleder Kultur og næring (Maciej Karpinski) 
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 Folkehelsekoordinator (Kristin Strømskag) 

 Seniorrådgiver (Andreas Kvingedal) 

 Næringsrådgiver (Hjørdis Årvik Smalø) 

 Bolig- og tilflyttingskoordinator (Mattis Aune) 

 

Kommuneplanens arealdel har hjemmel i Plan- og bygningsloven (PBL) av 2008 (LOV 2008-

06-27 nr. 71.) Den rettskraftige delen av planen består av plankart med tilhørende 

bestemmelser. Den juridiske virkningen fremgår av PBL § 11-6. Virkningen er at det ikke er 

tillatt med nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak som er i strid med plankart med 

bestemmelser: 

 Plankartet viser hvor det er tillatt med utbygging – og til hvilket formål. 

 Bestemmelsene utdyper plankartet og beskriver hva som må detaljplanlegges videre, 

hva som må være oppfylt før en plan- eller byggesak kan avgjøres og under hvilke 

rammer utbygging og videre planlegging kan skje.  

 

Bestemmelsene inngår i samme dokument som planbeskrivelsen. Planbeskrivelsen utdyper 

planens juridiske virkning og redegjør for forholdet til vedtatte reguleringsplaner. Videre har 

den en kort beskrivelse av endringene i forhold til kommunedelplanen fra 2009.  

 

Ny kommunedelplan skal erstatte kommunedelplan fra 2009. Sistranda har vært, og er i rask 

utvikling, og det er knyttet mange interesser til arealbruken. Gjennom planarbeidet skal de 

ulike interessene komme fram og belyses, avveininger skal foretas for å komme fram til gode 

og helhetlige beslutninger om arealbruken. Det er utarbeidet konsekvensutredning (KU) og 

risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) som grunnlag for å vurdere endringer i planen. KU og 

ROS følger planen i ett samla dokument.  

 

Formål med prosessen:  

Det er redegjort for formålet med planarbeidet i fastsatt planprogram 26.08.15, som er å finne 

på kommunens hjemmeside. Her presiseres at ulike folkehelsetiltak har vært viktige tema ved 

siden av å løse utbyggingsbehov som bl.a. småbåthavner, varierte boligtilbud og varierte 

næringsområder.  

 

Prosess:  

Det har vært gjennomført en omfattende medvirkningsprosess i forbindelse med utarbeiding 

av planprogram og høringsutkast, jamfør PBL § 5-1. I tillegg til folkemøte og åpne 

kontorkvelder, er det avholdt åpent møte for næringslivet og egne møter med særlige 

interessenter. Rådmannen har også lagt frem planarbeidet i regionalt planforum.Oppstart av 

planarbeidet og 1.gangs høring har vært annonsert i lokale medier, samt på kommunens 

hjemmeside. For utdypende opplysninger, se vedtatt planprogram.  

 

Barn og unges rett til medvirkning er særskilt påpekt i PBL § 5-1. I prosessen er det brukt 

verktøyet Barnetråkk for å sikre dette. Barnetråkk er et digitalt verktøy som gir oppdatert 

lokalkunnskap om barn og unges arealbruk. Registreringene blir til et temakart som passer inn 

i det øvrige plangrunnlaget til kommunen. Å ta i bruk kartgrunnlaget med barn og unges 

preferanser i nærmiljøet gir grunnlag for gode politiske beslutninger og bedre planlegging, 

samt at det dekker sentrale dokumentasjonskrav. Tjenesten registrerer: elevens skolevei, 

steder de liker, aktiviteter og beskrivelser av steder og hva som bør endres: problemer, farer 

eller aktiviteter.  
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Innspillene kommet i prosessen er vurdert av rådmannens arbeidsgruppe. Vurderingene er 

utdypet i komsekvensutredningen (se vedlegg). Innspillene som rådmannen har tilrådd er 

innarbeidet i planbeskrivelse med bestemmelser og plankart. Det har i tillegg kommet innspill 

som vurderes å være i tråd med gjeldende kommunedelplan. Disse er ikke inkludert i 

konsekvensutredningen, men ligger vedlagt i egen tabell.  

 

Politisk behandling: 

Denne saken ble første gang fremmet i formannskapet, sak 179/15, 08.12.15. Det ble da fattet 

følgende vedtak:  

 Det jobbes videre med kommunedelplana ut fra følgende innspill:  

Det sees på om det er mulig å plassere helsehuset og omsorgsboliger enda nærmere 

sentrumsfunksjonene.  

 

Det er ønskelig at enda flere muligheter for sjønær bebyggelse vurderes, jfr mellom 

Siholmen og Fredagsvika.  

 

Videregående skoles behov for sjøanlegg taes høyde for.  

 

Arealet som den gamle videregående skole i dag ligger på må sees nærmere på. Her 

kan det være aktuelt å dele arealet mellom behovet for en mulig fremtidig utbygging 

av Sistranda skole opp imot behovet for boliger.  

 

Plassering av renseanlegget 

 

Byggegrense mot sjøen, den vil måtte være differensiert. 

 

Gangveien mellom Beinskardet og kommunesenteret må være sammenhengende 

 

Enstemmig. 

 

Saken var deretter oppe i kommunestyret, sak 165/15, 10.12.15. Her ble følgende vedtak 

fattet:  

Saken trekkes da den er send tilbake til plangruppen for videre utredning. 

 

Enstemmig. 

 

Rådmannen innhentet etter disse vedtakene opplysninger og arbeidet videre med innspillene. 

Disse ble vurdert og innarbeidet i saksdokumentene.  

 

Formannskapet, sak 2/16, dato 19.01.16, og kommunestyret, sak 3/16, dato 28.01.16, gjorde 

følgende vedtak: 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-14 vedtar Frøya kommune at forslag til 

kommunedelplan for Sistranda sendes ut på høring og offentlig ettersyn. 

 

Høringsutkastet av planbeskrivelse med bestemmelser og plankart lå deretter ute til høring og 

offentlig ettersyn i perioden 02.02.16-18.03.16. 

 

Rådmann har etter dette gjennomgått alle innspill, merknader og vilkår for egengodkjenning. 

Rådmannens tilrådninger er samlet i vedlagt merknadsbehandling.  
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Det er utarbeidet konsekvensutredning for alle nye innspill kommet i høringsperioden. Disse 

er inkludert i samlet konsekvensutredning. De innspillene rådmannen har tilrådd etter 1.gangs 

høring, er innarbeidet i planbeskrivelse med bestemmelser og plankart, datert 13.05.16. I 

tillegg er de endringer som er gjort etter 1.gangs høring uthevet i teksten under.  

 

Beskrivelse av 2.gangs høringsutkast 

Forholdet til eldre planer: 

Den nye kommunedelplanen bygger på kommunedelplan vedtatt i 2009. Denne ble utarbeidet 

etter Plan- og bygningsloven 1985. Konvertering til ny plan- og bygningslov (av 27.juni 

2008) har medført mindre endringer av formål som er utgått ihht. ny lov. Her er det tatt 

utgangspunkt i hvordan områdene faktisk brukes i dag.  

 

I følge § 11-6 i PBL vil framtidig arealbruk fastsatt i kommuneplan være bindende for nye 

tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak. Der det eventuelt blir motstrid mellom 

kommuneplan og eldre reguleringsplaner, er det kommuneplanen som gjelder. 

 

Fortsatt rettskraft for eldre reguleringsplaner: 

Det foreligger flere relativt nye reguleringsplaner innenfor kommunedelplanområdet. Dette 

gjelder for Ervika, Siholmen, deler av Midtsian, samt en del boligfelt og Nordhammarvik 

næringspark. Disse er gjengitt i planbeskrivelsen.  

Følgende reguleringsplaner skal fortsatt gjelde, bortsett fra der det ikke er samsvar mellom 

kommunedelplan og reguleringsplan: 

 Reguleringsplan Ervika havn, godkjent 23.10.2008, skal fortsatt gjelde.  

 Reguleringsplaner for Siholmen vedtatt 05.11.2015 og for Sistranda boligtun vedtatt 

22.09.2010 skal fortsatt gjelde. 

 Blått kompetansesenter vedtatt 27.11.2014, skal fortsatt gjelde. 

 Frøya kultur- og kompetansesenter vedtatt 25.01.2012, landdelen av planen skal 

fortsatt gjelde, søndre del av sjødelen foreslås endret. 

 Sistranda sentrum vedtatt 25.09.2007, skal fortsatt gjelde, unntatt for 

høydebestemmelser knyttet til områder avsatt til kombinert formål forretning/kontor 

(F1 til F5) og forretning/bolig/offentlig formål. 

 Herredshus, Helsesenter m.m. vedtatt 07.08.1982. Her gjelder kommuneplanen ved 

motstrid med eldre reguleringsplan. Det foreslås endringer med utvidelse av areal til 

idrettsanlegg og endret fordeling av boliger/offentlig tjenesteyting, samt nye fortau og 

en mindre endring av kjøreatkomst til fotballhallen. 

 Beinskardet boligfelt, vedtatt 14.02.2012, skal fortsatt gjelde. 

 Rabben vest, vedtatt 01.10.1998, skal fortsatt gjelde. 

 Rabbenfeltet, vedtatt 14.03.1985, skal fortsatt gjelde. 

 Rabben boligfelt, sist endret/vedtatt 25.02.99, skal fortsatt gjelde. 

 Reguleringsplaner for Nordhammarvik Næringspark, sist endret/vedtatt 20.06.2013, 

skal fortsatt gjelde. 

 

Hovedinnhold i planen: 

Offentlig eller privat tjenesteyting 

OT1: Beinskardet, avsettes for å dekke behov for fremtidig helsehus/omsorgsboliger på 

bakgrunn av prosjektet Morgendagens omsorg.  

OT4: Innersian, avsettes i tilknytning til Helhetlig idrettspark for å møte fremtidige 

behov for offentlig tjenesteyting; helse, skole og annen tjenesteyting.  

 

Boliger 
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- Siholmen - Ervika:  

Boliger på strekningen Siholmen - Ervika er ment å dekke etterspørsel etter mer landlige 

boliger. I tillegg til nye områder, videreføres boligområder og områder for spredt 

boligbygging fra tidligere plan.    

 

B1 er nytt boligområde på 7 daa og ligger ca 1,6  km fra sentrum. Dette erstatter delvis 

område for spredt boligbygging fra kommunedelplan 2009.  

 

B11, B11b og B11c på 44 daa, ligger nedenfor fylkesvegen nord for Siholmen, ca 1,5  km fra 

sentrum. Området er tenkt som et tilbud med nær tilknytning til sjøen. Her kan man se for 

seg en differensiert utbygging av leiligheter, rekkehus og eneboliger. Detaljer avklares i 

reguleringsplan. 

 

- Sentrumsnære boliger/Sistranda 

Det foreslås 7 nye boligområder på til sammen 80 daa i tilknytning til sentrum. Områdene 

ligger i en avstand på inntil 1,4 km fra skoleområdet i sentrum. Ubebygde områder i B3 egner 

seg til leilighetsbygg/lavblokk. De øvrige områdene til tettere småhusbebyggelse. 

 

B2 og B2b øvre del av Sivegen, 22 daa, med enkel forbindelse til skole/sentrum og 

fritidsaktiviteter. Dette er utvidelse av eksisterende boligområde.  

 

B3 a, b, c utgjør et sammenhengende område for hovedsaklig tett utbygging. Området er på 

19,7 daa hvorav 6,7 daa er bebygd. Dette gir 13 daa uutnytta boligareal i direkte tilknytning til 

sentrum.  B3 b er en omdisponering av gamle videregående skole.   

 

B4 er en tilbakeføring til bolig (2,6 daa) i tilknytning til Grønnskagveien 32. Området ble i 

kommunedelplan 2009 vist til friområde. Området har ingen særskilt verdi som friområde.   

 

B5 er et område på 4,3 daa øst for Beinskaret. Dette ligger inntil eksisterende boliger og er en 

fortetting.  

 

B6 a, b, c utgjør et sammenhengende område på 27,5 daa på Sørrabben.  Dette er en utvidelse 

av eksisterende boligområde. 

 

B7 og B7b Sørrabben på 9 daa ligger i strandsonen like nedenfor fv. 714. Utbyggingen bør 

spesialtilpasses for å løse utfordringer knyttet til beliggenheten i strandsonen og støy. 

Allmennhetens interesser er ivaretatt ved å avsette en sone til LNFR område/Sistien. 

 

B17 er en boligeiendom på 1,6 daa tidligere satt av til offentlig eller privat tjenesteyting. Det 

er ikke noe som tilsier at dagens situasjon ikke kan stadfestes.  

 

Næring 

N1, Sjøtilknytta næring 

Området foreslås som en direkte utvidelse mot nord av Nordhammarvik næringspark. Her er 

det grunt og det ligger til rett for en utfylling. Det er viktig at utfyllingen avrundes mot nord 

slik at en får etablert en mest mulig naturlig kystlinje.  Det må utarbeides reguleringsplan for 

området. 

 

I forrige høringsforslag var det satt av et område for landbasert næring, N2. Dette er nå 

tatt ut av planen. 
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Småbåthavn - farled 

Behovet for småbåthavn er stort, og antall plasser er anslått til 2-300 plasser i planperioden, 

dette er basert på et betydelig udekt behov. Ut fra konsekvensutredningen konkluderes det 

med at intensjonen fra kommunedelplan 2009 videreføres med tilbud både ved Siholmen og 

Rabbenkaia.  Dette medfører en utvidelse av småbåthavn ved Rabbenkaia ifht. gjeldende plan. 

Se forøvrig beskrivelse av Rabben under annet: KB1. 

 

I tillegg vises et havneområde i sjø/farled utenfor Midtsian/Frøya kultur- og 

kompetansesenter. Utgangspunktet er å vurdere havn med tosidig molo og kaiplass til Frøya 

videregående skole sin båt (fru Inger) og til båter tilknyttet Blått Kompetansesenter. I tillegg 

skal det gis muligheter for etablering av gjestehavn for småbåter. Her må det utarbeides 

reguleringsplan som også ivaretar det nære landområde med bl.a. Sistien, jf. retningslinje 

tilknyttet bestemmelse 4.3. 

 

Naust 

I LNFR områdene nedenfor fylkesvegen mellom Nordhammervika og Siholmen vises en sone 

med åpning for spredt naustbebyggelse. Planbestemmelsene fastslår at eksisterende naust i 

LNFR området med åpning for spredt naustbebyggelse, skal inngå i planen, samt at det tillates 

bygd maks 4 nye naust på eiendommen19/9 og 19/20 (jf. innspill naust). Det er ikke forventet 

at denne utbyggingsmåten vil bidra til å privatisere strandsonen vesentlig.  Sistien går 

gjennom området, og vil bidra til å opprettholde tradisjonen der strandsonen og naustene er 

sosiale møteplasser. Det er også kommet innspill om naust i tilknytning til Folkeparken.  

Ivaretakelse av dette går fram av føringer for reguleringsplan, jf. kommunedelplanens 

bestemmelser. 

 

For området gitt benevnelsen Naust 2 ønskes en utbygging av sjøhus/naust i nærheten 

av området for småbåthavn på Siholmen. Dette vil være en samlokalisering i et maritimt 

miljø hvor det er naturlig å legge en slik utbygging. Her åpnes det for en tettere 

utbygging som sjøhusbebyggelse i rekke, eventuelt sjå.  

 

Sentrumsformål 

Planen viser to nye områder til sentrumsformål, S1 utvidelse/fylling i sjø ved Byggeriet på 

Rabben og på deler av Siholmen. Sentrumsformål er et "samleformål" og omfatter bebyggelse 

en vanligvis finner i et sentrum. Dette gjelder forretninger, tjenesteyting og boligbebyggelse, 

herunder nødvendige grøntareal og trafikkareal til bebyggelsen. 

 

Annet  

KB1 Rabben, kombinert bygge- og anleggsformål 

Allmennyttig formål inngår ikke i PBL 2008, og området vises i forslag til ny plan til 

kombinert bygge- og anleggsformål KB1.  Dette omfatter også en fylling i sjø. Sjøsiden er vist 

til småbåthavn. Dette er en utvidelse av småbåthavn i kommunedelplan fra 2009, jf. omtale 

side 14 under småbåthavn og KU. Det er vedtatt reguleringsplan for området. 

 

Gangveg 

For å ivareta bedre trafikksikkerhet er det foreslått gangveg/fortau langs i Sørveien samt 

Mellomveien mellom Siveien og forbi Internatbakken. Dette ivaretar myke trafikanter på veg 

til sentrum, skole og til fritidsaktiviteter. 

 

I 1 Utvidelse av idrettsanlegg 
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Idrettsanlegget ved Golanskogen foreslås utvidet for å gi plass til fotballhall. Denne er 

planlagt delvis på nåværende utendørs fotballbane. Adkomst til fotballhallen forusettes å skje 

i tilknytning til eksisterende veg i område for tjenesteyting, ev. med en justering av denne.  

 

F1, Friområde  

Frøya folkepark skal være en opplevelsespark som skal formidle Sistrandas historiske og 

kulturelle utvikling. Det innebærer tilrettelegging for museum og kulturaktiviteter. Noen 

historiske bygg blir flyttet til området i tillegg til at typiske sjøhus blir satt opp. I det samme 

området er det etablert et miljø for sjøsport/kiting som innlemmes i folkepark-planene.  

 

Administrasjonsbygg for folkeparken tenkes etablert sør for Frøya kultur- og 

kompetansesenter, innenfor området avsatt til sentrumsformål. Sistien vil være et viktig del av 

folkeparken. God utforming av Sistien mellom F1 og Administrasjonsbygget vil være 

vesentlig, se bestemmelse 3.6. Det skal utarbeides reguleringsplan for folkeparken. 

 

Turveg 1/ utvidelse Sistien 

Sistien, som ble lagt inn i kommunedelplan i 2009 fra Siholmen til Rabbakaia, videreføres 

fram til Nordhammarvika. Den sees i sammenheng med eksisterende gang- og 

sykkelvegtilbud langs fylkesveg 714. Disse vil danne turvegtilbudet "Sistranda rundt" og er 

også knyttet til turveger innover Hauan. Stien binder også sammen ulike områder og 

aktiviteter som foregår i strandsona. Denne vil få en enkel opparbeiding, gruslagt i 2,-2,5 

meters bredde.  

 

I tilknytning til turstien, foreslås det å opparbeide rasteplass/utsiktspunkt ved endepunktet i 

sør, rett nord for avkjørsla til Nordhammervik næringspark.   

 

Planbestemmelser 

Følgende endringer i planbestemmelsene er foretatt etter 1.gangs høring: 

1.1  Når ikke annet er bestemt, gjelder kommunedelplanen for Sistranda foran tidligere 

vedtatte planer når plankart og bestemmelser ikke samsvarer med kommunedelplanen. 

 

1.2 For underformål til "Bebyggelse og anlegg" stilles det krav om reguleringsplan før oppføring av 

ny bebyggelse kan skje.  

For område F1 er det krav om reguleringsplan før opparbeidelse/utbygging til Folkepark kan 
skje. 

  For småbåthavn SH1 er det krav om reguleringsplan før utbygging kan skje. 

For område avsatt til farled er det krav om reguleringsplan før utbygging kan skje, jf 4.3 

 For området Naust 2 utarbeides felles reguleringsplan med B11, B11b og B11c. 

 

1.7 Ved regulering skal det oppgis minimum antall boliger innenfor planområdet, jfr. 

jordlova § 9. 

 

1.10 Det skal utføres nødvendige støyundersøkelser som legges til grunn for regulering av ny 

bebyggelse med sikte på avbøtende tiltak.  Klima- og miljødepartementets retningslinje for 

behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012), skal legges til grunn ved 

detaljplanlegging av arealbruken i støyutsatte områder. 

 

1.12 Høydebestemmelser skal avklares gjennom reguleringsplan.  

 Unntatt fra dette er:  

 For områdene avsatt til kombinert formål forretning/kontor (F1 til F5) og 

forretning/bolig/offentlig formål i reguleringsplan for Sistranda – Sentrum Sør (planid: 
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1620200705), skal gesims-/rafthøyde ikke overstige 16 meter over gjennomsnittlig planert 

terreng. 

 

1.13  Tiltakshaver har aktsomhets- og meldeplikt mht. kulturminner, jfr.  lov om kulturminner 

av 1978,   § 8. Dersom det under arbeid påtreffes kulturminner iht. lov om kulturminner 

av 1978, skal arbeidet stanses og varsel sendes kulturvernmyndighetene umiddelbart. 

 

1.15 For alle tiltak og planer som berører områder i sjø eller vassdrag, skal det under 

forberedelsen av tiltaket eller planprosessen utarbeides konsekvensutredning for 

etablering og/eller drift av akvakulturtiltak, jfr. plan- og bygningsloven kap. 14. 

 

3.4  Ved oppføring av ny boligbebyggelse i B3 a, b og c, skal % BRA  være minimum 50 %. Det 
tillates 2- 3 etasjer. 

 Ved oppføring av boliger i B7 og B7b skal BYA (bebygd areal) være 30-50 % av tomtearealet. 

Det tillates maks én et. pluss sokkel. Det vises også til § 1.4. 

 Retningslinje for regulering av øvrige boligområder:  

Ved oppføring av ny boligbebyggelse på Sistranda forøvrig (fra Melkstaden til Siholmen) legges 
det i hovedsak til rette for tett småhusbebyggelse/lavblokk. 

  I området Siholmen til Ervika legges det til rette for differensiert utbygging. 

 

4.1 I LNFR-områder med åpning for spredt naust skal eksisterende naust inngå i planen. 

Det tillates oppført inntil 4 nye naust på eiendommene gnr./bnr. 19/9 og 19/20. Nye naust skal 

ikke hindre allmennhetens tilgang til strandsonen og det skal tas særlig hensyn til Sistien. Det skal 

være mulig for allmennheten å ferdes foran og mellom naustene. 

 Naust skal benyttes til oppbevaring av redskap, utstyr og båt.   

 Nye naust skal bygges i én etasje med saltak, takvinkel 32-37 grader.   

 Det er ikke tillatt med gjerder, levegg eller altan/utkraging.  

 Maks gesimshøyde er 200cm og maks grunnflate er 35 m2.  

For området Naust 2 åpnes det for utbygging av sjå/sjøbod, jf. bestemmelse 3.10 i 

kommuneplanens arealdel (2011).  

For området satt av til Naust 2 åpnes for tett utnyttelse av arealet. Området reguleres sammen 

med område B11, B11b og B11c. 

 

4.3 Eksisterende boligeiendommer i LNFR-områder inngår i kommunedelplanen. Det kan 

tillates oppført erstatningsbolig, tilbygg, påbygg eller underbygging i tilknytning til 

eksisterende bolig innenfor disse områdene. Det forutsettes at antall boenheter 

opprettholdes. 

 

For utdypende begrunnelser for tilrådninger henvises til planbeskrivelse med bestemmelser, 

konsekvensutredning og merknadsbehandling. 

 

Vurdering: 

 

På bakgrunn av innspill til planarbeidet, innspill og merknader etter 1.gangs høring, 

konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse innstiller rådmannen til at Frøya 

kommunestyre vedtar å legge forslag til planbeskrivelse med bestemmelser og plankart, datert 

13.05.16, ut på 2.gangs høring og offentlig ettersyn, jamfør plan- og bygningslovens § 11-14. 

 

 

Forhold til overordna planverk: 
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Høringsforslag for kommunedelplan Sistranda er forankret i kommuneplanens samfunnsdel: 

 Levekår og folkehelse: 

 Utvikle gode areanaer for organisert og uorganisert aktivitet, både lokalt og 

sentralt i kommunen 

 Arbeide for et mangfoldig fritidstilbud 

 Skape formelle og uformelle møteplasser både lokalt og sentralt 

 Bygge gode idretts- og nærmiljøanlegg gjerne i samarbeid med andre 

 Arbeide for medvirkning fra alle grupper i befolkningen 

 Gjøre det enkelt for alle frøyværinger å ta de sunne valgene i hverdagen 

 

 Samfunn, næring og kultur: 

 Utvikle havbyen Sistranda som et sterkt kommunesentrum 

 Planlegge og tilrettelegge for en variert og mangfoldig bolig- og fritidsbygging 

 Legge til rette for et mangfold av fritidaktiviteter, på og ved sjø, og i hauan 

 Frøya-samfunnet skal utvikle seg i takt med befolkningsveksten 

 Frøya kommune vil jobbe for at offentlige bygg, private virksomheter, 

kollektivtransport og uteområder er universelt utformet 

 Satse på trafikksikre veier, med særlig fokus på utbygging av gang- og 

sykkelveier 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Flere av tiltakene vil føre til investeringsutgifter for Frøya kommune. Dette gjelder blant 

annet: 

 Sistien 

 Rasteplass 

 Utvidelse av Nordhammarvik næringspark 

 Erverv av areal for offentlig tjenesteyting 

 Anlegg av fortau 
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SLUTTBEHANDLING HAVNEVÅGEN - REGULERINGSPLAN  

 

Hovedutvalg for forvaltnings innstilling til kommunestyret: 

 

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12, vedtar Frøya kommune å egengodkjenne 

reguleringsplanen for Havnevågen, som vist på plankart datert 23.11.15, med 

planbestemmelser datert 03.05.16 og planbeskrivelse datert 23.11.15. 

 

 

Hovedutvalgets behandling i møte 12.05.16: 

 

Ann Kristin Kristoffersen ber om vurdering av sin habilitet da hun er part i saken. 

Ann Kristin Kristoffersen ble enstemmig vurdert inhabil. 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for forvaltning den 14.01.2016 sak 15/16 

 

Vedtak: 
Hovedutvalget for forvaltning vedtar å legge ut reguleringsplan for Havnevågen med beskrivelse, plankart og 

bestemmelser datert 23.11.2015 ut på høring og offentlig ettersyn i medhold av pbl § 12- 11. Det forutsettes at 

følgende endringer tas med før utlegging: 

- Kystverket tas inn i planarbeidet, og spørsmål og tillatelser knyttet til sprengning i sjø, tas inn i videre 

arbeid med plan 

- Det må gjøres rede for behov og planer i forhold til vann og avløpsnett.  

Enstemmig. 

 
Hovedutvalgets behandling i møte 14.01.16: 

 
Rep. Ann Kristin Kristoffersen ber om vurdering av sin habilitet da hun er involvert i kjøp og salg av tomten det 

søkes for. 

Rep. Ann Kristin Kristoffersen ble vurdert innhabil. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 
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I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12, vedtar Frøya kommune å egengodkjenne 

reguleringsplanen for Havnevågen, som vist på plankart datert 23.11.15, med 

planbestemmelser datert 03.05.16 og planbeskrivelse datert 23.11.15. 

 

Vedlegg: 
1. Planbeskrivelse, datert 23.11.15 

2. ROS-analyse, datert 14.10.15 

3. Miljøplan FLAMEK, udatert 

4. Sedimentprøver havbunn, datert 03.11.15 

5. Planbestemmelser, datert 03.05.16 
6. Plankart, datert 23.11.15 

7. Høringsuttalelse Fylkesmannen i Sør- Trøndelag, Statens Vegvesen og NVE, datert 08.03.16 

8. Høringsuttalelse NTNU- vitenskapsmuseet, datert 17.03.16 

9. Høringsuttalelse Sør- Trøndelag fylkeskommune, datert 24.02.16 

10. Direktoratet for mineralforvaltning med bergmesteren for svalbard, datert 26.01.16 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 
1. Planbestemmelser, datert 23.11.15 

 

Saksopplysninger:   

Forslag til reguleringsplan for Havnevågen ble vedtatt lagt ut til offentlig høring og ettersyn 

av hovedutvalget for forvaltning, den 14.01.16. Forslag til plan ble sendt berørte parter og 

utlagt til offentlig ettersyn med frist den 10.03.16 for å komme med uttalelser. 

Formål: 

Måsøval ønsker å ta i bruk næringsarealet på Flatøya hvor Flamek holder til i dag. De skal ta 

opp selskapets båter for reparasjoner, samt bringe stort og smått utsyr som må vedlikeholdes 

til stedet. Det anlegges slip, verkstedbygg, flytebrygge, kai og et større uteareal. Det skal 

tilrettelegges for et større næringsområde, ved fylle ut i sjø og mudre til havnebasseng. I 

forbindelse med opparbeidelsen av området skal det også forskjønnes og restaureres. 

Planområdet omfatter i dag deler av småbåthavn, industri og LNF.  

Det er etablert en del boliger i området. Disse er forsøkt ivaretatt ved at det aller meste av 

trafikk skal foregå i sjø, det er lagt bestemmelser tilknyttet lyd fra området og det er tenkt 

inngjerdet. 

Planforslaget er nærmere beskrevet i planbeskrivelse, vedlegg 1. 

Innkomne uttalelser er oppsummert og kommentert i det følgende: 

Innkommende merknader: Tiltak: 

Fylkesmannen i Sør- Trøndelag og NVE: 

1. For å hindre forurensning i 

havneområdet må bestemmelsen om 

utfylling i sjø presiseres slik at det fremgår 

at det kun er tillatt med utfylling av rene 

  

1.Det legges inn bestemmelse under punkt 

3.3.2 HIS_2 og § 4 bestemmelsesgrense. 
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masser i henhold til tilstandsklasse 1 i TA-

2553/2009 (Helsebaserte tilstandsklasser i 

forurenset grunn). 

2. Det må innarbeides en bestemmelse i 

reguleringsplanen som stiller krav til 

geoteknisk vurdering av område HIS_1 og 

HIS_2 før tiltaksrealisering for å 

tilfredsstille plan- og bygningslovens § 28-1 

sikker byggegrunn mot naturfare/TEK10 

kap 7-3. 

3. Kommunen må påse at bygg som settes 

opp i området ikke er til hinder for adkomst 

til og bruk av bryggeanlegget. 

4. Presisering av krav til tillatelse til 

mudring fra Fylkesmannen (se ovenfor). 

5. Det må sendes en søknad til 

Fylkesmannen vedrørende dumping av 

masser (utfylling i sjø) for vurdering om 

tiltaket kan medføre forurensning og dermed 

krever en tillatelse etter §11 eller om tiltaket 

kan gjennomføres uten en særskilt tillatelse 

(iht.§8, 3 ledd). I tillegg til kommunens 

tillatelse skal tiltaket alltid behandles etter 

forurensningslovens §8 og/eller §11. 

6. Kun tillatelse med utfylling av rene 

masser (se vilkår ovenfor) 

7. Fylkesmannen minner om at det må tas 

hensyn til at det vil være fremtidig 

utbygging av boliger i nærheten. 

8. Temaet trafikksikkerhet bør vurderes på 

nytt i forbindelse med utbygging av nye 

boligfelt. 

 

9. Savner vurdering grunnforhold og 

skredfare med tanke på tiltak i sjø og 

massedeponi. Viser til veileder NVE. 

 

 

 

2.Det legges inn bestemmelse under punkt 

3.3 Havneområde i sjø. 

 

 

 

3.Det legges inn bestemmelse under punkt 

1.1.2 bygninger og 1.2.1 bygninger. 

4.Det legges inn bestemmelse under punkt 

3.3.1 HIS_1 

5.Det legges inn bestemmelse under punkt 

3.3.2 HIS_2 og §4 bestemmelsesgrense. 

 

 

 

 

 

6.Viser til bestemmelsen som vist ovenfor 

3.3.2 HIS_2 

 

7 & 8. Kommunen bør på sikt vurdere 

trafikksikkerhetstiltak for området. Det er 

fortsatt en del regulerte tomter i området 

som ikke er realisert.  

9. Det legges inn bestemmelse under punkt 

3.3 Havneområde i Sjø 
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Sør- Trøndelag Fylkeskommune: 

1.Setter ingen krav, men synes at 

boligområdene på øya må vektlegges i 

større grad. Anbefaler kommunen å 

etterleve sin egen plan. Gjør en vurdering 

om dette er riktig virksomhet på riktig plass. 

2. Minner om den generelle 

aktsomhetsplikten etter §8 i 

kulturminneloven. Dersom en under 

opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i 

grunnen (mulig fredet kulturminne), må en 

stanse arbeidet og varsle fylkeskommunen. 

 

  

1.Kommunen etterlever sin egen 

kommuneplan i stor grad. Det er allerede 

regulert til industri i området og 

reguleringsplan er en liten utvidelse. I 

forhold til virksomhet så er det i dag 

næringsvirksomhet her. Kommunen vurdere 

det slik at det ligger godt til rette for en 

videre utvidelse, henholdt til omsøkte 

reguleringsplan. 

 

2.Det legges inn bestemmelse under punkt 5 

Kulturminner.  

 

NTNU- vitenskapsmuseet: 

1.Ingen anmerkninger til tiltaket slik det 

foreligger, men minner om meldeplikten 

  

1.Det legges inn bestemmelse under punkt 5 

kulturminner, i henhold til meldeplikten. 

Direktoratet for mineralforvaltning med 

Bergmesteren for Svalbard: 

1.Ingen merknader. 

 

  

1.Ingen merknad. 

Statens Vegvesen: 

1.Ingen merknader. 

  

1.Ingen merknad. 

 

 

Vurdering: 

Bestemmelser og planbeskrivelse er rettet opp etter de løsningsforslag som er beskrevet i 

ovenstående tabell.  

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12, vedtar Frøya kommune å egengodkjenne 

reguleringsplanen for Havnevågen, som vist på plankart datert 23.11.15, med 

planbestemmelser datert 03.05.16 og planbeskrivelse datert 23.11.15 
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/ Hovedutvalg for forvaltning  

/ Kommunestyret  

 

SLUTTBEHANDLING SØRNESSA - REGULERINGSPLAN  

 

Hovedutvalg for forvaltnings innstilling til kommunestyret: 

 

Vedtak: 

 

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12, vedtar Frøya kommune å egengodkjenne 

detaljreguleringsplanen for Sørnessa, som vist på plankart datert 03.05.2016, med 

planbestemmelser datert 03.05.2016 og planbeskrivelse datert 03.05.2016. 

 

 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for forvaltning den 14.01.2016 sak 16/16 

 

Vedtak: 
Hovedutvalget for forvaltning vedtar å legge ut reguleringsplan for Sørnessa med beskrivelse, plankart og 

bestemmelser datert 20.10.2015 ut på høring og offentlig ettersyn i medhold av pbl § 12- 11. Det forutsettes at 

følgende endringer tas med før utlegging:  

- Det avklares hvilke tilleggsareal BEWI ønsker å kjøpe og hvilke konsekvenser dette har for plan. 

- Det utarbeides en mer detaljert plan for vann- og avløpsløsninger i forhold til reguleringsplanen.  

 

Enstemmig. 

 

Hovedutvalgets behandling i møte 14.01.16: 

 

Rep. Geir Egil Meland ba om vurdering av sin habilitet da han er ansatt i en av bedriftene som vedrører saken. 

Rep. Geir Egil Meland ble vurdert habil. 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 
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I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12, vedtar Frøya kommune å egengodkjenne 

detaljreguleringsplanen for Sørnessa, som vist på plankart datert 03.05.2016, med 

planbestemmelser datert 03.05.2016 og planbeskrivelse datert 03.05.2016. 
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FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

23.06.2016 

Arkivsaksnr: 

16/1626 

Sak nr: 

119/16 

Saksbehandler: 

Bjørnar Grytvik 

Arkivkode: 

M55 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

77/16 Formannskapet 07.06.2016 

119/16 Kommunestyret 23.06.2016 

 

SØKNAD OM KOMMUNAL OVERTAKELSE AV VANN- OG AVLØPSANLEGG 

FOR SØRSKAGET BOLIGFELT, MÅSØVAL  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 
Kommunen godkjenner søknaden om overtakelse av vann- og avløpsanleggene under følgende 

forutsetninger: 

1. Kommunen overtar anleggene vederlagsfritt fra utbygger. 

2. Det settes krav om at minst 10 stk boligenheter skal være ferdigstilt før overtakelsen 

ikraftsettes. 

3. Kommunal overtakelse begrenses til å ikke gjelde stikkledninger, og installasjoner i 

disse, fra hovedledning inn til den enkelte eiendom. 

4. Kommunen stiller med veiledning og kontroll under byggearbeidene for å sikre at 

anleggene blir utført forskriftsmessig og i tråd med kommunale standarder og krav. 

5. Det holdes overtakelsesforretning før formell overtakelse skjer. 

6. Utbygger stiller til rådighet nødvendig areal for større avløpsrenseanlegg ved et eventuelt 

kommunalt ønske om utvidelse av anlegget til 150 pe. Dette uten kostnad for kommunen. 

Utbygger avventer innkjøp av renseanlegg inntil saksfremlegg om utvidelse er behandlet i 

Formannskapet og Kommunestyret , senest august 2016. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 
Kommunen godkjenner søknaden om overtakelse av vann- og avløpsanleggene under følgende 

forutsetninger: 

1. Kommunen overtar anleggene vederlagsfritt fra utbygger. 

2. Det settes krav om at minst 10 stk boligenheter skal være ferdigstilt før overtakelsen 

ikraftsettes. 

3. Kommunal overtakelse begrenses til å ikke gjelde stikkledninger, og installasjoner i 

disse, fra hovedledning inn til den enkelte eiendom. 
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4. Kommunen stiller med veiledning og kontroll under byggearbeidene for å sikre at anleggene 

blir utført forskriftsmessig og i tråd med kommunale standarder og krav. 

5. Det holdes overtakelsesforretning før formell overtakelse skjer. 

6. Utbygger stiller til rådighet nødvendig areal for større avløpsrenseanlegg ved et eventuelt 

kommunalt ønske om utvidelse av anlegget til 150 pe. Dette uten kostnad for kommunen. 

Utbygger avventer innkjøp av renseanlegg inntil saksfremlegg om utvidelse er behandlet i 

Formannskapet og Kommunestyret , senest august 2016. 

 

 

 



Saknr: 120/16 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

23.06.2016 

Arkivsaksnr: 

16/1473 

Sak nr: 

120/16 

Saksbehandler: 

Svein Olav Ohren 

Arkivkode: 

L83 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

96/16 Formannskapet 21.06.2016 

120/16 Kommunestyret 23.06.2016 

 

SØKNAD OM TILDELING AV TOMT I BEINSKARDET BOLIGFELT  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Belvelox Nordic AS v/Arvydas Kasperas, tildeles tomt nr. 71 og 80 i Beinskardet 

boligfelt for oppføring av totalt to, 2-mannsboliger. Dersom det planlegges bygg for flere 

enn 2 bruksenheter pr. tomt, må det søkes om dispensasjon fra gjeldende 

reguleringsplan.  

 

Tomtene tildeles på vanlige betingelser, dvs. at alle tomtekostnader skal være innbetalt 

innen 3 måneder etter tildelingsvedtak, og at det skal være igangsatt bygging på tomtene 

innen 2 år etter tildelingsdato. Hvis ikke, skal tomtene skjøtes tilbake til kommunen. 

Ved tilbakeføring av tomtene til kommunen, betaler kommunen tilbake det innbetalte 

beløp uten renter, og med fratrekk for tinglysningsgebyr og dokumentavgift for 

tinglysning av skjøte. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Belvelox Nordic AS v/Arvydas Kasperas, tildeles tomt nr. 71 og 80 i Beinskardet boligfelt for 

oppføring av totalt to, 2-mannsboliger. Dersom det planlegges bygg for flere enn 2 

bruksenheter pr. tomt, må det søkes om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan.  

 

Tomtene tildeles på vanlige betingelser, dvs. at alle tomtekostnader skal være innbetalt innen 

3 måneder etter tildelingsvedtak, og at det skal være igangsatt bygging på tomtene innen 2 år 

etter tildelingsdato. Hvis ikke, skal tomtene skjøtes tilbake til kommunen. 

Ved tilbakeføring av tomtene til kommunen, betaler kommunen tilbake det innbetalte beløp 

uten renter, og med fratrekk for tinglysningsgebyr og dokumentavgift for tinglysning av 

skjøte. 

 

Vedlegg: 

 

Søknad om kjøp av 2 tomter i Beinskardet boligfelt 

Oversiktskart Beinskardet 
 



Saknr: 120/16 

 

 

Saksopplysninger:  

Belvelox Nordic AS søker om tildeling av 2 tomter i Beinskardet boligfelt. Her planlegges det 

å bygge totalt 2, to-mannsboliger for salg. 

 

 

Vurdering: 
 

Slik søknaden fremstår, vil de omsøkte tomtene bli bebygd med tomannsboliger, og dettte 

ligger helt innenfor regulerings-bestemmelsene når det gjelder antall boenheter pr. tomt. 

Det er stor etterspørsel etter boliger på Sistranda, og denne søknaden kommer som et resultat 

av dette. Formålet med kjøpet av eiendommene, er å bygge boliger som skal legges ut for salg 

på det åpne markedet. Firmaet har fått signaler fra kunder som ønsker å kjøpe leiligheter på 

Sistranda, både fra nyetablerere, og fra personer som ønsker å flytte fra enebolig til leilighet. 

 

Rådmannen tilrår at firmaet tildeles tomtene på vanlige betingelser 

 

 

 

 



Saknr: 121/16 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

23.06.2016 

Arkivsaksnr: 

16/1706 

Sak nr: 

121/16 

Saksbehandler: 

Frode Larsen 

Arkivkode: 

U63 &58 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

94/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 

121/16 Kommunestyret 23.06.2016 

 

RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED SAKER ETTER ALKOHOLLOVEN  

 

Hovedutvalg for forvaltnings innstilling til kommunestyret: 

 
Frøya kommune vedtar nye retningslinjer for arbeidet med saker etter alkoholloven.Ikrafttredelsesdato 

01.07.16 

 

Dette innebærer også at følgende endringer trer i kraft: 

 

1. Antall skjenkebevillinger til ambulerende/enkeltanledninger økes fra to til fem i perioden 15.mai 

til 15.september 

2. Skjenking kan foregå frem til skjenkebevillingens utløp med 30 minutters frist for konsum av 

allerede utskjenket alkoholholdig drikke. 

3. Salg og skjenking av alkoholholdig drikk blir tillatt under valgdager og folkeavstemminger i 

Frøya kommune. 

 

. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune vedtar nye retningslinjer for arbeidet med saker etter alkoholloven. 

Ikrafttredelsesdato 01.07.16 

 

Dette innebærer også at følgende endringer trer i kraft: 

 

1. Antall skjenkebevillinger til ambulerende/enkeltanledninger økes fra to til fem i 

perioden 15.mai til 15.september 

2. Skjenking kan foregå frem til skjenkebevillingens utløp med 30 minutters frist for 

konsum av allerede utskjenket alkoholholdig drikke. 

3. Salg og skjenking av alkoholholdig drikk blir tillatt under valgdager og 

folkeavstemminger i Frøya kommune. 

 

 

Vedlegg: 

 

Gjeldende retninslinjer for arbeid med saker etter alkoholloven 

Forslag til nye retningslinjer for arbeid med saker etter alkoholloven 
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Alkoholloven 

Alkoholforskriften 

 

Saksopplysninger:   
 

Frøya og Hitra kommuner har pr dags dato en felles ruspolitisk handlingsplan (rullert i KST-

sak 44/09) 26.03.09. 

Denne er foreslått rullert på nytt i kommunal planstrategi.  

Rådmannen har sett behovet for å gjennomgå eksisterende retningslinjer da disse også er fra 

2009. Disse bør revideres etter hver kommunestyreperiode. 

Det har skjedd endringer i alkoholloven og politivedtekter som også tilsier at en slik 

gjennomgang/revidering nå bør skje. 

I følge Politilovens §11 har politiet muligheter til å regulere blant annet stengetider for 

offentlige arrangement. I tillegg har Frøya kommune regulert dette i sine politivedtekter for 

Frøya kommune §21. Alkoholloven gir kommunen mulighet til å regulere skjenketider på 

offentlige arrangement, men har ingen påvirkning for politiets beslutning om når festen skal 

avsluttes. 

Region 2 i Sør-Trøndelag politidistrik som Frøya er en del av har en bestemmelse på at alle 

fester og festivaler skal avsluttes kl 01.00.  

Det fremgår også av alkoholloven §4-4 at normal skjenketid for alkohol gruppe 2 og 3 er frem 

til kl.01.00. Kommunen kan fravike dette, men dette vil ikke påvirke politiets 

bestemmelsesrett om når festen skal avsluttes.  

Dette betyr i praksis at det blir lite hensiktsmessig å jobbe ut i fra retningslinjer med mulig 

skjenketid til kl. 02.00 når arrangementene uansett må stenge kl. 01.00. 

 

Rådmannen foreslår følgende endringer i forhold til gjeldende retningslinjer for arbeidet med 

saker etter alkoholloven i Frøya kommune: 

 

Det er trådt i kraft et prikkbelastningssystem fra og med endringer i alkoholloven pr 

01.01.2016. Hovedutvalg for forvaltning er kontrollutvalget for disse sakene og det foreslås at 

HFF vedtar hvem som får prikkbelastning.Det understrekes at det er kommunestyret som må 

endelig fatte vedtak på om en skjenkebevilling skal inndras på grunnlag av prikkbelastning. 

 

Rådmannen forslår at skjenkebevillinger er nå gyldige i 4 år regnet fra 30. september 

påfølgende år etter kommunestyrevalget. Tidligere var dette 30.juni og fire år. 

 

Bevillingsgebyret settes etter sats satt av departmentet. Tidligere var dette satt av 

kommunestyret og derme ikke justert over flere perioder. 

 

Videre foreslår rådmannen at skjenketid for offentlige arrangenment som har skjenkebevilling 

settes til kl.0100 da stengetid for slike arrangement er satt til kl.01.00 jmf vedtak fattet av Sør-

Trøndelag politidistrik som gjelder region 2 som Frøya er en del av. 

 

Rådmannen foreslår at antall ambulerende bevillinger i sommerhalvåret foreslås økt fra to til 

fem i perioden 15.mai til 15.sept. Resterende del av året er det fortsatt to bevillinger til dette 

formålet. Det har de to siste sommerne vært fattet vedtak på utvidelse av antall bevillinger til 

ambulerende/enkeltanledninger fra to til fem grunnet stor aktivitet i kommunen.  

 

 

Vurdering: 
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Rådmannen anbefaler at nye retningslinjer med de endringene som anført i saksfremstillingen 

vedtas som kommunens nye retningslinjer for arbeid med saker etter alkoholloven. 

 



Saknr: 122/16 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

23.06.2016 

Arkivsaksnr: 

16/1434 

Sak nr: 

122/16 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

U62 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

80/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 

122/16 Kommunestyret 23.06.2016 

 

SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL COOP MARKED SULA 

 

Hovedutvalg for forvaltnings innstilling til kommunestyret: 

 
1. Coop Orkla Møre SA, avd. Coop Marked Sula, gis bevilling til salg av øl og rusbrus med 

alkoholinnhold inntil 4,75 volumprosent, jfr. Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v § 1-7. 

2. Bevillingen gjelder til 30.09.2020. 

3. Beata Nowak f. 01.07.69, godkjennes som salgsstyrer og Ruth Borgny Augustsen f. 18.06.53, 

godkjennes som stedfortreder. 

4. Salg må skje i henhold til alkohollovens bestemmelser og kommunens retningslinjer. 
 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Coop Orkla Møre SA, avd. Coop Marked Sula, gis bevilling til salg av øl og rusbrus med 

alkoholinnhold inntil 4,75 volumprosent, jfr. Lov om omsetning av alkoholholdig drikk 

m.v § 1-7. 

2. Bevillingen gjelder til 30.09.2020. 

3. Beata Nowak f. 01.07.69, godkjennes som salgsstyrer og Ruth Borgny Augustsen f. 

18.06.53, godkjennes som stedfortreder. 

4. Salg må skje i henhold til alkohollovens bestemmelser og kommunens retningslinjer. 

 

 

Vedlegg: 

 
Søknad. 

Uttalelse fra NAV. 

Uttalelse fra Politiet. 

 

 

Saksopplysninger:  
 

Coop Orkla Møre søker om salgsbevilling for salg av øl og rusbrus i sin dagligvarebutikk 

Coop Marked Sula.  

Beata Nowak f. 01.07.69, søkes godkjent som salgsstyrer og Ruth Borgny Augustsen, f. 

18.06.53, søkes godkjent som stedfortreder. 



Saknr: 122/16 

Begge har avlagt og bestått kunnskapsprøve om alkoholloven. 

Fra Politiet framkommer det ingen anmerkinger til styrer og stedfortreder’s vandel.  

I uttalelsene fra Politiet og sosialtjenesten er det ingen innvendinger mot at det gis bevilling. 

 

Vurdering: 

 

 

På bakgrunn av dette og vedlagte uttalelser og div dokumentasjon, finner Frøya kommune å 

kunne tilrå at skjenkebevilling og serveringsbevilling innvilges. 



Saknr: 123/16 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

23.06.2016 

Arkivsaksnr: 

16/1438 

Sak nr: 

123/16 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

U62 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

81/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 

123/16 Kommunestyret 23.06.2016 

 

SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL COOP MARKED HAMARVIK 

 

Hovedutvalg for forvaltnings innstilling til kommunestyret: 

 
1.  Coop Hamarvik SA, avd. Coop Marked Hamarvik, gis bevilling til salg av øl og 

rusbrus med alkoholinnhold inntil 4,75 volumprosent, jfr. Lov om omsetning av 

alkoholholdig drikk m.v § 1-7. 

2. Bevillingen gjelder til 30.06.2020. 

3.  Geir Vatn, f. 19.09.60, godkjennes som salgsstyrer og May Britt Trøan Paulsen, f. 08.06.69, 

godkjennes som stedfortreder. 

4.  Salg må skje i henhold til alkohollovens bestemmelser og kommunens 

retningslinjer. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1.  Coop Hamarvik SA, avd. Coop Marked Hamarvik, gis bevilling til salg av øl og 

rusbrus med alkoholinnhold inntil 4,75 volumprosent, jfr. Lov om omsetning av 

alkoholholdig drikk m.v § 1-7. 

2. Bevillingen gjelder til 30.06.2020. 

3.  Geir Vatn, f. 19.09.60, godkjennes som salgsstyrer og May Britt Trøan Paulsen, f. 

08.06.69, godkjennes som stedfortreder. 

4.  Salg må skje i henhold til alkohollovens bestemmelser og kommunens 

retningslinjer. 

 

Vedlegg: 
 

Søknad. 

Uttalelse fra NAV. 

Uttalelse fra Politiet. 

 

Saksopplysninger:   
 

Det søkes om salgsbevilling for salg av øl og rusbrus i dagligvarebutikken på Hamarvik. Geir 

Vatn, f. 19.09.60, søkes godkjent som salgsstyrer, og May Britt Trøan Paulsen, f. 08.06.69, 

søkes godkjent som stedfortreder. 

Begge har avlagt og bestått kunnskapsprøve om alkoholloven. 
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Fra Politiet framkommer det ingen anmerkinger til styrer og stedfortreder’s vandel.  

I uttalelsene fra Politiet og sosialtjenesten er det ingen innvendinger mot at det gis bevilling. 

 

Vurdering: 

 

På bakgrunn av dette og vedlagte uttalelser og div dokumentasjon, finner Frøya kommune å 

kunne tilrå at skjenkebevilling og serveringsbevilling innvilges. 

 



Saknr: 124/16 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

23.06.2016 

Arkivsaksnr: 

16/1439 

Sak nr: 

124/16 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

U62 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

82/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 

124/16 Kommunestyret 23.06.2016 

 

SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL COOP MARKED DYRØY 

 

Hovedutvalg for forvaltnings innstilling til kommunestyret: 

 

Vedtak: 
1.  Coop Hamarvik SA, avd. Coop Marked Dyrøy, gis bevilling til salg av øl og rusbrus med 

alkoholinnhold inntil 4,75 volumprosent, jfr. Lov om omsetning av 

alkoholholdig drikk m.v § 1-7. 

2.  Bevillingen gjelder til 30.06.2020. 

3.  Randi Englund, f. 05.08.54, godkjennes som salgsstyrer og Susan Sæther, f. 11.07.63, godkjennes 

som stedfortreder. 

4.  Salg må skje i henhold til alkohollovens bestemmelser og kommunens 

retningslinjer. 

 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1.  Coop Hamarvik SA, avd. Coop Marked Dyrøy, gis bevilling til salg av øl og rusbrus 

med alkoholinnhold inntil 4,75 volumprosent, jfr. Lov om omsetning av 

alkoholholdig drikk m.v § 1-7. 

2.  Bevillingen gjelder til 30.06.2020. 

3.  Randi Englund, f. 05.08.54, godkjennes som salgsstyrer og Susan Sæther, f. 11.07.63, 

godkjennes som stedfortreder. 

4.  Salg må skje i henhold til alkohollovens bestemmelser og kommunens 

retningslinjer. 

 

Vedlegg: 

 

Søknad om salgsbevilling. 

Uttalelse fra NAV. 

Uttalelse fra Politiet. 

 

Saksopplysninger:   
 

Det søkes om salgsbevilling for salg av øl og rusbrus i dagligvarebutikken på Dyrøya.  

Randi Englund f. 05.08.54, søkes godkjent som salgsstyrer,  
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og Susan Sæther, f. 11.07.63, søkes godkjent som stedfortreder. 

Begge har avlagt og bestått kunnskapsprøve om alkoholloven. 

 

Fra Politiet framkommer det ingen anmerkinger til styrer og stedfortreder’s vandel.  

I uttalelsene fra Politiet og sosialtjenesten er det ingen innvendinger mot at det gis bevilling. 

 

Vurdering: 

På bakgrunn av dette og vedlagte uttalelser og div dokumentasjon, finner Frøya kommune å 

kunne tilrå at skjenkebevilling og serveringsbevilling innvilges. 

 

 

 



Saknr: 125/16 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

23.06.2016 

Arkivsaksnr: 

16/1454 

Sak nr: 

125/16 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

U62 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

83/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 

125/16 Kommunestyret 23.06.2016 

 

SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL COOP SØRBURØY SA 

 

Hovedutvalg for forvaltnings innstilling til kommunestyret: 

 

Vedtak: 
1.  Coop Sørburøy BA, Sørburøy, gis bevilling til salg av øl og rusbrus med 

alkoholinnhold inntil 4,75 volumprosent, jfr. Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v § 1-7. 

2.  Bevillingen gjelder til 30.06.2020. 

3.  Ellinor Eidsvåg, f. 30.09.62, godkjennes som salgsstyrer. Renata Liutkuviene  

f. 31.10.78, godkjennes som stedfortreder under forutsetning av at hun avlegger og består 

kunnskapsprøve om alkoholloven innen oktober 2016. 

4.  Salg må skje i henhold til alkohollovens bestemmelser og kommunens retningslinjer. 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1.  Coop Sørburøy BA, Sørburøy, gis bevilling til salg av øl og rusbrus med 

alkoholinnhold inntil 4,75 volumprosent, jfr. Lov om omsetning av alkoholholdig 

drikk m.v § 1-7. 

2.  Bevillingen gjelder til 30.06.2020. 

3.  Ellinor Eidsvåg, f. 30.09.62, godkjennes som salgsstyrer. Renata Liutkuviene  

f. 31.10.78, godkjennes som stedfortreder under forutsetning av at hun avlegger og 

består kunnskapsprøve om alkoholloven innen oktober 2016. 

4.  Salg må skje i henhold til alkohollovens bestemmelser og kommunens retningslinjer. 

 

 

Vedlegg: 

 
Søknad. 

Uttalelse fra NAV. 

Uttalelse fra Politiet. 

 

 

 

 

Saksopplysninger:   
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Coop Sørburøy søker om salgsbevilling for salg av øl og rusbrus i dagligvarebutikk på 

Sørburøy. 

Det er Ellinor Eidsvåg som er salgsstyrer for tiden og hun søkes fortsatt godkjent. 

Hun har bestått kunnskapsprøve om alkoholloven. 

Renata Liutkuviene godkjennes som stedfortreder under forutsetning av at hun består 

kunnskapsprøven i alkohol. 

Fra Politiet framkommer det ingen anmerkinger til styrer og stedfortreder’s vandel.  

I uttalelsene fra Politiet og sosialtjenesten er det ingen innvendinger mot at det gis bevilling. 

 

 

Vurdering: 
På bakgrunn av dette og vedlagte uttalelser og div dokumentasjon, finner Frøya kommune å 

kunne tilrå at skjenkebevilling og serveringsbevilling innvilges. 

 

 



Saknr: 126/16 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

23.06.2016 

Arkivsaksnr: 

16/1636 

Sak nr: 

126/16 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

U62 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

87/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 

126/16 Kommunestyret 23.06.2016 

 

SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL NG KIWI MIDT NORGE AS 

 

Hovedutvalg for forvaltnings innstilling til kommunestyret: 

 

Vedtak: 
1.  NG KIWI MIDT-NORGE AS, gis bevilling til salg av øl og rusbrus med 

alkoholinnhold inntil 4,75 volumprosent, jfr. Lov om omsetning av alkoholholdig 

drikk m.v § 1-7. 

2.  Bevillingen gjelder til 30.06.2012. 

3.  Hege Aaness Fredagsvik, 10.04.73, godkjennes som styrer og Ellinor Holm, 

f. 28.02.65, godkjennes som stedfortreder. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1.  NG KIWI MIDT-NORGE AS, gis bevilling til salg av øl og rusbrus med 

alkoholinnhold inntil 4,75 volumprosent, jfr. Lov om omsetning av alkoholholdig 

drikk m.v § 1-7. 

2.  Bevillingen gjelder til 30.06.2012. 

3.  Hege Aaness Fredagsvik, 10.04.73, godkjennes som styrer og Ellinor Holm, 

f. 28.02.65, godkjennes som stedfortreder. 

 

Vedlegg: 

 

Søknad m/vedlegg  

Uttalelse fra Politiet 
Uttalelse fra Nav  

 

 

Saksopplysninger:   
 
NG KIWI MIDT- NORGE AS søker om salgsbevilling for salg av øl og rusbrus i sin 

dagligvarebutikk  

Ng Kiwi Midt- Norge as ved Hege Aaness Fredagsvik f. 10.04.73 godkjennes som salgsstyrer 

og Ellinor Holm f. 28.02.65, godkjennes som stedfortreder. 
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Begge har avlagt og bestått kunnskapsprøve om alkoholloven.  

 

Fra Politiet framkommer det ingen anmerkinger til styrer og stedfortreder’s vandel.  

I uttalelsene fra Politiet og sosialtjenesten er det ingen innvendinger mot at det gis bevilling 

 

Vurdering: 

På bakgrunn av dette og vedlagte uttalelser og div dokumentasjon, finner Frøya kommune å 

kunne tilrå at skjenkebevilling og serveringsbevilling innvilges. 

 

 



Saknr: 127/16 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

23.06.2016 

Arkivsaksnr: 

16/1712 

Sak nr: 

127/16 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

U62 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

88/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 

127/16 Kommunestyret 23.06.2016 

 

SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL JOAKIM GJERTSEN AS 

 

Hovedutvalg for forvaltnings innstilling til kommunestyret: 

 
1. Joakim Gjertsen AS (Rema 1000), Sistranda, gis bevilling til salg av øl og rusbrus med 

alkoholinnhold inntil 4,75 volumprosent, jfr. Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v § 1-7. 

 

2. Bevillingen gjelder til 30.06.2020. 

 

3. Joakim Gjertsen, f. 10.04.86, godkjennes som styrer og Lotte-Randi Gjertsen, f. 02.09.87, 

godkjennes som stedfortreder. 

 

4.   Salg må skje i henhold til alkohollovens bestemmelser og kommunens 

retningslinjer. 

 

4. Stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven for alkohol inne utgangen av oktober 2016.06.09.  

 

5. Søknaden innvilges med forbehold om merknader fra Politiet som tilsier at bevilling frarådes. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Joakim Gjertsen AS (Rema 1000), Sistranda, gis bevilling til salg av øl og rusbrus 

med alkoholinnhold inntil 4,75 volumprosent, jfr. Lov om omsetning av alkoholholdig 

drikk m.v § 1-7. 

 

2. Bevillingen gjelder til 30.06.2020. 

 

3. Joakim Gjertsen, f. 10.04.86, godkjennes som styrer og Lotte-Randi Gjertsen, f. 

02.09.87, godkjennes som stedfortreder. 

 

4.   Salg må skje i henhold til alkohollovens bestemmelser og kommunens 

retningslinjer. 

 

4. Stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven for alkohol inne utgangen av oktober 

2016.06.09.  
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5. Søknaden innvilges med forbehold om merknader fra Politiet som tilsier at bevilling 

frarådes. 

 

 

Vedlegg: 

 

Søknad med div vedlegg. 

Uttalelse fra NAV. 

 

Saksopplysninger:   
 

Det søkes om salgsbevilling for salg av øl og rusbrus i dagligvarebutikken Rema 1000 på 

Sistranda. Joakim Gjertsen, f. 10.04.86, søkes godkjent som styrer, og Lotte-Randi Gjertsen, 

f. 02.09.87, søkes godkjent som stedfortreder. 

 

Styrer har avlagt og bestått kunnskapsprøve om alkoholloven. Stedfortreder må ha bestått 

kunnskapsprøven for alkohol inne utgangen av oktober 2016.06.09 

 

Utalelse fra Politiet er ikke mottatt og søknaden innvilges med forbehold om merknader som 

tilsier at bevilling ikke bør gis. 

 

Sosialtjenesten har ingen innvendinger. 

 

Vurdering: 

 

På bakgrunn av dette og vedlagte uttalelser og dokumentasjon, finner Frøya 

kommune å kunne tilrå at salgsbevilling innvilges 

 



Saknr: 128/16 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

23.06.2016 

Arkivsaksnr: 

16/1007 

Sak nr: 

128/16 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

U63 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

79/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 

128/16 Kommunestyret 23.06.2016 

 

SØKNAD OM SERVERINGS- OG/ELLER SKJENKEBEVILLING ISAK GAUSTAD 

EFTF. 

 

Hovedutvalg for forvaltnings innstilling til kommunestyret: 

 
1.  Enkeltmannsforetaket Kjersti Nord innvilges serveringsbevilling etter Lov om 

serveringsvirksomhet (serveringsloven), § 3. 

2.  Enkeltmannsforetaket Kjersti Nord, 7268 Titran, gis skjenkebevilling for skjenking av øl, 

rusbrus, vin og brennevin. 

3.  Bevillingen gjelder inne i serveringslokalet, tidligere butikken, og på tydelig avgrenset og 

inngjerdet uteområde på brygge/kai, jfr. tegninger. 

4.  Bevillingen gjelder fra kommunestyrets vedtak og til og med 30.06.20. 

5.  Skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunens retningslinjer vedtatt i KST- sak 145/09 den 

26.11.09: 

 

Skjenkestedets lokaliteter inne og ute med alminnelig bevilling: 

 

Alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosent alkohol: 

Hverdager:      kl. 09.00 – 01.00 

Fredag/lørdag:     kl. 09.00 – 02.00 

Søn-, hellig- og høytidsdager:  kl. 12.00 – 02.00 

 

Alkoholholdig drikk med volumprosent alkohol mellom 22 og 60: 

Hverdager:      kl. 13.00 – 01.00 

Fredag/lørdag:     kl. 13.00 – 01.00 

Søn-, hellig- og høytidsdager:  kl. 13.00 – 01.00 

 

I jule-, påske- og pinseuka gis skjenkebevilling til kl. 02.00 for alle typer alkoholholdig 

drikke.  

I de tilfeller der følgende dager ikke kommer på fre-/lørdag kan det skjenkes til 

kl. 02.00: Nyttårsaften, 1. nyttårsdag, kvelden før Kristi Himmelfartsdag, kvelden før 1. 

og 17 mai. 

 

All skjenking må avsluttes en ½ time før serveringsstedet stenger. 

 

6. Kjersti Nord f. 15.09.62 godkjennes som skjenkestyrer. Hun har avlagt og bestått 

kunnskapsprøve om alkoholloven. Det innvilges fritak for stedfortreder. 

7. Det tas forbehold om uttalelsen fra Politiet har merknader som tilsier at bevillingen ikke bør 

innvilges. 
 

 

 



Saknr: 128/16 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1.  Enkeltmannsforetaket Kjersti Nord innvilges serveringsbevilling etter Lov om 

serveringsvirksomhet (serveringsloven), § 3. 

2.  Enkeltmannsforetaket Kjersti Nord, 7268 Titran, gis skjenkebevilling for skjenking av 

øl, rusbrus, vin og brennevin. 

3.  Bevillingen gjelder inne i serveringslokalet, tidligere butikken, og på tydelig avgrenset 

og inngjerdet uteområde på brygge/kai, jfr. tegninger. 

4.  Bevillingen gjelder fra kommunestyrets vedtak og til og med 30.06.20. 

5.  Skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunens retningslinjer vedtatt i KST- sak 

145/09 den 26.11.09: 

 

Skjenkestedets lokaliteter inne og ute med alminnelig bevilling: 

 

Alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosent alkohol: 

Hverdager:      kl. 09.00 – 01.00 

Fredag/lørdag:     kl. 09.00 – 02.00 

Søn-, hellig- og høytidsdager:  kl. 12.00 – 02.00 

 

Alkoholholdig drikk med volumprosent alkohol mellom 22 og 60: 

Hverdager:      kl. 13.00 – 01.00 

Fredag/lørdag:     kl. 13.00 – 01.00 

Søn-, hellig- og høytidsdager:  kl. 13.00 – 01.00 

 

I jule-, påske- og pinseuka gis skjenkebevilling til kl. 02.00 for alle typer alkoholholdig 

drikke.  

I de tilfeller der følgende dager ikke kommer på fre-/lørdag kan det skjenkes til 

kl. 02.00: Nyttårsaften, 1. nyttårsdag, kvelden før Kristi Himmelfartsdag, kvelden før 1. 

og 17 mai. 

 

All skjenking må avsluttes en ½ time før serveringsstedet stenger. 

 

6. Kjersti Nord f. 15.09.62 godkjennes som skjenkestyrer. Hun har avlagt og bestått 

kunnskapsprøve om alkoholloven. Det innvilges fritak for stedfortreder. 

7. Det tas forbehold om uttalelsen fra Politiet har merknader som tilsier at bevillingen 

ikke bør innvilges. 

 

Vedlegg: 
 

Søknad med tegninger. 

Utalese fra NAV. 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Kjersti Nord søker om videreføring av serverings- og skjenkebevilling. Spisestedet/pubèn har 

vært i drift siden 2010. 



Saknr: 128/16 

Kjersti Nord, som søker om godkjenning som styrer, har bestått etablererprøven og 

kunnskapsprøven for alkoholloven. Det søkes om fritak for stedfortreder da hun driver stedet 

alene og styrer vil alltid være tilstede. Omfanget av omsetning av alkoholdig drikk er også 

begrenset da stedet normalt er åpent i vår- og sommersesongen. 

 

En serveringsbevilling gjelder uten tidsbegrensning. 

 

Har ikke mottatt uttalse fra Politiet enda og innvilger søknaden med forbehold om merknader 

som tilsier at den ikke bør innvilges. 

NAV har ingen anmerkninger i sin uttalelse.  

 

Vurdering: 

 

På bakgrunn av dette og vedlagte uttalelser og dokumentasjon, finner Frøya 

kommune å kunne tilrå at skjenkebevilling og serveringsbevilling innvilges, 

 

 



Saknr: 129/16 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

23.06.2016 

Arkivsaksnr: 

16/1553 

Sak nr: 

129/16 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

U63 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

84/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 

129/16 Kommunestyret 23.06.2016 

 

SØKNAD OM SERVERINGS- OG/ELLER SKJENKEBEVILLING TORLEIF 

SKATVOLD 

 

Hovedutvalg for forvaltnings innstilling til kommunestyret: 

 
1. SUPEN PØBB Torleif Skatvold innvilges serveringsbevilling etter Lov om 

serveringsvirksomhet (serveringsloven), § 3. 

 

2. SUPEN PØBB Torleif Skatvold, 7282 Bogøyvær, gis skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbrus, vin 

og brennevin. 

 

3. Bevillingen gjelder inne i serveringslokalet og på tydelig avgrenset uteområde jfr. 

tegninger. 

 

4. Bevillingen gjelder fra kommunestyrets vedtak og til og med 30.06.20. 

 

5. Skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunens retningslinjer vedtatt i KST- sak 145/09 den 

26.11.09: 

 

Skjenkestedets lokaliteter inne og ute med alminnelig bevilling: 

 

Alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosent alkohol: 

Hverdager:     kl. 09.00 – 01.00 

Fredag/lørdag:    kl. 09.00 – 02.00 

Søn-, hellig- og høytidsdager:  kl. 12.00 – 02.00 

 

Alkoholholdig drikk med volumprosent alkohol mellom 22 og 60: 

Hverdager:     kl. 13.00 – 01.00 

Fredag/lørdag:    kl. 13.00 – 01.00 

Søn-, hellig- og høytidsdager:  kl. 13.00 – 01.00 

 

I jule-, påske- og pinseuka gis skjenkebevilling til kl. 02.00 for alle typer alkoholholdig drikke. I de tilfeller 

der følgende dager ikke kommer på fre-/lørdag kan det skjenkes til kl. 02.00: Nyttårsaften, 1. nyttårsdag, 

kvelden før Kristi Himmelfartsdag, kvelden før 1.og 17 mai. 

 

All skjenking må avsluttes en ½ time før serveringsstedet stenger. 

 

1. Torleif Skatvold f. 271161 godkjennes som skjenkestyrer. Han har avlagt og bestått kunnskapsprøve 

om alkoholloven og etablererprøven. Det innvilges fritak for stedfortreder. 

 

 

 



Saknr: 129/16 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. SUPEN PØBB Torleif Skatvold innvilges serveringsbevilling etter Lov om 

serveringsvirksomhet (serveringsloven), § 3. 

 

2. SUPEN PØBB Torleif Skatvold, 7282 Bogøyvær, gis skjenkebevilling for skjenking av øl, 

rusbrus, vin og brennevin. 

 

3. Bevillingen gjelder inne i serveringslokalet og på tydelig avgrenset uteområde jfr. 

tegninger. 

 

4. Bevillingen gjelder fra kommunestyrets vedtak og til og med 30.06.20. 

 

5. Skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunens retningslinjer vedtatt i KST- sak 145/09 

den 26.11.09: 

 

Skjenkestedets lokaliteter inne og ute med alminnelig bevilling: 

 

Alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosent alkohol: 

Hverdager:     kl. 09.00 – 01.00 

Fredag/lørdag:    kl. 09.00 – 02.00 

Søn-, hellig- og høytidsdager:  kl. 12.00 – 02.00 

 

Alkoholholdig drikk med volumprosent alkohol mellom 22 og 60: 

Hverdager:     kl. 13.00 – 01.00 

Fredag/lørdag:    kl. 13.00 – 01.00 

Søn-, hellig- og høytidsdager:  kl. 13.00 – 01.00 

 

I jule-, påske- og pinseuka gis skjenkebevilling til kl. 02.00 for alle typer alkoholholdig 

drikke. I de tilfeller der følgende dager ikke kommer på fre-/lørdag kan det skjenkes til kl. 

02.00: Nyttårsaften, 1. nyttårsdag, kvelden før Kristi Himmelfartsdag, kvelden før 1.og 17 

mai. 

 

All skjenking må avsluttes en ½ time før serveringsstedet stenger. 

 

6. Torleif Skatvold f. 271161 godkjennes som skjenkestyrer. Han har avlagt og bestått 

kunnskapsprøve om alkoholloven og etablererprøven. Det innvilges fritak for stedfortreder. 

 

Vedlegg: 

 

Søknad m/ kart over skjenkeområdet. 

Uttalelse fra NAV 

Uttalesel fra Politi. 

 

Saksopplysninger:   

 

Supen pøbb v. Torleif Skatvold søker om videreføring av serverings- og sjenkebevilling. 

Spisestedet/pubèn har vært i drift siden 2006. 
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Torleif Skatvold, som søker om godkjenning som styrer, har bestått kunnskapsprøven for 

alkoholloven og etablererprøven. Det søkes om fritak for stedfortreder ut fra omfanget av 

omsetning av alkoholdig drikke og at da dette er et enkeltmannsforetak og styrer alltid er 

tilstede når puben er åpen. 

 

En serveringsbevilling gjelder uten tidsbegrensning. 

 

Politiet og NAV har ingen anmerkninger i sin uttalelse. Skatteattester er levert uten 

anmerkninger. 

 

Vurdering: 

 

På bakgrunn av dette og vedlagte uttalelser og div dokumentasjon, finner Frøya kommune å 

kunne tilrå at skjenkebevilling og serveringsbevilling innvilges. 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

 

 

 



Saknr: 130/16 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

23.06.2016 

Arkivsaksnr: 

16/1635 

Sak nr: 

130/16 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

U63 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

86/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 

130/16 Kommunestyret 23.06.2016 

 

SØKNAD OM SERVERINGS- OG/ELLER SKJENKEBEVILLING SULA RORBUER 

AS 

 

Hovedutvalg for forvaltnings innstilling til kommunestyret: 

1. Sula Rorbuer AS innvilges serveringsbevilling etter Lov om serveringsvirksomhet 

(serveringsloven), § 3. 

 

2. Sula Rorbuer AS, 7280 Sula, gis skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbrus, vin og brennevin. 

 

3. Bevillingen gjelder inne i bygg A rom1og rom 2 og i bygg B rom 1, samt uteservering i bygg A og 

bygg B. jfr. Tegninger. 

 
4. Det er ikke tillatt å gå mellom byggene med alkoholholdig drikke. 

 

5. Odd Larsen f. 20.04.44 godkjennes som skjenkestyrer. Roger Larsen f.23.12.66 godkjennes som 

stedfortreder. Begge har avlagt og bestått kunnskapsprøve om alkoholloven 

 

6. Bevillingen gjelder fra kommunestyrets vedtak og til og med 30.06.20. 

 

Skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunens retningslinjer vedtatt i KST- sak 145/09 den 26.11.09: 

 

Skjenkestedets lokaliteter inne og ute med alminnelig bevilling: 

Alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosent alkohol: 

 

Hverdager:     kl. 09.00 – 01.00 

Fredag/lørdag:    kl. 09.00 – 02.00 

Søn-, hellig- og høytidsdager:  kl. 12.00 – 02.00 

 

Alkoholholdig drikk med volumprosent alkohol mellom 22 og 60: 

Hverdager:     kl. 13.00 – 01.00 

Fredag/lørdag:    kl. 13.00 – 01.00 

Søn-, hellig- og høytidsdager:   kl. 13.00 – 01.00 

 

I jule-, påske- og pinseuka gis skjenkebevilling til kl. 02.00 for alle typer alkoholholdig drikke. I de tilfeller 

der følgende dager ikke kommer på fre-/lørdag kan det skjenkes til kl. 02.00: Nyttårsaften, 1. nyttårsdag, 

kvelden før Kristi Himmelfartsdag, kvelden før 1.og 17 mai. 

 

All skjenking må avsluttes en ½ time før serveringsstedet stenger. 
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Forslag til vedtak: 

 

1. Sula Rorbuer AS innvilges serveringsbevilling etter Lov om serveringsvirksomhet 

(serveringsloven), § 3. 

 

2. Sula Rorbuer AS, 7280 Sula, gis skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbrus, vin og 

brennevin. 

 

3. Bevillingen gjelder inne i bygg A rom1og rom 2 og i bygg B rom 1, samt uteservering 

i bygg A og bygg B. jfr. Tegninger. 

 

4. Det er ikke tillatt å gå mellom byggene med alkoholholdig drikke. 

 

5. Odd Larsen f. 20.04.44 godkjennes som skjenkestyrer. Roger Larsen f.23.12.66 

godkjennes som stedfortreder. Begge har avlagt og bestått kunnskapsprøve om 

alkoholloven 

 

6. Bevillingen gjelder fra kommunestyrets vedtak og til og med 30.06.20. 

 

Skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunens retningslinjer vedtatt i KST- sak 145/09 

den 26.11.09: 

 

Skjenkestedets lokaliteter inne og ute med alminnelig bevilling: 

Alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosent alkohol: 

 

Hverdager:     kl. 09.00 – 01.00 

Fredag/lørdag:    kl. 09.00 – 02.00 

Søn-, hellig- og høytidsdager:  kl. 12.00 – 02.00 

 

Alkoholholdig drikk med volumprosent alkohol mellom 22 og 60: 

Hverdager:     kl. 13.00 – 01.00 

Fredag/lørdag:    kl. 13.00 – 01.00 

Søn-, hellig- og høytidsdager:   kl. 13.00 – 01.00 

 

I jule-, påske- og pinseuka gis skjenkebevilling til kl. 02.00 for alle typer alkoholholdig 

drikke. I de tilfeller der følgende dager ikke kommer på fre-/lørdag kan det skjenkes til kl. 

02.00: Nyttårsaften, 1. nyttårsdag, kvelden før Kristi Himmelfartsdag, kvelden før 1.og 17 

mai. 

 

All skjenking må avsluttes en ½ time før serveringsstedet stenger. 

 

 

Vedlegg: 

 
Søknad med vedlegg 

Uttalelse Nav 

Uttalelse Politiet 

 

 

Saksopplysninger:   
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Sula Rorbuer AS søker om videreføring av serverings- og sjenkebevilling. Spisestedet/pubèn 

har vært i drift siden 2008. 

Odd Larsen, som søker om godkjenning som styrer har bestått kunnskapsprøven for 

alkoholloven.  

 

En serveringsbevilling gjelder uten tidsbegrensning. 

 

Politiet og NAV har ingen anmerkninger i sin uttalelse. Skatteattester for involverte firma er 

levert uten anmerkninger.  

 

 

Vurdering: 

 

På bakgrunn av dette og vedlagte uttalelser og div dokumentasjon, finner Frøya kommune å 

kunne tilrå at skjenkebevilling og serveringsbevilling innvilges. 

 

 

 

 



Saknr: 131/16 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

23.06.2016 

Arkivsaksnr: 

16/1554 

Sak nr: 

131/16 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

U63 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

85/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 

131/16 Kommunestyret 23.06.2016 

 

SØKNAD OM SERVERINGS- OG/ELLER SKJENKEBEVILLING HOTELL FRØYA 

AS 

 

Hovedutvalg for forvaltnings innstilling til kommunestyret: 

 
1. Hotell Frøya AS innvilges serveringsbevilling etter Lov om serveringsvirksomhet 

(serveringsloven), § 3. 

 

2. Hotell Frøya AS, 7260 Sistranda, gis skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbrus, vin og 

brennevin. 

 

3. Bevillingen gjelder inne i 1. etg. i restaurant/bar, pub/sofabar og i møterom ”Grotten” i 

underetasjen, samt uteservering på tydelig avgrenset uteområde jfr. tegninger. 

 

4. Bevillingen gjelder fra kommunestyrets vedtak og til og med 30.06.20. 

 
 

5.  Skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunens retningslinjer vedtatt i KST- sak 145/09 den 

26.11.09: 

 

Skjenkestedets lokaliteter inne og ute med alminnelig bevilling: 

Alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosent alkohol: 

Hverdager:     kl. 09.00 – 01.00 

Fredag/lørdag:    kl. 09.00 – 02.00 

Søn-, hellig- og høytidsdager:  kl. 12.00 – 02.00 

 

Alkoholholdig drikk med volumprosent alkohol mellom 22 og 60: 

Hverdager:     kl. 13.00 – 01.00 

Fredag/lørdag:     kl. 13.00 – 01.00 

Søn-, hellig- og høytidsdager:   kl. 13.00 – 01.00 

 

I jule-, påske- og pinseuka gis skjenkebevilling til kl. 02.00 for alle typer alkoholholdig drikke. I 

de tilfeller der følgende dager ikke kommer på fre-/lørdag kan det skjenkes til kl. 02.00: 

Nyttårsaften, 1. nyttårsdag, kvelden før Kristi Himmelfartsdag, kvelden før 1. og 17. mai. 

 

6. All skjenking må avsluttes en ½ time før serveringsstedet stenger. 

 

7. Valborg Bekken f.01.01.76 godkjennes som skjenkestyrer. Lena Fillingsnes 

Antonsen f. 13.04.95 godkjennes som stedfortreder. Begge har avlagt og bestått kunnskapsprøve 

om alkoholloven. 

 

8. Valborg Bekken og Lena Fillingsnes må levere skatteattest innen utgangen av oktober 2016. 
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Forslag til vedtak: 

 

1. Hotell Frøya AS innvilges serveringsbevilling etter Lov om serveringsvirksomhet 

(serveringsloven), § 3. 

 

2. Hotell Frøya AS, 7260 Sistranda, gis skjenkebevilling for skjenking av øl, 

rusbrus, vin og brennevin. 

 

3. Bevillingen gjelder inne i 1. etg. i restaurant/bar, pub/sofabar og i møterom 

”Grotten” i underetasjen, samt uteservering på tydelig avgrenset uteområde jfr. 

tegninger. 

 

4. Bevillingen gjelder fra kommunestyrets vedtak og til og med 30.06.20. 

 

 

5.  Skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunens retningslinjer vedtatt i KST- sak 

145/09 den 26.11.09: 

 

Skjenkestedets lokaliteter inne og ute med alminnelig bevilling: 

Alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosent alkohol: 

Hverdager:     kl. 09.00 – 01.00 

Fredag/lørdag:    kl. 09.00 – 02.00 

Søn-, hellig- og høytidsdager:  kl. 12.00 – 02.00 

 

Alkoholholdig drikk med volumprosent alkohol mellom 22 og 60: 

Hverdager:     kl. 13.00 – 01.00 

Fredag/lørdag:     kl. 13.00 – 01.00 

Søn-, hellig- og høytidsdager:   kl. 13.00 – 01.00 

 

I jule-, påske- og pinseuka gis skjenkebevilling til kl. 02.00 for alle typer 

alkoholholdig drikke. I de tilfeller der følgende dager ikke kommer på fre-/lørdag kan 

det skjenkes til kl. 02.00: Nyttårsaften, 1. nyttårsdag, kvelden før Kristi 

Himmelfartsdag, kvelden før 1. og 17. mai. 

 

6. All skjenking må avsluttes en ½ time før serveringsstedet stenger. 

 

7. Valborg Bekken f.01.01.76 godkjennes som skjenkestyrer. Lena Fillingsnes 

Antonsen f. 13.04.95 godkjennes som stedfortreder. Begge har avlagt og bestått 

kunnskapsprøve om alkoholloven. 

 

8. Valborg Bekken og Lena Fillingsnes må levere skatteattest innen utgangen av oktober 

2016. 

 

 

Vedlegg: 
 

Søknad. 
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Uttalelse fra NAV. 

Uttalelse fra Politiet. 

Tegninger uteplass. 

 

Øvrige vedlegg ikke vedlagt: 

 

Div vedlegg. 

 

Saksopplysninger:   

 

Hotell Frøya AS ved Valborg Bekken søker om videreføring av serverings- og 

skjenkebevilling. Selskapet Hotell Frøya AS ble stiftet 01.03.02 og overtok driften fra 

Bekken Eiendom AS, som også er eier av hotelletbygget. 

 

Hotell Frøya har opparbeidet et flott uteområde/grøntområde i sentrum som de ønsker at 

gjestene sine kan få nyte god mat og drikke på. Uteområdet er tydelig merket og har 

forbindelse med restauranten inne i hotellet det. Sosialtjenesten og Politiet har intet å utsette 

på bevillingen som omsøkt. 

 

Valborg Bekken, som søker om godkjenning som styrer, har bestått kunnskapsprøven for 

alkoholloven. Det har også Lena F. Antonsen som søker som stedfortreder. 

 

En serveringsbevilling gjelder uten tidsbegrensning. 

 

Vurdering: 

 

På bakgrunn av dette og vedlagte uttalelser og dokumentasjon, og så fremt det ikke 

framkommer opplysninger i skatteattestene som er til hinder for godkjenning, finner Frøya 

kommune å kunne tilrå at serverings- og skjenkebevilling innvilges, under følgende 

forutsetninger: 

 

1.  Valborg Bekken og Lena Fillingsnes Antonsen må levere skatteattest innen utgangen 

av oktober 2016. 
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FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

23.06.2016 

Arkivsaksnr: 

16/1719 

Sak nr: 

132/16 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

U63 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

89/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 

132/16 Kommunestyret 23.06.2016 

 

SERVERINGS - OG/ELLER SKJENKEBEVILLING  

 

Hovedutvalg for forvaltnings innstilling til kommunestyret: 

 
 Sula Brygge Drift AS innvilges serveringsbevilling etter Lov om Serveringsvirksomhet 

(serveringsloven) § 3. 

 Sula Brygge Drift AS innvilges skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbrus, vin og brennevin. 

 Bevillingene gjelder for Terna pub med uteområde og i tilstøtende brygge, jfr tegninger.  

 Skjenketiden fastsettes i samsvar med retningslinjer for kommunens arbeid med saker etter 

alkoholloven, K-sak nr 145/09, av 26.11.09.  

 

Skjenketidene er fastsett slik:  

Alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosent alkohol: 

Hverdager:     kl 09.00- 01.00 

Fredag/lørdag:   kl 09.00- 02.00  

Søn- hellig og høytidsdager   kl 12.00- 02.00 

 

Alkoholholdig drikk med volumprosent alkohol mellom 22 og 60: 

Hverdager:     kl 13.00- 11.00 

Fredag/lørdag:   kl 13.00- 01.00  

Søn- hellig og høytidsdager   kl 13.00- 01.00 

 

I jule, påske og pinseuka gis skjenkebevilling tilkl 02.00 for alle typer alkoholholdig drikke. I de 

tilfeller der følgende dager ikke kommer på fre/lørdag kan det skjenkes til kl 02.00: Nyttårsaften, 

1.nyttårsdag, kvelden før kristi himmelfartsdag, kvelden før 1. og 17 mai.  

 

All skjenking må avsluttes en ½ time før serveringsstedet stenger. 

 

 Tove Fasting f. 17.09.62 godkjennes som skjenkestyrer. Ola Flyum f. 16.12.59 godkjennes som 

stedfortreder. Tove Fasting har avlagt og bestått kunnskapsprøven om alkoholloven og bestått 

etablererprøven. Stedfortreder må avlegge å ha bestått kunnskapsprøve i alkohol inne utgangen 

av oktober 2016. 

 Det tas forbehold om uttalelse fra Politiet har merknader som fraråder å gi bevilling. 

 

 Bevillingen gis fra kommunestyrets vedtak og ut bevillingsperioden, 30.06.2020. 
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Forslag til vedtak: 

 

 Sula Brygge Drift AS innvilges serveringsbevilling etter Lov om 

Serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 3. 

 Sula Brygge Drift AS innvilges skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbrus, vin og 

brennevin. 

 Bevillingene gjelder for Terna pub med uteområde og i tilstøtende brygge, jfr 

tegninger.  

 Skjenketiden fastsettes i samsvar med retningslinjer for kommunens arbeid med saker 

etter alkoholloven, K-sak nr 145/09, av 26.11.09.  

 

Skjenketidene er fastsett slik:  

Alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosent alkohol: 

Hverdager:     kl 09.00- 01.00 

Fredag/lørdag:   kl 09.00- 02.00  

Søn- hellig og høytidsdager   kl 12.00- 02.00 

 

Alkoholholdig drikk med volumprosent alkohol mellom 22 og 60: 

Hverdager:     kl 13.00- 11.00 

Fredag/lørdag:   kl 13.00- 01.00  

Søn- hellig og høytidsdager   kl 13.00- 01.00 

 

I jule, påske og pinseuka gis skjenkebevilling tilkl 02.00 for alle typer alkoholholdig 

drikke. I de tilfeller der følgende dager ikke kommer på fre/lørdag kan det skjenkes til 

kl 02.00: Nyttårsaften, 1.nyttårsdag, kvelden før kristi himmelfartsdag, kvelden før 1. 

og 17 mai.  

 

All skjenking må avsluttes en ½ time før serveringsstedet stenger. 

 

 Tove Fasting f. 17.09.62 godkjennes som skjenkestyrer. Ola Flyum f. 16.12.59 

godkjennes som stedfortreder. Tove Fasting har avlagt og bestått kunnskapsprøven om 

alkoholloven og bestått etablererprøven. Stedfortreder må avlegge å ha bestått 

kunnskapsprøve i alkohol inne utgangen av oktober 2016. 

 Det tas forbehold om uttalelse fra Politiet har merknader som fraråder å gi bevilling. 

 

 Bevillingen gis fra kommunestyrets vedtak og ut bevillingsperioden, 30.06.2020. 

 

 

Vedlegg: 

 
Søknad.  

Kunskapsprøve i alkoholloven og etablererprøve. 

Uttalelse fra NAV. 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

 

All relevant dokumentasjon er fremlagt for administrasjon, men legges ikke med saken.  

 

 

Saksopplysninger:   
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Tove Fasting tok over virksomheten Terna pub 04.06.16. 

Fasting har avlagt og bestått etablererprøve og kunnskapsprøve i alkohol. 

Stedfortreder må avlegge å ha bestått kunnskapsprøve i alkohol inne utgangen av oktober 

2016. 

Det tas forbehold om uttalelse fra Politiet har merknader som fraråder å gi bevilling. 

 

Vurdering: 

 

På bakgrunn av dette og vedlagte uttalelser og dokumentasjon, finner Frøya 

kommune å kunne tilrå at skjenkebevilling og serveringsbevilling innvilges. 

. 
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FRØYA KOMMUNE 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

92/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 

133/16 Kommunestyret 23.06.2016 

 

SERVERINGS- OG/ELLER SKJENKEBEVILLING STIFTELSEN HALTEN 

NEKOLAI DAHLS MINNE 

 

Hovedutvalg for forvaltnings innstilling til kommunestyret: 

 
1.  Stiftelsen Halten NDM innvilges serveringsbevilling etter Lov om serveringsvirksomhet 

(serveringsloven), § 3. 

2.  Stiftelsen Halten NDM innvilges skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbrus og vin etter Lov om 

omsetning av alkoholholdig drikke m.v. (alkoholloven), §1-7. 

3.  Bevillingen gjelder inne i Skanklåna´s spiserom og Tv-stue og uteservering på tydeligavgrenset 

område utenfor låna, jfr. bilder. Videre innvilges bevilling inne på brygga i lokalet ”Krykkja” i 1. 

etg. og på ”Tørrfiskrommet” i 2. etg. 

4.  Bevillingen gjelder fra kommunestyrets vedtak og til og med 30.06.20. 

5.  Skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunens retningslinjer vedtatt i KST- sak 145/09 den 

26.11.09: 

 

Skjenkestedets lokaliteter inne og ute med alminnelig bevilling: 

 

Alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosent alkohol: 

Hverdager:     kl. 09.00 – 01.00 

Fredag/lørdag:    kl. 09.00 – 02.00 

Søn-, hellig- og høytidsdager:  kl. 12.00 – 02.00 

Alkoholholdig drikk med volumprosent alkohol mellom 22 og 60 er ikke innvilget. 

I jule-, påske- og pinseuka gis skjenkebevilling til kl. 02.00 for alle typer alkoholholdig drikke. I de tilfeller 

der følgende dager ikke kommer på fre-/lørdag kan det skjenkes til kl. 02.00: Nyttårsaften, 1. nyttårsdag, 

kvelden før Kristi Himmelfartsdag, kvelden før 1. og 17. mai. 

 

All skjenking må avsluttes en ½ time før serveringsstedet stenger. 

 

6.  Laila Støen, Trondheim, godkjennes som serverings- og skjenkestyrer. 

7.  Det gis fritak fra kravet om stedfortreder jfr. alkohollovens §1-7c. 

8: Det tas forbehold om uttalelsen fra Politiet ikke har anmerkninger som tilsier at søknaden ikke 

bør innvilges. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1.  Stiftelsen Halten NDM innvilges serveringsbevilling etter Lov om 

serveringsvirksomhet (serveringsloven), § 3. 

2.  Stiftelsen Halten NDM innvilges skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbrus og vin 

etter Lov om omsetning av alkoholholdig drikke m.v. (alkoholloven), §1-7. 
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3.  Bevillingen gjelder inne i Skanklåna´s spiserom og Tv-stue og uteservering på 

tydeligavgrenset område utenfor låna, jfr. bilder. Videre innvilges bevilling inne på 

brygga i lokalet ”Krykkja” i 1. etg. og på ”Tørrfiskrommet” i 2. etg. 

4.  Bevillingen gjelder fra kommunestyrets vedtak og til og med 30.06.20. 

5.  Skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunens retningslinjer vedtatt i KST- sak 

145/09 den 26.11.09: 

 

Skjenkestedets lokaliteter inne og ute med alminnelig bevilling: 

 

Alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosent alkohol: 

Hverdager:     kl. 09.00 – 01.00 

Fredag/lørdag:    kl. 09.00 – 02.00 

Søn-, hellig- og høytidsdager:  kl. 12.00 – 02.00 

Alkoholholdig drikk med volumprosent alkohol mellom 22 og 60 er ikke innvilget. 

I jule-, påske- og pinseuka gis skjenkebevilling til kl. 02.00 for alle typer alkoholholdig 

drikke. I de tilfeller der følgende dager ikke kommer på fre-/lørdag kan det skjenkes til kl. 

02.00: Nyttårsaften, 1. nyttårsdag, kvelden før Kristi Himmelfartsdag, kvelden før 1. og 17. 

mai. 

 

All skjenking må avsluttes en ½ time før serveringsstedet stenger. 

 

6.  Laila Støen, Trondheim, godkjennes som serverings- og skjenkestyrer. 

7.  Det gis fritak fra kravet om stedfortreder jfr. alkohollovens §1-7c. 

8: Det tas forbehold om uttalelsen fra Politiet ikke har anmerkninger som tilsier at 

søknaden ikke bør innvilges. 

 

 

Vedlegg: 

 
Søknad m/div vedlegg og kart 

 

Saksopplysninger:   

 

Stiftelsen Halten NDM søker om serverings- og skjenkebevilling inne i sine lokaler 

”Skanklåna” og terasse utenfor låna, serveringslokalet kalt ”Krykkja” og lokalet 

”Tørrfiskrommet” i brygga beliggende like ved ”Skanklåna”, jfr. tegning. 

Det søkes om skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbrus og vin. 

Laila Støen, søkes godkjent som styrer.Støen har avlagt og bestått både etablererprøve og 

kunnskapsprøven om alkoholloven. 

Det søkes om fritak fra kravet om stedfortreder grunnet begrenset virksomhet og foreløpig 

ingen flere ansatte som har avlagt kunnskapsprøve. 

 

Uttalelse fra Politiet er ikke mottatt foreløpig og kommunen tar forbehold om anmerkninger 

som tilsier at søknaden ikke bør innvilges. 

Uttalese fra NAV er levert uten anmerkninger.  

Det samme gjelder skatteattester for stiftelsen og styrer. 

 

Vurdering: 

 

På bakgrunn av dette og vedlagte uttalelser og dokumentasjon, finner Frøya kommune å 
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kunne tilrå at serveringsbevilling og skjenkebevilling innvilges. 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

90/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 

134/16 Kommunestyret 23.06.2016 

 

SERVERINGS - OG/ELLER SKJENKEBEVILLING  

 

Hovedutvalg for forvaltnings innstilling til kommunestyret: 

 

1. Den Muntre Matros, 7284 Mausund, gis skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbrus, vin og 

brennevin. 

 

2. Bevillingen gjelder inne i serveringslokalene ”Brovingen” og ”Skipperlugaren” 

Med tilstøtende terasser/uteplasser, jfr. tegning. 

 

3. Bevillingen gjelder fra kommunestyrets vedtak og til og med 30.06.20 

 

      4.  Skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunens retningslinjer vedtatt i KST- sak 145/09 den 

26.11.09: 

 

Skjenkestedets lokaliteter inne og ute med alminnelig bevilling: 

 

Alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosent alkohol: 

Hverdager:      kl. 09.00 – 01.00 

Fredag/lørdag:     kl. 09.00 – 02.00 

Søn-, hellig- og høytidsdager:   kl. 12.00 – 02.00 

 

Alkoholholdig drikk med volumprosent alkohol mellom 22 og 60: 

Hverdager:      kl. 13.00 – 01.00 

Fredag/lørdag:     kl. 13.00 – 01.00 

Søn-, hellig- og høytidsdager:   kl. 13.00 – 01.00 

 

I jule-, påske- og pinseuka gis skjenkebevilling til kl. 02.00 for alle typer alkoholholdig drikke. I de tilfeller 

der følgende dager ikke kommer på fre-/lørdag kan det skjenkes til kl. 02.00: Nyttårsaften, 1. nyttårsdag, 

kvelden før Kristi Himmelfartsdag, kvelden før 1. og 17 mai. 

 

All skjenking må avsluttes en ½ time før serveringsstedet stenger. 

 

5. Inger Knudsen Øyen f. 16.04.53 godkjennes som skjenkestyrer. Hun har avlagt og bestått 

kunnskapsprøve om alkoholloven. Stedet fritas for stedfortreder da skjenkestyrer alltid er til 

stede. 

6. Det tas forbehold om uttalelsen fra Politiet har merknader som tilsier at bevilling ikke bør gis. 
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Forslag til vedtak: 

 

1. Den Muntre Matros, 7284 Mausund, gis skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbrus, 

vin og brennevin. 

 

2. Bevillingen gjelder inne i serveringslokalene ”Brovingen” og ”Skipperlugaren” 

Med tilstøtende terasser/uteplasser, jfr. tegning. 

 

3. Bevillingen gjelder fra kommunestyrets vedtak og til og med 30.06.20 

 

      4.  Skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunens retningslinjer vedtatt i KST- sak 

145/09 den 26.11.09: 

 

Skjenkestedets lokaliteter inne og ute med alminnelig bevilling: 

 

Alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosent alkohol: 

Hverdager:      kl. 09.00 – 01.00 

Fredag/lørdag:     kl. 09.00 – 02.00 

Søn-, hellig- og høytidsdager:   kl. 12.00 – 02.00 

 

Alkoholholdig drikk med volumprosent alkohol mellom 22 og 60: 

Hverdager:      kl. 13.00 – 01.00 

Fredag/lørdag:     kl. 13.00 – 01.00 

Søn-, hellig- og høytidsdager:   kl. 13.00 – 01.00 

 

I jule-, påske- og pinseuka gis skjenkebevilling til kl. 02.00 for alle typer alkoholholdig 

drikke. I de tilfeller der følgende dager ikke kommer på fre-/lørdag kan det skjenkes til kl. 

02.00: Nyttårsaften, 1. nyttårsdag, kvelden før Kristi Himmelfartsdag, kvelden før 1. og 17 

mai. 

 

All skjenking må avsluttes en ½ time før serveringsstedet stenger. 

 

5. Inger Knudsen Øyen f. 16.04.53 godkjennes som skjenkestyrer. Hun har avlagt og 

bestått kunnskapsprøve om alkoholloven. Stedet fritas for stedfortreder da 

skjenkestyrer alltid er til stede. 

6. Det tas forbehold om uttalelsen fra Politiet har merknader som tilsier at bevilling ikke 

bør gis. 

 

Vedlegg: 
 

Søknad. 

Uttalese fra NAV. 

 

Øvrige dokumenter: 

 

Ikke vedlagt. 

 

 

 

Saksopplysninger:   
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Den Muntre Matros v. Inger Knudsen Øyen søker om videreføring av skjenkebevilling. 

Spisestedet/pubèn har vært i drift siden 01.07.97. 

Inger K. Øyen søker om godkjenning som styrer. Hun har bestått kunnskapsprøven for 

alkoholloven. 

Når det gjelder serveringsbevilling og forholdet til bevilling og bestått etablererprøve vil både 

serveringsstedet og Inger K. Øyen bli omfattet fra unntaksbestemmelsene i loven.  

Stedet ble startet opp før loven som tredde i kraft 01.01.98, og Øyen har drevet stedet fra 

oppstarten. 

 

Serveringsoven sier følgende: 

§3 «skal den som vil gjøre næring av å drive serveringssted” ha serveringsbevilling gitt av 

kommunen. Bevilling skal gis dersom kravene i §§4 til 6, jfr. §7, er oppfylt, og det ikke 

foreligger forhold som av politimessige hensyn gjør det utilrådelig at serveringsbevilling 

gis.Bevilling gis til den for hvis regning serveringsstedet drives. Den gjelder for det 

serveringsted som er nevnt i bevillingen.” 

 

§4 daglig leder 

”Serveringsstedet skal ha en daglig leder som har det reelle ansvar for den daglige drift av 

serveringssteder. Daglig leder må være myndig.” 

 

§5 Krav om etablererprøve 

”Serveringsstedets daglige leder må ha gjennomført en etablererprøve.” unntak fra loven 

gjelder de som var etablert før loven tredde i kraft. 

 

§6 Krav til vandel 

”Bevillingshaver, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må 

ha utvist uklanderlig vandel i forhold til straffelovgivningen, skatte- og avgiftslovgivningen, 

regnskapslovgivningen, lov om forbud mot diskriminering på grunnlag av etnisitet, religion 

mv. Personer som nevnt i første punktum må heller ikke ha begått lovbrudd i henhold til 

annen lovgivning på en måte som vil være uforenlig med drift av serveringssted.” 

 

 

 

§29 Overgangsbestemmelser 

Loven gjedler også for den som har serveringsbevilling gitt med hjemmel i lov av 3. juni 1983 

nr 52 om overnattings- og serveringssteder (hotellloven). Vedkommende kan fortsette 

virksomheten uten å søke om ny bevilling fra kommunen. 

 

For den person som er styrer ved et igangværende serveringssted ved denne lovs 

ikrafttredelse (01.01.98) gjøres det unntak fra kravet i §5. For øvrig må lovens krav om 

gjennomført etablererprøve i §5 være oppfylt senest seks måneder etter ikrafttredelse, med 

mindre departementet bestemmer noe annet. 

 

En serveringsbevilling gjelder uten tidsbegrensning. 

 

NAV har ingen anmerkninger i sin uttalelse.  

Ikke mottatt uttalelse fra Politiet foreløpig. 

 

Vurdering: 
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På bakgrunn av dette og vedlagte uttalelser og annen dokumentasjon, finner Frøya kommune 

å kunne tilrå at skjenkebevilling innvilges. 
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91/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 

135/16 Kommunestyret 23.06.2016 

 

SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING THM INVEST AS 

 

Hovedutvalg for forvaltnings innstilling til kommunestyret: 

 
 THM invest innvilges serveringsbevilling etter Lov om Serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 

3. 

 THM invest innvilges skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbrus, vin og brennevin. 

 Bevillingene gjelder inne på Rabben Restaurant AS og ute på veranda jfr. tegninger.  

 Skjenketiden fastsettes i samsvar med retningslinjer for kommunens arbeid med saker etter 

alkoholloven, K-sak nr 145/09, av 26.11.09.  

 

Skjenketidene er fastsett slik:  

Alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosent alkohol: 

Hverdager:     kl 09.00- 01.00 

Fredag/lørdag:   kl 09.00- 02.00  

Søn- hellig og høytidsdager   kl 12.00- 02.00 

 

Alkoholholdig drikk med volumprosent alkohol mellom 22 og 60: 

Hverdager:     kl 13.00- 01.00 

Fredag/lørdag:   kl 13.00- 01.00  

Søn- hellig og høytidsdager   kl 13.00- 01.00 

 

I jule, påske og pinseuka gis skjenkebevilling til kl 02.00 for alle typer alkoholholdig drikke. I de 

tilfeller der følgende dager ikke kommer på fre/lørdag kan det skjenkes til kl 02.00: Nyttårsaften, 

1.nyttårsdag, kvelden før kristi himmelfartsdag, kvelden før 1. og 17 mai.  

 

All skjenking må avsluttes en ½ time før serveringsstedet stenger. 

 

 Eli Kristin Fredagsvik f. 06.09.73 godkjennes som skjenkestyrer. 

 Eli Kristin Fredagsvik har avlagt og bestått kunnskapsprøven om alkoholloven og bestått 

etablererprøven. Det må oppnevnes en stedfortreder som må avlegge og ha bestått 

kunnskapsprøve i alkohol inne utgangen av oktober 2016. 

Stedfortreder må selv innhente vandelsvurdering og sende kommunen innen samme frist. 

 Det tas forbehold om uttalelse fra Politiet har merknader som fraråder å gi bevilling. 

 Det tas forbehold om godkjenning fra mattilsynet. 

 Bevillingen gis fra kommunestyrets vedtak og ut bevillingsperioden, 30.06.2020. 
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Forslag til vedtak: 

 

 THM invest innvilges serveringsbevilling etter Lov om Serveringsvirksomhet 

(serveringsloven) § 3. 

 THM invest innvilges skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbrus, vin og brennevin. 

 Bevillingene gjelder inne på Rabben Restaurant AS og ute på veranda jfr. tegninger.  

 Skjenketiden fastsettes i samsvar med retningslinjer for kommunens arbeid med saker 

etter alkoholloven, K-sak nr 145/09, av 26.11.09.  

 

Skjenketidene er fastsett slik:  

Alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosent alkohol: 

Hverdager:     kl 09.00- 01.00 

Fredag/lørdag:   kl 09.00- 02.00  

Søn- hellig og høytidsdager   kl 12.00- 02.00 

 

Alkoholholdig drikk med volumprosent alkohol mellom 22 og 60: 

Hverdager:     kl 13.00- 01.00 

Fredag/lørdag:   kl 13.00- 01.00  

Søn- hellig og høytidsdager   kl 13.00- 01.00 

 

I jule, påske og pinseuka gis skjenkebevilling til kl 02.00 for alle typer alkoholholdig 

drikke. I de tilfeller der følgende dager ikke kommer på fre/lørdag kan det skjenkes til 

kl 02.00: Nyttårsaften, 1.nyttårsdag, kvelden før kristi himmelfartsdag, kvelden før 1. 

og 17 mai.  

 

All skjenking må avsluttes en ½ time før serveringsstedet stenger. 

 

 Eli Kristin Fredagsvik f. 06.09.73 godkjennes som skjenkestyrer. 

 Eli Kristin Fredagsvik har avlagt og bestått kunnskapsprøven om alkoholloven og 

bestått etablererprøven. Det må oppnevnes en stedfortreder som må avlegge og ha 

bestått kunnskapsprøve i alkohol inne utgangen av oktober 2016. 

Stedfortreder må selv innhente vandelsvurdering og sende kommunen innen samme 

frist. 

 Det tas forbehold om uttalelse fra Politiet har merknader som fraråder å gi bevilling. 

 Det tas forbehold om godkjenning fra mattilsynet. 

 Bevillingen gis fra kommunestyrets vedtak og ut bevillingsperioden, 30.06.2020. 

 

 

Vedlegg: 
 

Søknad. 

Div vedlegg. 

Uttalese fra NAV. 

 

 

Saksopplysninger:   
 

Rabben restaurant eies av THM invest AS. Restauranten holdet til på Rabben og er et nytt 

etablisement. Det tenkes at bygget også skal være et servicesenter for marinaen, der de får 

tilgang til vaskerom, dusj osv. Det er tenkt kafedrift i helger. 
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Fredagsvik har avlagt og bestått etablererprøve og kunnskapsprøve i alkohol. 

Stedfortreder må oppnevnes og avlegge å ha bestått kunskapsprøve i alkohol inne utgangen av 

oktober 2016. 

Det tas forbehold om uttalelse fra Politiet har merknader som fraråder å gi bevilling. 

 

Vurdering: 

 

På bakgrunn av dette og vedlagte uttalelser og dokumentasjon, finner Frøya 

kommune å kunne tilrå at skjenkebevilling og serveringsbevilling innvilges. 
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136/16 Kommunestyret 23.06.2016 

 

VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE FOR PERIODEN 1. JANUAR 2017 TIL 

31. DESEMBER 2020  

 

 

Forslag til vedtak/: 

 

Føgende personer velges som Jordskiftemeddommere for perioden 01.01.17 – 

31.12.2020, under forutsetning av ingen merknader fra vandelsvurdering: 

 

1.Gården Lilly Josefine 

2. Sandvik Aina Taraldsen 

3. Skarsvåg Mona Elisabeth 

4. Fredagsvik Jan Otto 

5 .Hammervik Rolf Mindor 

6. Nilsen Martin Arnfinn 
 

 

Vedlegg: 
 

Brev fra Sør-Trøndelag Jordskifterett datert 03.02.16. 

 

Saksopplysninger:   

 
Viser til vedlagt brev fra Sør-Trøndelag Jordskifterett datert 03.02.16 der det skal velges 6 

medlemmer fra Frøya kommune til jordskifteretten. 

Forslag til personer som jordskiftemeddommerhar ligget ute til høring i 14 dager. Det er ikke kommet 

noe innspill. 

Det er også sendt forespørsel til Politiet for vandelsvurdering, men har pr.d.dato ikke fått svar. 

Listen over forslag er satt opp alfabetisk. 

 

 

Følgende personer er forespurt og har sagt ja til å sitte som jordskiftedommer: 
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Jordskiftemeddommere 

Gården Lilly Josefine 

Sandvik Aina Taraldsen 

Skarsvåg Mona 
Elisabeth 

Fredagsvik Jan Otto 

Hammervik Rolf Mindor 

Nilsen Martin Arnfinn 
 

 

Vurdering: 

 

Rådmann vurderer å innstille de 6 foreslåtte personer, med forbehold om merknader fra Politiet.  

 

 



Saknr: 137/16 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

23.06.2016 

Arkivsaksnr: 

16/540 

Sak nr: 

137/16 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 
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137/16 Kommunestyret 23.06.2016 

 

VALG AV MEDDOMMERE FOR PERIODEN 01.01.2017 - 31.12.2020  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Som meddommere i Tingretten, under forutsetning av ingen merknader i 

vandelsvurderingen, velges: 

 

Kvinner :          Menn: 

1   1   

2   2   

3   3   

4   4   

5   5   

6   6   

7   7   

8   8   

9   9   

10   10   

11   11   

12   12   

13   13   

14   14   

15   15   

16   16   
 

 

 

Vedlegg: 
 

Brev fra Fosen tingrett datert 02.02.16. 

 

 

Saksopplysninger:   
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Viset til vedlagt brev fra Fosen tingrett datert 02.02.16 der kommunen skal innen 01.07.2016  ha 

gjennomført valg av meddommere som skal kunne trekkes ut for å gjøre tjeneste som meddommere 

i tingretten i årene 2017-2020. For Frøya kommune sin del, skal det velges 16 kvinner og 16 menn. 

Det er tatt hensyn til en allsidig sammensetning, slik at utvalget representerer alle deler av  

befolkningen.  

Forslag til personer som lagrettemedlemmer, meddommere i lagmannrettesaker og forliksråd har 

ligget ute til høring i 14 dager.  

Det er kommet inn ett innspill fra høring, hvor 1 mann har svart innen fristen, men som ikke er blitt 

registrert. Derfor er det forslag på 16 kvinner og 17 menn hvorav det må velges 16 stk. av hvert 

kjønn. 

Listen over forslag er satt opp alfabetisk. 

Det er også sendt forespørsel til Politiet for vandelsvurdering, men har pr.d.dato ikke fått svar. 

 

Følgende personer er forespurt og har sagt ja til å være meddommer tingretten: 

      Kvinner:    Menn: 

1 Arntzen Mariann 1 Aune Tor 

2 Bekken Vida Zubaite 2 Bekken Pål Terje 

3 Bjørgan Inger 3 Ervik Kjartan 

4 Borgen Toril 4 Espnes Bjørnar Inge 

5 Christensen Tone Bay 5 Foss Jørun Olav Børset 

6 Fjærli Randi Foss 6 Gulbrandsen Vebjørn  

7 Hansen Kitt Julie 7 Gundersen Per 

8 Hammervik Åse Ringlie 8 Hallaren Håkon 

9 Hammervold Anette 
Narmo 

9 Hammer Hallgeir Arild 

10 Kvalvær Synnøve Dolen 1
0 

Hammervik Rolf Mindor 

11 Kvingedal Frida Hanø     1
1 

Karpinski Maceij 

12 Nord Kjersti 1
2 

Johansen Torbjørn  

13 Reppe Marthe 1
3 

Larsen Lars Kristian 

14 Raanes Torild 1
4 

Løkkeberg Roar  

15 Strømskag Kristin Furunes 1
5 

Midtsian Brynjulf  

16 Åsen Mona 1
6 

Reppe Torbjørn 
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    1
7 

Sandvik Knut Ronald 

 

 

 

 

Vurdering: 

 
Rådmann vurderer å innstille 16 av de foreslåtte personer fra hvert kjønn, med forbehold om 

merknader fra vandelsvurdring  
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

138/16 Kommunestyret 23.06.2016 

 

VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER OG MEDDOMMERE FOR SAKER I 

LAGMANNSRETTEN FOR PERIDEN 01.01.2017- 31.12.2020  

 

 

Forslag til vedtak: 

 
Følgende personer velges som lagrettemedlemmer og meddommere i lagmannrettesaker under 

forutsetning av ingen merknader i vandelsvurdering: 

Kvinner:     Menn: 

1.      1.  
2.      2.  
3.      3.  
4.      4.  
5.      5.  

 

 

Vedlegg: 
 

Brev fra Frostating Lagmannsrett datert 19. februar 2016. 

 

Saksopplysninger:   

 
Viset til vedlagt brev fra Frostating lagmannsrett datert 19.02.16 der kommunen skal innen 

01.07.2016 ha gjennomført valg av lekdommer som skal kunne trekkes ut for å gjøre tjeneste som 

lagrettemedlemmer/meddommere i lagmannsretten i årene 2017-2020.  

For Frøya kommune skal det velges 5 kvinner og 5 menn.  
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Listen over forslag er satt opp alfabetisk. 

Følgende personer er forespurt og har sagt ja: 

Kvinner:     Menn: 

1 Andersen Marit Riise    1 Gipling Arthur Ludvik  

2 Antonsen Kirsten Rønquist  2 Johansen Rolf  

3 Finne Anne Katrine   3 Kvingedal Andreas  

4 Lund Grethe Korsbø    4 Nordgård Lars Østen  

5 Norborg Marit Wisløff   5 Røvik Sten Kristian 

6 Rabben Randi    

Forslag til personer som lagrettemedlemmer, meddommere i lagmannrettesaker og forliksråd har 

ligget ute til høring i 14 dager.  

Det er kommet inn ett innspill fra høring, hvor 1 kvinne har svart innen fristen, men som ikke er blitt 

registrert. Derfor er det forslag på 6 kvinner hvorav det må velges 5 stk. 

Det er også sendt forespørsel til Politiet for vandelsvurdering, men har pr.d.dato ikke fått svar. 

 

Vurdering: 
 

Rådmann vurderer å innstille 5 kvinner og 5 menn fra hvert kjønn, med forbehold om merknader fra 

vandelsvurderingen.  
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139/16 Kommunestyret 23.06.2016 

 

VALG AV FORLIKSRÅDSMEDLEMMER FOR PERIODEN 01.01.2017-31.12.2020  

 

 

Forslag til vedtak: 

 
Som medlemmer og varamedlemmer samt leder i Forliksrådet, med forbehold om merknader fra 
vandelsvurdring, velges: 

 

Medlem 

  

  

  

Varamedlem 

  

  

  
 

Som leder velges:________________________ 

 

 

Vedlegg: 
 

Brev fra Det kongelige justis- og beredskapsdepartementet datert 21.12.15. 

 

Saksopplysninger:   

 
Viser til brev fra Det kongelige justis- og beredskapsdepartementet datert 21.12.15 ang. valg av 

forliksrådsmedlemmer for perioden 2017-2020. 
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Det skal velges 3 forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer først. Etter at medlemmer og 

varamedlemmer er valgt, skal det særskilt velges leder. 

Følgende personer er forespurt og har sagt ja til følgende rolle i Forliksrådet: 

Medlem 

Hammervik Hilde 

Larsen Frode 

Meland Geir Egil 

Varamedlem 

Midtsian Heidi Johanne 

Storø Kristin Reppe 

Måsøval Torbjørn 
 
Det er også sendt forespørsel til Politiet for vandelsvurdering, men har pr.d.dato ikke fått svar. 

 

Vurdering: 

 

Rådmann vurderer å innstille de foreslåtte personer, med forbehold om merknader fra 

vandelsvurdring.  
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MØTEPLAN 2. HALVÅR 2016  

 

 

Vedtak: 

Utvalg August Septembe

r 

Oktober November Desember Januar 

KST  01.09 og 

29.09 

27.10 24.11 15.12 26.01 

FSK 23.08 06.09 

20.09 

04.10 

18.10 

15.11 og 

16.11 

06.12 10.01 

24.01 

HFF 18.08 15.09 13.10 10.11 08.12 12.01 

HFD 16.08 13.09 11.10 08.11 01.12 17.01 

 

 Felles formannskapsmøte med Trondheim og Hitra kommuner 10. og 11.august. 

 Budsjettmøte formannskapet tirsdag 15. og onsdag 16. november. 

 Budsjettmøte kommunestyret torsdag 15.desember. 

 

*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  

*2)  Hovedutvalg for forvaltning  Torsdager med møtestart  kl. 09.00  

 

 

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

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

særskilt.  

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Utvalg August Septembe

r 

Oktober November Desember Januar 
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KST  01.09 og 

29.09 

27.10 24.11 15.12 26.01 

FSK 23.08 06.09 

20.09 

04.10 

18.10 

15.11 og 

16.11 

06.12 10.01 

24.01 

HFF 18.08 15.09 13.10 10.11 08.12 12.01 

HFD 16.08 13.09 11.10 08.11 01.12 17.01 

 

 Felles formannskapsmøte med Trondheim og Hitra kommuner 10. og 11.august. 

 Budsjettmøte formannskapet tirsdag 15. og onsdag 16. november. 

 Budsjettmøte kommunestyret torsdag 15.desember. 

 

*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  

*2)  Hovedutvalg for forvaltning  Torsdager med møtestart  kl. 09.00  

 

 

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

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

særskilt.  

 

Vedlegg: 
 

 

 

Saksopplysninger:   

 

 

Vurdering: 
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98/16 Formannskapet 21.06.2016 

141/16 Kommunestyret 23.06.2016 

 

AVTALE MELLOM FRØYA KOMMUNE OG SAREPTA  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Kommunestyret godkjenner den forelagte avtalen mellom Frøya kommune og Sarepta 

med retting av påpekte feil. 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Avtalen mellom Frøya kommune og Sarepta godkjennes som framlagt. 

 

Vedlegg: 
 

Vedtak i Frøya kommunestyre; Frøya vindkraftverk-planendringssøknad sak 65/12 

Vedtak i Frøya formannskap; Forhandlingsutvalg for vindkraft. Sak 132/14 

Forslag til avtale mellom Frøya kommune og Sarepta, unntatt offentligheten 

 

Saksopplysninger:   

 
Forhandlingsutvalget har bestått av: 

Ordfører Berit Flåmo 

Opposisjonsleder Arvid Hammernes 

Kommuneadvokat Kristine S. Østerballe (innleid fra sitt selskap etter at hun avsluttet sitt 

arbeidsforhold i Frøya kommune) 

Teknisk sjef Andres Kvingedal (senere seniorkonsulent) 



Saknr: 141/16 

Forhandlingsutvalgets mandat var at allerede inngått avtale fra 2005 skulle danne grunnlaget 

for forhandlingene. 

Forhandlingsutvalget har hatt flere møter både på Frøya og i Trondheim med Sarepta. 

Det vil bli en muntlig redegjørelse under behandling av saken. 

Forslag til avtale mellom Frøya kommune og Sarepta unntatt offentligheten, legges fram i 

møtet. 

 

Vurdering: 
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142/16 Kommunestyret 23.06.2016 

 

ORDFØRERS ORIENTERING  
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RÅDMANNS ORIENTERING  

 

 



 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 16/1904    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.05.16  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møtet 26.05.16 godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møtet 26.05.16 

 

 

Saksopplysninger:   

 

 

Vurdering: 

 

 

 

 

 







































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Hjørdis Årvik Smalø Arkiv: Q13  

Arkivsaksnr.: 16/1232    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

Kommunestyret 

 

Forslag til vedtak: 
1. Frøya kommune gir sin tilslutning til å delfinansiere prosjekt og tiltak på fv. 714 

Stokkhaugen-Sunde i Sør-Trøndelag (trinn 2) med bompenger. 

 

2. Frøya kommune vil spesielt understreke, i lys av den negative utviklingen i ulykker 

med personskader/dødsulykker på strekningen de siste årene, viktigheten av at 

prosjektene i pakken nå ferdigstilles innenfor de tidsrammer som er planlagt. 

 

3. Frøya kommune godkjenner at en ny Stortingsproposisjon omfatter finansiering av 

delprosjektene 7-10, med mulighet for å ta inn prosjekter fra marginallisten dersom 

økonomien tilsier det. Delprosjekt 8 gis prioritet foran delprosjekt 7.  

 

4. Det legges foreløpig til grunn en investeringskostnad (styringsramme) for trinn 2 på 1 

626 mill. kroner. (Alle beløp i 2016-kroner.) Endelig rammer (styrings- og 

kostnadsrammer) vil bli fastsatt etter ekstern kvalitetssikring (KS2).  

 

5. For trinn 2 legger Frøya kommune til grunn at bompenger skal finansiere ca. 56 

prosent av investeringskostnadene, foreløpig anslått til 910 mill. kr. Bompengelånet 

skal også dekke rentekostnader og kostnader ved administrasjon og innkreving av 

bompenger. 

 

6. For trinn 2 forutsetter Frøya kommune at Sør-Trøndelag Fylkeskommune over 

vegbudsjettet bevilger et beløp som dekker ca. 44 prosent av investeringskostnadene, 

foreløpig anslått til 716 mill. kr.  

 

7. Ved prisomregninger av byggekostnader skal Statistisk sentralbyrås «Byggekostnads-

indeks for veganlegg» legges til grunn. 

  

8. Frøya kommune legger til grunn at dagens bompengeordning videreføres med toveis 

parallell/etterskuddsinnkreving gjennom bomstasjoner på Valslag og Våvatnet.  

 

9. Det legges til grunn gjennomsnittlige takster på 56-61 kr i bomstasjonen på Våvatnet 

og 72-79 kr i bomstasjonen på Valslag.  

 

 

 

 

 



Med de forutsetninger som er lagt til grunn vedrørende brikkebruk og rabatter tilsvarer dette 

følgende bompengetakster:  

 

Innkrevingspunkt Takstgruppe 1 Takstgruppe 2 

Våvatnet kr 50 kr 200 

Valslag kr 65 kr 260 

 

Som del av den nasjonale bompengereformen, jf. Meld. St. 25 (2014–2015), og Prop. 1 S 

Tillegg 2 (2015-2016) legges det til grunn en rabattordning med etterskuddsfakturering og 20 

pst. rabatt for kjøretøy i takstgruppe 1 med elektronisk brikke. Det gis ingen rabatt for kjøretøy 

i takstgruppe 2.  

 

Det innføres et passeringstak, som innebærer at det settes en øvre grense for passeringer som 

belastes en gitt brikke i løpet av en kalendermåned. Passeringstaket vil gjelde for hver enkelt 

bomstasjon. I tråd med gjeldende retningslinjer settes det øvre passeringstaket til 40 per 

bomstasjon. Snillfjord, Hitra og Frøya kommune ber om at taket settes til 20 og viser til at 

dette vil ha svært liten betydning for økonomien i prosjektet.   

Endelig takst- og rabattsystem legges frem til lokalpolitisk behandling i god tid før innkrevingen 

for trinn 2 starter opp. 

  
10. Kostnadsøkninger utover prisstigning opp til kostnadsrammen skal dekkes med 

fylkeskommunale midler og bompenger etter samme prosentvise fordeling som innenfor 

styringsrammen. Innsparinger fordeles på samme måte. Alternativt blir det åpnet for at 

reduserte byggekostnader kan nyttes til å ta inn tiltak fra marginallisten dersom det er 

lokalpolitisk enighet om det. Delprosjekt 13 skal i så fall tas først, øvrige delprosjekter 

11-16 er i uprioritert rekkefølge. Eventuelle overskridelser utover kostnadsrammen er 

Sør-Trøndelag fylkeskommune sitt ansvar og dekkes med fylkeskommunale midler. 

11. Det legges til grunn at Sør-Trøndelag Fylkeskommune stiller garanti for nødvendige lån 

som bompengeselskapet tar opp. 

 

12. Dersom det etter at innkrevingen er igangsatt viser seg at Selskapets økonomiske   

situasjon gjør det nødvendig, kan bompengeselskapet, etter søknad til Vegdirektoratet, 

forlenge bompengeperioden med inntil 5 år og/eller øke takstene med inntil 20 prosent 

utover det takstnivået som var forutsatt ved stortingsbehandlingen.  

 

13. Samlet innkrevingsperiode for Trinn 2 er beregnet til 15 år. Dersom økonomien i 

prosjektet blir bedre enn forutsatt skal eventuelle økte bompengemidler settes av til 

utbedringstiltak på marginallisten omtalt i Trinn 1. Delprosjekt 13 skal i så fall tas først, 

øvrige delprosjekter 11-16 er i uprioritert rekkefølge.  

 

En eventuell fylkeskommunal andel til prosjekt på marginallisten må behandles i 

Fylkestinget. 

 

14. Det forutsettes likelydende vedtak i Snillfjord, Hitra og Frøya kommuner. 

 

 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

16/1232-1 LAKSEVEIEN TRINN 2  



  

16/1232-3 SAKSPROTOKOLL - LAKSEVEIEN TRINN 2  

  

16/1232-2 SAKSPROTOKOLL - LAKSEVEIEN TRINN 2  

  

16/1232-4 MELDING OM POLITISK VEDTAK - LAKSEVEIEN TRINN 2  

  

16/1232-5 LAKSEVEIEN TRINN 2  

  

 

 

BAKGRUNN: 

 

Prosjektet Fv. 714 Laksevegen omfatter strekningen Stokkhaugen - Sunde. Dagens veg har en 

lengde på 57,6 km og gjennomsnittlig trafikkmengde er ca. 1670 kjøretøy per døgn (ÅDT) ved 

Våvatnet bomstasjon og 1380 kjøretøy ved Valslag bomstasjon (data fra 2015). Andelen av 

tungbiler i bomstasjonene er ca. 11,5 %. 

 

Fv. 714 er eneste vegforbindelse til Orkanger og Trondheim for kystkommunene Snillfjord, 

Hitra og Frøya og er dermed viktig for hele kystdistriktet. Fv. 714 har i hovedsak lav standard 

med strekningsvis smal og svingete veg og partier med problematiske stigningsforhold. Til 

sammen gir dette en hovedveg med dårlig trafikksikkerhet og framkommelighet. Statistikken 

viser en overrepresentasjon av utforkjøringsulykker med personskader på Fv. 714 

sammenlignet med øvrige fylkesveger i Sør-Trøndelag.  På Strekningen Stokkhaugen – Mjønes 

(prosjektstrekningen) ble det i perioden 2012- januar 2016 registrert 16 ulykker med 

personskade på strekningen. I disse ulykkene ble 3 personer drept, 2 hardt skadde og 16 

personer lettere skadd. 

 

Manglende omkjøringsmuligheter gjør vegnettet svært sårbart ved trafikkuhell, og spesielt 

vinterstid er det mange hendelser som medfører stengt veg i perioder. Dette kan medføre 

uforutsigbarhet og tapte inntekter for næringslivet.  

 

 
Målet med prosjektet Fv. 714 Laksevegen er å bedre framkommeligheten og øke 

trafikksikkerheten på den aktuelle strekningen og derved sikre raskere, tryggere og mer 



pålitelig infrastruktur for næringsliv, befolkning og besøkende i kystkommunene Snillfjord, 

Hitra og Frøya. I tillegg til standardheving, innkortes strekningen fra Stokkhaugen til Sunde 

med til sammen ca. 12,5 km. Prosjektet vil samlet sett gjøre berørte kommuner mer attraktive 

for næringsvirksomhet, bosetting og turisme. 

 

På grunnlag av søknad og lokalpolitiske vedtak ultimo 2009 samt supplerende vedtak i 

Fylkestinget 2012 om deling i to trinn, ble prosjektet Fv. 714 Stokkhaugen – Sunde 

(Laksevegen) trinn 1 med utbygging av prosjekt og tiltak godkjent av Stortinget 6. desember 

2013, jf. prop. 182 S (2012-2013), innst. 39 S (2013-2014). Stortinget ble orientert om 

strukturen med to finansieringsperioder (trinn 1 og trinn 2), med behandling av 

bompengesøknaden i Stortinget i to faser.  

 

Prosjektet finansieres delvis med fylkeskommunale midler, delvis med bompenger som 

innkreves ved to bomstasjoner (Våvatnet og Valslag). 

 

Det siste delprosjektet i trinn 1 er under bygging og ligger fremdriftsmessig godt an i forhold til 

sluttfristen juni 2017. Som vegeier har Sør-Trøndelag fylkeskommune gitt klare føringer om 

kontinuerlig bygging i prosjektet Fv. 714 Laksevegen. Dette helt i samsvar med klare 

forventninger fra berørte kommuner. For å opprettholde kontinuerlig bygging, må neste 

delprosjekt (som ligger i trinn 2) konkurranseutlyses våren/sommeren 2017 med byggestart 

høsten 2017. Finansiering må være avklart før kontrakt inngås, og dermed må 

stortingsbehandling av bomproposisjonen for trinn 2 skje før sommeren 2017. For at denne 

stramme fremdriftsplan kan forventes å holde, må de lokalpolitiske vedtak knyttet til trinn 2 

gjøres våren 2016.  

 

FAKTISKE OPPLYSNINGER: 

 

Tidligere lokal saksgang 

 

Den lokalpolitiske behandlinga av bompengesøknaden har gått for seg i flere omganger. 

Bompengesøknad ble behandlet av Snillfjord, Hitra og Frøya kommune i felles 

kommunestyremøte den 19. november 2009. Sør-Trøndelag fylkeskommune behandlet saken i 

møte i fylkestinget 15. desember 2009 (FT sak 126/2009). 

 

Ved den lokalpolitiske behandlingen i 2009 ble det lagt til grunn en innkrevingsperiode på 20 

år, mens hovedregelen er 15 år. Nye vurderinger viste at med bompengeinnkreving i 15 år og 

takster i tråd med de lokalpolitiske vedtak, ville bompengebidraget bli vesentlig lavere enn 

tidligere lagt til grunn. På bakgrunn av dette behandlet fylkestinget saken på nytt i møte 31. 

oktober 2012 (FT sak 91/2012) og gjorde følgende vedtak:  

 

1. Fylkestinget godkjenner at det kan legges til grunn en totrinnsløsning for bompenge-  

vedtak av prosjektet FV 714 Laksevegen i Stortinget.  

 



2. Reguleringsplanbehandlingen må ta utgangspunkt i de rimeligste løsningene innenfor de 

forutsetningene som ligger i bompengesøknaden med hensyn til trasé mv.  

 

3. Det er et mål at prosjektet skal gjennomføres i tråd med hoved forutsetningene i bom-

pengesøknaden angående takst- og rabatt-nivå, innkrevingstid, prosjektinnhold og 

målsettingen om sammenhengende utbygging. Ved vesentlige endringer av den faktiske 

inntektsutviklingen etter innføring av bompenger må både takst- og rabattnivået vurderes 

på nytt i fase 2.  

 

4. Fylkestinget godkjenner og tar det økonomiske ansvar for anskaffelse av vegkantutstyr 

samt etablering av begge bomstasjoner (inkludert strøm og bredbånd) på prosjektet FV 714 

til en total kostnad på ca. 12 mill. kr inntil saken er behandlet i Stortinget.  

 

5. Arbeidet med bomstasjonene kan starte når proposisjonen er oversendt Stortinget.  

 

De aktuelle kommuner ble orienterte om planene med fremleggelse av utbyggingen i to trinn på 

et styremøte i bompengeselskapet 8. oktober 2012. Det ble da avklart at de ikke fant det 

nødvendig å legge saken frem for kommunene på nytt så lenge forutsetningene med hensyn til 

valg av trasé, trafikk og rabatt ikke blir endret. 

 

Søknaden om bompengeinnkreving som er behandlet av Stortinget inneholdt prosjektene som 

var tenkt gjennomført i trinn 1. Ettersom prosjektet ble vedtatt delt opp i to trinn, må det derfor 

på nytt søkes Stortinget om tillatelse til å kreve inn bompenger på trinn 2 i prosjektet. Følgende 

er lagt til grunn for trinn 2, ref. til vedtak i Fylkestinget, FT sak 95/14, den 29.10.2014: 

 

1. Fylkestinget godkjenner at delprosjekt 7 i fv. 714, Laksevegen, overføres til trinn 2,  

slik at en ny Stortingsproposisjon vil omfatte finansiering av delprosjektene 7, 8, 9 og 

10. 

 

2. Så snart inntektspotensialet er klart og nye anslag på reguleringsplan for 

delprosjektene 7 og 8 er utført, ber Fylkestinget Fylkesrådmannen ferdigstille et 

trafikknotat og en sak til Fylkestinget om trinn 2 i prosjektet fv. 714 Laksevegen, som 

grunnlag for en søknad til Stortinget. 

 

3. Sak om løsningsvalg, utlysning og oppstart av delprosjektene 6 og 10 fremmes til 

politisk behandling snarest, slik at framdrift og en helhetlig utbygging opprettholdes. 

 

4. Fylkestinget ser positivt på innsparingene i delprosjektene 1-5 og 10 og vil slå fast at 

det er  viktig med en streng prosjektstyring. Det bør hentes erfaringer fra andre 

lignende fylkesvegprosjekter.  

 

 

Lokal saksgang  

 

Snillfjord, Hitra og Frøya kommune har i kommunestyremøte april/mai 2016 gjort enslydende 

prinsippvedtak i gjeldende sak. 

 



Gjeldende sak med endelige vedtak om trinn 2 behandles i kommunestyremøte i Snillfjord, 

Hitra og Frøya i juni måned 2016.  

 

Sør-Trøndelag fylkeskommune har politisk behandler av gjeldende sak om trinn 2 i Komite for 

infrastruktur den 1.- 2. juni 2016 og behandling med endelig vedtak i Fylkestinget den 15. juni 

2016. 

 

 

Prosjektbeskrivelse 

 

Det er ikke endringer i den samlede prosjektporteføljen for trinn 1 og 2 som den ble presentert i 

trinn 1 (figur 1). 

 

 

Figur 1. Fv. 714 Laksevegen, oversikt delprosjekter 1 - 10. 

 

Det som avviker fra Stortingets godkjenning av prosjektets trinn 1 er at delprosjekt 7 (Ny vei 

utenom Krokstadøra), som var planlagt realisert i første byggetrinn, jf. FT saknr 95/14 er 

overført til trinn 2 grunnet kostnadsøkning. En ny stortingsproposisjon for trinn 2 vil dermed 

omfatte finansiering av de følgende delprosjekter 7-10: 

 

Delprosjekt 7 Ny veg utenom Krokstadøra omfatter ny vei på strekningen Snilldalsli-Berg. 

Tiltaket består i hovedsak veg i dagen, to bruer, Åøybrua (47 m) og Bergselvbrua (148 m) og 

en kort tunnel (Ålitunnelen, ca. 80 m pluss portaler på ca. 60 m). Strekningen for det 

opprinnelige delprosjekt 9 er nå av utbyggingstekniske grunne inkludert i delprosjekt 7. 

 



Ny vegstrekning er 3,7 km noe som gir en innkorting på ca. 1,9 km sammenlignet med 

eksisterende veg.  

 

Ved å bygge ny Fv. 714 utenom Krokstadøra får trafikantene en mer trafikksikker veg med 80 

km/t for den regionale trafikken, samtidig som lokalveien gjennom Krokstadøra også blir mer 

trafikksikker pga. redusert trafikk.  

  

- Reguleringsplanen Fv. 714 Stokkhaugen - Sundan, parsell Snilldalslia – Berg er vedtatt den 

11.02.2016. 

-  

- Anslag for prosjektet (09.12.2015): 355 mill. kr (2016-kr) 

  

Delprosjekt 8, Åstfjordkryssingen omfatter ny vei på strekningen Saghølen - Stormyra. 

Tiltaket består i hovedsak av Åstfjordbrua (725 meter), to tunneler (Slørdalstunnelen 2645 m 

og Mjønestunnelen 745 m), korte strekninger med veg i dagen inkl. tre kryssområder. 

 

I alt en ny vegstrekning på ca. 5,5 km som gir en innkorting på ca. 6 km sammenlignet med 

eksisterende veg som er svært svingete med nedsatt hastighetsnivå. 

 

- Reguleringsplanen Fv. 714 Stokkhaugen – Sundan, parsell Saghølen-Stormyra er vedtatt den 

12.11.2015 og etter klage på planvedtaket endelig stadfestet av Fylkesmannen den 08.03.2016. 

- Anslag for prosjektet (11.11.2015): 1250 mill. kr (2016-kr) 

Delprosjekt 9, Utbedring av eksisterende veg langs Snilldalselva. Denne utgår som eget 

delprosjekt i og med at strekningen nå er inkludert i delprosjekt 7.  

 

Delprosjekt 10, Våvatnet er ferdig bygget i samme entreprise som delprosjekt 6 Ny veg og 

tunneler i Snilldalen. Kostnad er forskuttert av STFK.  

 

- Kostnad for prosjektet: 21,4 mill. kr (2016-kr) 

 

Fv. 714 Laksevegen trinn 2 omfatter således som omtalt delprosjekt 7 – 10 hvor delprosjekt 9 

utgår som eget delprosjekt, mens delprosjekt 10 allerede er bygget. Gjenstående 

byggeprosjekter tilhørende trinn 2 er dermed delprosjekt 7 og 8.  

 

I utgangspunktet skal delprosjekt 7 gjennomføres først, men det er utbredt enighet om at 

delprosjekt 8 er det viktigste enkeltprosjektet og at delprosjekt 8 dermed gis prioritet først. 

 

Den samlede investeringskostnaden lagt til grunn for trinn 2 er på 1626 mill. kr (2016-kr) 

(tabell 1).  

 

Tabell 1. Samlet investeringskostnad/kostnadsoverslag for trinn 2. 

Delprosjekter trinn 2 Kostnad (anslag) 



mill. kr (2016-kr) 

7, Ny veg utenom Krokstadøra (inklusiv delprosjekt 9) 355 

8, Åstfjordkryssingen 1 250 

9, Utbedring av eksisterende veg langs Snilldalselva 

- er inkludert i delprosjekt 7 
- 

10, Våvatnet (forskuttert av STFK) 21 

Samlet investeringskostnad/kostnadsoverslag 1 626 

 

Delprosjekt11-16 fra marginallisten er delstrekninger med en vegstandard som stort sett ikke 

har altfor dårlig kurvatur og har gul stripe (tabell 2).  

 

Disse marginalprosjekter kommer til utførelse dersom inntektene øker vesentlig utover de 

beregnede eller at utbyggingskostnadene blir lavere.  

 

Delprosjekt 13 gis etter uttalt ønske førsteprioritet blant marginalprosjektene.  

 

Øvrige delprosjekter 11-16 er i uprioritert rekkefølge. En prioritering her vil avhenge av hva 

som evt. blir av ledige midler. Det forutsettes at en endelig prioritering behandles lokalpolitisk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2. Marginallisten (beløp i mill. kr). 

Delstrek. 

(Oppr. pri) 

Prosjekt Oppr. 

overslag 

2009-kr 

 

Oppr. 

overslag 

2016-kr 

Inkl. mva.-

komp 

(+15,9 %) 

Antatt 

realøkning 

(+18,5 %, 

Standard 

hevning mv.) 

Justert 

overslag 

2016-kr 

 

11 Utbedring av eks. veg Våvatnet 

-Snilldalen 

65 93,3 17,3 110,5 

12 Utbedring av eks. veg frem til 

Våvatnet inkl. ny veg gjennom 

kurve vest for Stokkhaugen og 

Våda indre bru 

45 64,6 11,9 76,5 



13 Utbedring av eks. veg 

Bergsbakken - Storvasstunnelen 

5 7,2 1,3 8,5 

14 Utbedring av eksisterende veg i 

Fossdalen 

12 17,2 3,2 20,4 

15 Utbedring av Røssvika - 

Slåttavika 

20 28,7 5,3 34,0 

16 Utbedring av eksisterende veg 

Nessavatnet 

4 5,7 1,1 6,8 

Samlet overslag, marginalprosjekter 151 216,7 40,1 256,7 

 

 Forutsetninger lagt til grunn for justert overslag i tabell 2: 

 

 Deflator for riksveg ved justering fra 2009- til 2016- kr: + 23,8 % 

 Mva. kompensasjon knyttet til endring i regler (2013) for mva.-fritak: + 15,9 % 

 Antatt realøkning i kostnad, primært pga. økte krav til standard mv: + 18,5 %                                     

(for dette lagt til grunn realkostnadsøkning på Laksevegens pri. 7 (+9) fra oppr. 

kostnadsoverslag i 2009 til nytt anslag desember 2015).  

 

 

Utbyggingsplan (rekkefølge og fremdrift) 

 

Gjenstående byggeprosjekter tilhørende trinn 2 er delprosjekt 7 og 8. Det er enighet om at 

delprosjekt 8 gis prioritet foran delprosjekt 7. 

 

Planlagt framdrift forutsetter Stortingsbehandling med vedtak av søknad om 

bompengefinansiering før sommeren 2017 (figur 2). Forutsatt et positivt Stortingsvedtak vil 

utlysning av entrepriser kunne skje sommeren 2017 med anleggsstart høsten 2017. Dersom 

begge de gjenværende delprosjektene gjennomføres med en viss samtidighet kan det skje 

ferdigstillelse i 2020, med forventet åpning for trafikk innen årsskiftet 2019/2020. Ved 

gjennomføring etter hverandre med kontinuerlig bygging, kan ferdigstillelse være i 2022. 

Utbygging av delprosjekt 8 og delprosjekt 7 forventes å skje med stor grad av parallellitet. 
Investering 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

Pri. 6 Ny veg og tunneler i Snilldalen

Pri. 7 Ny veg utenom Krokstadøra

Pri. 8 Åsfjordkryssingen

Pri. 9 Utbed. av eks. veg i Snilldal

Pri 10. Våvatnet

 
Utredning/forprosjekt

Kommunedelplan

Reguleringsplan

Byggeplan/grunnerverv

Utlysing/Bygging

Trafikkåpning  
Figur 2. Fremdriftsplan. 
(Framdriftsplanen er for trinn 2 (pri 8 og 7(inkl.9)) under forutsetning av at avklaringer knyttet til finansiering, og derved 

vedtak av Stortingsproposisjon for trinn 2 er gjort innen sommeren 2017) 

 



 

Trafikkgrunnlag 

  

Fv. 714 har i hovedsak lav standard med strekningsvis smal og svingete veg og partier med 

problematiske stigningsforhold. Til sammen gir dette en hovedveg med dårlig trafikksikkerhet 

og framkommelighet.  

 

Det er ikke alternative vegruter på strekningen. Manglende omkjøringsmuligheter gjør dagens 

vegnett svært sårbart ved trafikkuhell, og spesielt vinterstid er det mange hendelser som 

medfører stengt veg i perioder. Dette kan medføre uforutsigbarhet og tapte inntekter for 

næringslivet. Delprosjektene i trinn 2 vil derfor ha stor nytte for næringstrafikken spesielt. 

Samlet innsparing i kjørelengde som omfattes av delprosjektene i Trinn 2 er 7,9 km. 

Delprosjekt 8 «Kryssingen av Åstfjorden med bru og en tunnel på hver side av fjorden» er den 

delstrekningen som gir den største enkeltinnsparingen, 6,3 km. 

 

Den etablerte ordningen innebærer at tungbil betaler 5 ganger lettbiltakst. Med det nye takst- 

og rabattopplegget der tunge kjøretøy ikke får rabatt, vil en ordning der tunge kjøretøy betaler 

4 ganger lettbiltakst gi samme gjennomsnittlige betaling for tunge kjøretøy i ny og eksisterende 

ordning.  

 

Prosjektet Fv. 714 Lakseveien er beregnet i Regional transportmodell (RTM V 3.8.5 for 2014). 

Modellberegningene er gjennomført for 2 alternativer; 

 

 Basis (før situasjon) 2014, Fv. 714,   

 Utbygd situasjon (etter situasjon) Fv. 714 

 

Tellende trafikk basert på registrerte passeringer gjennom bomstasjonene på Valslag og 

Våvatnet i 2015 er lagt grunn som basis for trafikberegningene i finansieringsanalysen.  

 

Transportmodellen beregner en økning i trafikken gjennom bomstasjonene på Fv. 714 Valslag 

og Fv. 714 Våvatnet med hhv. 8 pst. og 11 pst. som følge av tiltakene på delstrekningene som 

omfattes av Trinn 2.  

 

I grunnlaget for RTM beregningene er det i både før- og etter situasjonen tatt utgangspunkt i 

dagens bomstasjoner med tilhørende satser pr januar 2016.  

 

Registrert trafikk for 2015 og RTM modellens resultater for framtidig trafikkvekst 

framkommer av tabell 3: 

 

 

Tabell 3. Trafikk - Grunnlag finansieringsanalyse 

Fv714 

Snitt 

Registrert 

trafikk 

Endring RTM - Dagens og 

framtidig situasjon 

Trafikk - Grunnlag 

finansieringsanalyse 



2015 

Våvatnet 1670 11 % 1854 

Valslag 1380 8 % 1490 

 

 

Resultatene underbygges av statistikk fra passeringer gjennom bomstasjonene i 2015 hvor 85,2 

% av trafikken av trafikken passerer gjennom begge bomstasjonene. For øvrig utgjør 

passeringer kun gjennom hhv. Våvatnet og Valslag 12,2 pst, og 2,6 pst av trafikken.  

Statistikkgrunnlaget omfatter lette kjøretøy med brikke uten fritak. Utvalget utgjør 65 pst. av 

den totale trafikken på strekningen og vurderes som å være representativt, med samme 

fordeling som den totale trafikken på strekningen. 

 

 

Bompengeinnkreving 

 

Prosjektene i trinn 2 er forutsatt delfinansiert med bompenger gjennom forlengelse av 

eksisterende innkrevingsordning. 

 

Finansieringsopplegget bygger således på videreføring av parallell/etterskuddsinnkreving i de to 

eksisterende automatiske bomstasjoner på Fv. 714 Våvatnet og Fv. 714 Valslag med 

innkreving i begge kjøreretninger. Plasseringen av bomstasjonene forutsettes videreført i trinn 2 

da det ikke er endringer i forutsetningene vedrørende plassering av bomstasjonene jf. 

Stortingets godkjenning av prosjektets trinn 1, jf. Prop. 182 S. 

 

Oppstart av bompengeinnkreving til trinn 2 vil, som det ser ut nå, være januar 2019. Trinn 1 av 

Fv. 714 Laksevegen, som det kreves inn til nå, vil da være ferdig finansiert. Med oppstart av 

innkreving til trinn 1 den 28. april 2014 og 10 års innkreving lagt til grunn i Prop. 182 S, vil 

trinn 1 dermed være finansiert på nær det halve av forventet tid. Årsaken til den kortere 

innkrevingstid er primært at antallet passeringer er vesentlig høyere enn kalkulert og inntektene 

for de to bomstasjoner derved er godt 40 % over hva som er lagt til grunn ved beregning av 

finansieringstid. 

 

Antall passeringer, inntekt samt gjennomsnittlige takst for 2015 vises i tabell 4. 

 

Tabell 4. Inntekt og passeringer 2015. 

Bomstasjon Trafikk ÅDT Inntekt, kr Gjennomsnitts 

takst, kr 

Fv. 714 Våvatnet 609 117 1669 32 770 495 53,80 

Fv. 714 Valslag 504 640 1383 36 990 112 73,30 

Sum 1 113 757 3051 69 832 564 62,70 

 



Med oppstart januar 2019 av bompengeinnkreving til trinn 2 og en beregnet innkrevingsperiode 

på 15 år, vil da den samlede innkrevingsperiode for trinn 1 og 2 være ca. 20 år som opprinnelig 

forutsatt for prosjektet Fv. 714 Laksevegen. 

 

Ved finansieringsanalysen for trinn 2 blir det lagt til grunn den faktiske trafikk som nå er 

dokumentert ved de to bomstasjoner, pluss hhv 11% og 8% beregnet trafikkvekst.  

 

 

Takst- og rabattsystem 

 

Som del av den nasjonale bompengereformen, jf. Meld. St. 25 (2014–2015), og Prop. 1 S 

Tillegg 2 (2015-2016) vil det skje en endring i takst- og rabattsystemet. Denne endring er ikke 

spesielt knyttet til trinn 2. 

 

Endringen innebærer en rabattordning med etterskuddsfakturering og 20 % rabatt for kjøretøy i 

takstgruppe 1 som også vil omfatte biler over 3500 kg i gruppe M1 (tunge bobiler, 

campingbiler og andre større personbiler) med elektronisk brikke.  

 

For biler over 3500 kg gis det ikke rabatt. Det er mulig å innføre passeringstak, som innebærer 

at det settes en øvre grense for passeringer som belastes en gitt brikke i løpet av en 

kalendermåned. Statens vegvesen Region midt anbefaler at det øvre passeringstak settes til 40 

per bomstasjon, som er det laveste nivået gjeldende retningslinjer gir mulighet for. Snillfjord, 

Hitra og Frøya kommune ber om at taket settes til 20 og viser til at dette vil ha svært liten 

betydning for økonomien i prosjektet. 

 

Det legges til grunn at samlet inntekt ikke skal endres som følge av de nye takst- og 

rabattordningene, men være på samme nivå som forutsatt for trinn 1 i Prop. 182 S. På samme 

måte er det lagt til grunn at den forholdsmessige belastningen for de ulike kjøretøygruppene 

(lett/tung) skal videreføres. 

 

Det legges opp til at det skal foreligge lokalpolitisk tilslutning til takstene før innkrevingen for 

etappe 2 tar til. 

 

 

Finansieringsplan 

  

Prosjektets trinn 2 er planlagt finansiert med fylkeskommunale midler og bompenger.  Det er 

lagt til grunn at Sør-Trøndelag fylkeskommunes muligheter for bevilling til prosjektet samlet 

sett ligger fast som opprinnelig planlagt jf. gjeldende investeringstabell. 

 

Oppstart av bompengeinnkreving til trinn 2 forventes som tidligere omtalt å være januar 2019.  

 



Det er lagt til grunn en investeringskostnad/kostnadsoverslag for trinn 2 på 1 626 mill. 2016 -kr 

(tabell 1). Det er forutsatt at 910 mill. 2016 -kr eller 56 % bompengefinansieres og 716 mill. 

2016- kr eller 44 % skal finansieres med fylkeskommunale midler (tabell 5).  

 

Dette er en noe større bompengeandel enn hva som var lagt til grunn i trinn 1 der det var lagt 

opp til en bompengeandel på inntil 50 % av kostnadene for vegprosjektet. 

  

Tabell 5. Forslag til finansieringsplan (tall i mill. 2016 kr)  

 2015-2017 2018-2020 Sum Andel i % 

Bompenger 23 887 910,0 56 

Fylkeskommunale midler 245 471 716 44 

Sum 268 1 358 1 626 100 

 

 

 

Det er foretatt beregninger av finansieringsevnen ut fra bl.a. følgende forutsetninger: 

 

 Anleggskostnad (total investeringskostnad): 1626 mill. 2016-kr 

 Fylkeskommunale midler 716 mill. 2016- kr 

 Lånerente 5,5 % i perioden 2017-2026. Deretter 6,5 pst. resten av perioden f.o.m 2027 

 Årlig prisstigning: 2,5 pst. 

 Samlet årlig innkrevingskostnader i to bomstasjoner: 5 mill. 2016- kr.  Samme nivå på 

innkrevingskostnader som var lagt til grunn i trinn 1 (Prop 182 S 2012-2013). 

 Nytt takst- og rabattsystem iht. bompengereformen: 

 Tunge kjøretøy betale fire ganger lettbiltakst 

 20 prosent rabatt for lette kjøretøy – ikke rabatt for tunge kjøretøy 

 ÅDT pr bomsnitt (Faktisk trafikk 2015):    

o Fv. 714 Valslag (ytre snitt): 1380  

o Fv. 714 Våvatnet (indre snitt): 1670 

 ÅDT Engangsvekst 2020 pr bomsnitt (2015) 

o     Fv. 714 Valslag (ytre snitt): 8 pst.  

o     Fv. 714 Våvatnet (indre snitt): 11 pst. 

 Årlig trafikkvekst: Fylkesprognose iht. NTP 

 Gjennomsnittstakst: 

o     Valslag (ytre snitt):     72,-  2016 –kr 

o     Våvatnet (indre snitt): 56,-  2016 –kr 



 Byggetid: 2017-2020  

Med disse forutsetninger lagt til grunn er innkrevingsperioden beregnet til om lag 15 år.  

 

Finansieringsopplegget vurderes som robust. Dersom det etter at innkrevingen er startet viser 

seg at bompengeselskapets økonomiske situasjon gjør det nødvendig, kan bompengeselskapet, 

etter søknad til Vegdirektoratet, øke takstene med inntil 20 pst. ut over prisstigning og/eller 

øke bompengeperioden med inntil 5 år. 

 

 

Håndtering av kostnadsøkninger, evt. mindre bompengeinntekter enn forutsatt 

 

Det legges som tidligere anført til grunn en samlet investeringskostnad/kostnadsoverslag på 

1626 mill. kr (alle avsnittes beløp i 2016-kr). Av dette vil 716 mill. kr bli finansiert med 

fylkeskommunale midler. Det er videre beregnet et bompengebidrag på 910 mill. kr.  

 

Eventuelle kostnadsøkninger i dette prosjektet skal håndteres i tråd med regler for dekning av 

kostnadsøkning for enkeltprosjekt. Dette innebærer at kostnadsøkninger utover prisstigning 

opp til kostnadsrammen skal dekkes med fylkeskommunale midler og bompenge etter samme 

prosentvise fordeling som innenfor styringsrammen.  

 

Endelig styrings- og kostnadsramme vil bli fastsatt etter ekstern kvalitetssikring (KS2). KS2-

prosessen tar normalt 4-6 mnd. Foreløpig kostnadsoverslag (styringsramme) for delprosjekt 7 

og 8 er på 1 605 mill. 2016- kr.  

 

Dersom kostnad blir 10 prosent høyere enn foreløpig styringsramme, skal bompengeselskapet 

dekke om lag 90 mill. kr eller 56 prosent av en slik økning. Øvrige kostnadsøkninger er 

fylkeskommunens ansvar.  

 

Innsparinger fordeles på samme måte. Alternativt blir det åpnet for at reduserte byggekostnader 

kan nyttes til å ta inn tiltak fra marginallisten dersom det er lokalpolitisk enighet om det. 

Delprosjekt 13 skal i så fall tas først, øvrige delprosjekter 11-16 er i uprioritert rekkefølge. 

Eventuelle overskridelser utover kostnadsrammen er Sør-Trøndelag fylkes-kommune sitt 

ansvar og dekkes med fylkeskommunale midler.  

 

Det er Statistisk sentralbyrå sin kostnadsindeks for veganlegg som skal nyttes i 

prisberegningene. 

 

Følsomhetsberegninger 

Dersom ekstern kvalitetssikring (KS2) medfører en økning i kostnadsrammen på 10 prosent 

viser utførte følsomhetsberegninger at gjennomsnittstaksten vil øke fra 56 kr til 61 kr på 

Våvatnet, og fra 72 kr til 79 kr på Valslag. 

 

Brutto takster (takstanslaget) vil i dette tilfellet bli som angitt i tabell 6; 



 

Tabell 6. KS 2- Brutto takster ved 10 prosent økning i kostnadsrammen (foreslåtte takster i 

parentes). 

 

 Innkrevingspunkt Takstgruppe 1 Takstgruppe 2 

 Våvatnet Kr 55 (kr 50)  Kr 220 (kr 200) 

 Valslag Kr 71 (kr 65) Kr 284 (kr 260) 

 

Garantier ved låneopptak 

 

Sør-Trøndelag fylkeskommune garanterer med selvskyldnerkausjon for lånene som 

bompengeselskapet tar opp. Garantien gjelder for hovedstolen for lånet, maksimalt 925,5 mill. 

nominelle kroner med tillegg av 10 prosent av til enhver gjeldende hovedstol til dekning av 

eventuelle påløpte renter og omkostninger. Lånet kan ikke overstige 1018,1 mill. kr (ny 

garantisak i forbindelse med trinn 2). Garantistens utlegg kan dekkes gjennom en økning av 

realtakstene med inntil 20 prosent og/eller en forlengelse av bompengeperioden med inntil 5 år. 

Anførte garantibeløp kan bli justert om ekstern kvalitetssikring (KS2) gir grunnlag for endret 

økonomisk ramme for prosjektet. 

 

Snillfjord, Hitra og Frøya kommune, forutsetter i sine lokalpolitiske vedtak at Sør–Trøndelag 

fylkeskommune stiller garanti for nødvendige lån som bompengeselskapet tar opp. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Jan O Fredagsvik Arkiv: C56  

Arkivsaksnr.: 16/159    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

BÅTMOTORMUSEUM  

 

 

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Frøya kommune er imponert over Margit og Harald Aukas livsverk med å samle det store 

antall motorer som nå befinner seg på Frøya, og er ydmyk i forhold til familiens ønske om at 

motorene skal lagres og stilles ut permanent på Frøya. 

2. Frøya kommunestyre viser til utkast til avtale mellom Frøya kommune og Lars K Gåsø og ber 

rådmannen forhandle fram en endelig avtale som både sikrer forsvarlig lagring, vedlikehold 

og kvalitetsmessig god utstilling av deler av samlingen. 

3. Frøya kommunestyre støtter og roser initiativet på Mausund med å etablere et museum i det 

tidligere fiskemottaket, og viser til utkast til avtale mellom Trøndelag Kysthistoriske museum, 

Lars K Gåsø og Frøya kommune om å stille ut 15 av motorene på Mausund.  Rådmannen bes 

delta i forhandlingene om en endelig avtale. 

4. Dersom partene kommer til enighet om avtalene, bevilges kr. 150.000 til opp-pussing og 

klargjøring av lokalitetene på Mausund og til videre tilrettelegging av lokalene. Kr.65.000 går 

til allerede utført reperasjoner og tilpasninger. Midlene tas fra ansvarsområde 1100, 

rådmann, tilskudd kulturtiltak. 

5. Videre bes rådmannen forhandle ferdig avtale med Egil Berge AS om leie av lokalene, i første 

omgang for en periode på 5 år. Avtalt leiesum for 2016 tas fra Res.tilleggsbevilgninger mens 

leie for kommende år legges in i budsjett og handlingsplan 2017-2020. 

6. Frøya kommunestyre viser til inngått avtale om leie av lagrings-lokale på Bonenget og 

beklager at avtalen ikke er politisk behandlet. Kommunestyret ser det ikke som økonomisk 

forsvarlig å binde opp så store midler for å lagre motorene, og ber rådmannen avslutte 

leieforholdet innen utgangen av 2016. Rådmannnen bes finne dekning for leieutgiftene i 2016 

innenfor årets budsjett. 

7. Kommunestyret ber rådmannen oppnevne en museumskomite der noen av medlemmene er 

genuint interessert i museumsvirksomhet og der noen også har museumsfaglig kompetanse. 

Komiteen bør ha maks 5 medlemmer og formannskapet som kulturkomite orienteres når 

komiteen er oppnevnt. 

8. Denne komiteen skal jobbe tett opp mot administrasjonen om realisering av folkeparken på 

Sistranda. Administrasjonen skal også søke råd og bistand hos STFK gjennom MIST. 

 
 
 



 

 

Vedlegg: 
Tilbud leie av areal  
Skisse areal 
Kostnadsoverslag rehabilitering 
Forslag avtale Gåsø - Trøndelag Kysthistorisk Museum 
Utkast Leieavtale Frøya kommune – Harald og Margits Båtmotorsamling 
Skisse folkepark 
 
 
Saksopplysninger:   
Harald Auka er født på Frøya, men har i størstedelen av sitt liv jobbet i Trondheim og bodd i Rissa 
kommune. Han har i hele sitt voksne liv vært opptatt av motorer og har gjennom flere 10-år samlet 
et imponerende stort antall av ulike modeller og størrelser. Hans kone Margit delte hans interesse og 
har bidratt til beskrivelse og katalogisering av motorene. Like etter tusenårsskiftet bygde Harald sitt 
eget museum i Statsbygda – kun med egne midler.  

Harald og Margit signaliserte for mange år siden at de godt kunne tenke seg å donere motorene til 
Frøya kommune, forutsatt at det ble etablert et eget motormuseum på Frøya.  Noen motorer ble 
utleid til Frøya historielag i forbindelse med et kystkulturarrangement på Dyrvik.  Senere ble ca. 70 
motorer lagret hos Kåre Gåsø i Ervika. I den forbindelse ble det laget en avtale mellom Harald Auka 
og Frøya kommune. Frøya kommune forpliktet seg til å betale årlig husleie på 30.000 kroner. 

På grunn av høy alder og sviktende helse overførte Harald og Margit i 2015 hele motorsamlingen til 
sin nevø Lars Kristian Gåsø, fortsatt med et ønske om at motorsamlingen skulle ende opp på Frøya. 
Ettersom det ble aktuelt å leie ut museumsbygget i Statsbygda til annet formål, ble det enighet 
mellom Frøya kommune ved Maciej Karpinski om å få motorene flyttet til Frøya. Forut for dette hadde 
Maciej Karpinski og Jan Otto Fredagsvik vært på besøk hos Harald og Margit og hatt en omvisning i 
museet i Statsbygda.  

For å kunne ta imot hele samlingen var Frøya kommune avhengig av å finne egnet lager/deponi. Etter 
sonderinger ble det gjort avtale om leie av egnet lagerbygning i Bonenget, hos Tove Boneng og 
Hallgeir Nilsen. Båtmotorene oppbevares i dag på Bonenget. Kostnaden med dette er kr 200.000,- pr 
år. Avtalen går ut ved utgangen av 2016 og evt reforhandling skjer før 1.1.2017. I tillegg har som 
tidligere nevnt noen motorer vært oppbevart i Ervika. Dette har kostet 30.000,- årlig. Disse motorene 
er nå flyttet til Bonenget og avtalen med utleier er avsluttet.  
 

Det ble så organisert frakt av motorene fra Statsbygda til Bonenget ved at Frøya Transportsenter fikk 
lastet på motorer som returfrakt. Både opplasting, avlasting og plassering av motorene i bygningen 
på Bonenget ble utført på dugnad av representanter fra kommunen og andre spesielt interesserte. 
Motorene som var lagret i Ervika ble også flyttet til Bongenet av Frøya transportsenter. Kostnadene 
med flytting av motorene fra Statsbygda og Ervika beløp seg til ca. 50.000 kroner, som i sin helhet er 
betalt av Frøya kommune av budsjetterte midler innenfor museumsdrift. Leie av bygningen i 
Bonenget og Ervika beløp seg i 2015 til ca 160.000 kr. For 2016 dreier det seg om 200.000 kroner 
hvorav ca. 67.000 så langt er betalt. Det hører med til historien at Hallgeir Nilsen har gjort en stor 
jobb med å sortere og stable motorer, utført som dugnad. 

Parallelt med arbeidet med motorene har virksomhetsleder arbeidet med planer for folkepark 
m/museum på Sistranda.  Arkitekt Cappelen har laget skisser, og i de skissene er det også tatt høyde 
for et motormuseum.  Skissene inneholder  

1. Utkast til rom- og funksjonsprogram for Folkeparken (VI VIL-dokumnet) 
2. Folkemuseum på Sistranda. Lokasjon NORD. 



 

 

3. Museumsbygget. Lokasjon SØR. 

Denne rapporten må ses på som en ideskisse som bl.a. er laget etter et åpent møte i kommune-
styresalen høsten 2015. Rapporten vil være et nyttig dokument i det videre arbeid for å realisere en 
eventuell folkepark. 

Virksomhetsleder har hatt god dialog med et miljø på Mausund som har vist stor interesse for å lage 
et eget museum på Mausund, som bl.a. kunne stille ut en del av motorene. De har i samråd med Egil 
Berge AS gjort et imponerende dugnadsarbeid for å tilpasse noe av bygningsmassen i fiskemottaket 
til museum. De har stiftet en forening –Trøndelag Kysthistoriske museum – og har allerede fått på 
plass gjenstander i 2.etasje, bl.a. hele samlingen som Vidar Oskarson tidligere hadde i lokalene til 
vertshuset Skårungen, som han drev.  De har også flyttet en gammel båt fra kommunens lager på 
Kvisten og en gammel båt fra det kommunalt eide naustet på Rabben, som bl.a. ble benyttet av 
naustprosjektet ved Sistranda skole. Dette naustet ble solgt ifb med etablering av Rabben Marina og 
er nå revet. 

 
Det er en del arbeid som fortsatt må gjøres med lokalene på Mausund før de er egnet for bruk. Mye 
er allerede gjort, slik somm deling av rommet, rullestolrampe, maling etc. Rehabilitering av lokalene 
er påbegynt på dugnad av personer fra Mausund.  
 
Kostnaden med rehabilitering og tilrettelegging av lokalene er beregnet til kr 65.500,-. Kommunen 
må være med på ombyggingen og tilretteleggingen som må gjøres for å få dette til et egnet og 
godkjent lokale blant annet i forhold til universell utforming. Arbeidet vil bli fullført hvis Frøya 
kommune støtter opprettelse av museumsutstilling på Mausund og planen er å ha det 
innflyttningsklart i løpet av sommeren, slik at deler av årets turistsesong kan utnyttes. Det rapporteres 
fra Mausund at lokalene i 2.etasje vil åpnes for lokalbefolkningen helga 18.-19.juni, og for almenheten 
ca en uke senere. Vi snakker da om 2.etasje. Kostnadsoverslag for ombygging/tilrettelegging 1.etasje, 
se vedlegg.  
 
Det er opprettet en arbeidsgruppe på Mausund som jobber med og vil jobbe med rehabiliteringen av 
lokalet og senere selve utstillingen i båtmotormuseet. Denne arbeidsgruppen tar også ansvar for å ha 
en person som kan videreformidle historien som følger med motorene.  
Huseier har lagt nytt tak på bygget, for egen regning. 
 
Frøya kommune har mottatt utkast til leieavtale mellom Frøya kommune og Egil Berge AS. Her er 
tilbudet kr. 5000 pr. måned i minst 10 år. Arealet er på på ca. 125 kvm. Det gir en pris pr. kvadratmeter 
på 480 kr. Vedlegg 1. Se også vedlegg 2 -  skisse av arealet 

Frøya kommune har mottatt et utkast til avtale med Lars K Gåsø når det gjelder hele motorsamlingen. 
Utkastet er relativt omfattende og innebærer stort engasjement fra kommunen, både hva angår 
administrasjon og kostnader. Vedlegg 5. 

For å avklare hvordan engasjementet på Mausund bør følges opp, har rådmannen bedt om og mottatt 
et utkast til avtale mellom Lars K Gåsø og Trøndelag Kysthistoriske Museum, men som også involverer 
Frøya kommune som tredjepart. Vedlegg 3. 

Det er arbeidet med å etablere en arbeidsgruppe på Fast-Frøya som vil se på motorene for å finne ut 
hva som er verdt å ta vare på og som på dugnad vil delta i rehabilitering av disse motorene. Denne 
gruppen har grovt regnet på saken og funnet ut at en vil sitte igjen med ca 50 motorer. En del av disse 
kan stilles ut på Mausund. 
 



 

 

Flytting av båtmotorene til Mausund vil eventuelt bli foretatt av arbeidsgruppen på Mausund på 
dugnad. 
 
Motorer som en ser ikke kan rehabiliteres, kan bli brukt som deler til de som kan rehabiliteres. Videre 
ser en for seg at deler kan selges til andre som viser interesse, samt at de motorene som ikke vil bli 
benyttet, blir solgt enten i sin helhet eller som deler og dermed gi noe inntekt. Det samme kan også 
motorer som er i god stand, men som ikke vil bli brukt i et museum. Forhold nevnt foran blir en del 
av en eventuell avtale mellom Frøya kommune og Lars K Gåsø. 
 
Andre aktuelle steder for motorer enn Mausund kan være Frøya Videregående (både for utstilling 
samt at de kan brukes aktivt av skolen i undervisning), evt museumsbygg på Sistranda og andre steder 
i Frøya det kan være et ønske om å ha en liten utstilling. Alternativt må man tenke på plass for å 
oppbevare motorer som det ikke er rom for i museet og de som man velger å beholde som 
delemotorer.   
 

Vurdering: 

Rådmannen innser at en politisk sak vedr båtmotorene burde vært lagt frem tidligere, ettersom det 
involverer kommunen ressursmessig på flere måter.  Slik saka nå står, er det følgende forhold som 
må vies oppmerksomhet og finne sin løsning: 

1. Hvordan skal en sikre at Margit og Harald Aukas livsverk blir i varetatt og gjort tilgjengelig 
for publikum? 

2. Hvordan ivareta det engasjementet som er utvist på Mausund? 
3. Hvor skal den store samlingen av motorer lagres i fremtiden? 
4. Hvordan er fremdriften for etablering av folkepark med museum på Sistranda? 
5. Hvordan finne økonomiske midler for eventuelt å dekke leieutgifter på Mausund? 
6. Hvordan finne midler for dekning av leieutgifter for det store motor-lageret på Fast-Frøya? 

 
Kulturhistorien binder fortid, nåtid og fremtid sammen. Dette, samt respekt for giver, gir oss et særlig 
ansvar for å kunne ta vare på de båtmotorene som vi vil kunne få, også i forhold til å levere 
kulturhistorien videre til kommende generasjoner og synliggjøre utviklingen av oppfinnelsen som har 
hatt stor betydning for fiskeriene og samferdselen langs kysten vår. 
 
I henhold til det kommunale planverket er Øyrekken et satsningsområde, og gjennom å etablere et 
museum på Mausund har Frøya kommune en mulighet for å gi turistnæringen i Øyrekken vekst og 
utvikling gjennom å kunne tilby en kulturbasert opplevelse.  
 
Vi har et levende kulturliv og en rik kulturhistorie som kan bidra til å gi innhold i reiselivsprodukter 
(Odaspelet, Suladagene, Havfiskefestival, og pakker som reiselivet selger for eksempel). Et 
båtmotormuseum, evt et helhetlig fiskerimuseum på Mausund vil være med på å gi enda mer innhold 
i pakker som selges. Reiselivet er noe det satses på for tiden, og da er det om å få til gode opplevelser 
for de som vil oppleve øyrekken.  
 
Et slikt museum vil være et «trekkplaster» for både spesielt interesserte og «den vanlige» turisten.  
Det kan være med på å gi en vekst i antall besøkende i Øyrekken, samtidig som vi lærer om og tar var 
vare på en bit av kystkulturhistorien. Her har Frøya kommune en mulighet til å bidra i 
reiselivssammenhengen, slik at kulturelementet med båtmotorer inngår i en helhetlig utvikling av 
reiselivsproduktene og opplevelsene. I tillegg vil man ta vare på kunnskapen om hvordan slike 
motorer fungerer. 
 



 

 

Når man ser på kostnaden for å kunne lagre og oppbevare motorene, vil en investering for å få til 
egnede museumslokaler være relativt beskjedne. I tillegg har man her muligheten til å være med på 
å gi Øyrekken enda en grunn til å besøke dem – noe som vil være positivt for næringslivet der. 
 
 
Forhold til overordna planverk: 
Opprettelse av museum er i tråd med overordnet planverk -Samfunnsplan. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
 

 Årlige husleie på inntil  kr 60.000,-. 

 Engangskostnad på kr 65.500,- til klargjøring av lokaler. 

 Innsparing av kr 200.000,- pr år i leiekostnader Bonenget. 

 Kostnad med eventuelt annet lager/depot. 
 
Ny saldo på den konto som blir belastet: 
 
Det står kr. 2.140.000,00 på fond 253080015 «Investeringsprosjekter i øyrekka» 
Reserverte tilleggsbevilgninger har saldo på kr. 271.481,00, - 



Egil Jr AS 

Varden 26 

7284 Mausund 

 

 

Frøya Kommune                                                           Mausund 3/1-2016 

V/ Hjørdis Årvik Smalø 

 

 

Leieavtale Museum Mausund 

 

Egil Jr As tilbyr areal for etablering av museum på Mausund mot en månedlig leie på kr 5000 

+ mva. Kpi reguleres hvert år.  Avtalen er på min 10 år, helst 15 år. 

Plan for fremdrift og plantegninger har dere fått fra Museumgruppen, evt får dere dem straks. 

Egil Jr AS har inngått avtale med taktekkere slik at bygget skal være tett i løpet av de første 

månedene i år. 

 

 

For Egil Jr AS 

 

Egil Berge 
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AVTALE  
 

MELLOM 
 

TRØNDELAG KYSTHISTORISKE MUSEUM (TKM) 
 

OG  
 

HARALD OG MARGIT AUKAS MOTORSAMLING V/LARS KRISTIAN GÅSØ (HMAM) 
 
 
 

1. HMAM leier ut maksimalt inntil 15 eksemplarer av samlingens dublikater 
av Saab og Marna-båtmotorer til TKM for en periode av 2 år fra 
01.07.2016.  
 

2. I leieperioden skal motorene inngå som en fast del av TKM 
museumsutstilling på Mausund. Motorsamlingen skal profileres som en 
del av Harald og Margit Aukas motorsamling i alle sammenhenger og for 
all fremtid, hvor deres langvarige og utrettelige arbeid med 
motorsamlingen skal fremheves spesielt 

 
3. Vedlagt denne avtale skal det lages et komplett register over alle 

motorene som inngår i leieavtale. Hver motor skal dokumenteres med 
beskrivelse, tilstandsvurdering, motornr. og fotografier. 

 
4. Det skal ikke betales leie i leieperioden, men TKM bekoster og besørger 

forsvarlig lagring av motorene, samt forestår nødvendig vedlikehold av 
disse i avtaleperioden. Motorene skal til enhver tid være forsvarlig 
forsikret av TKM. Forsikringsbevis fremlegges før leieperioden starter. 

 
5. TKM skal forestå og bekoste transport av motorene fra dagens 

lagerlokale og til museet på Mausund og tilbake til utgangspunktet etter 
endt leieperiode. Frøya kommune tiltrer denne avtale som garantist for 
kostnadene til returtransport dersom ikke dette utføres av TKM. 

 
6. Motorsamlingen skal utstilles samlet samlet i TKM lokaler, men utlån av 

inntil 3 motorer fra samlingen kan tillates for kortere perioder på inntil 1 
uke. Det forutsettes at de er forsikringsdekning på motorene også i evt. 
utlånsperioder. Ved hver utlånsperiode skal Lars K. Gåsø orienteres 
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skriftlig om hvilke motorer som lånes ut, for hvilken periode og til hvem 
før utlånet skjer. 

 
7. TKM har ikke eierrådighet over motorene og kan ikke gi bort eller selge 

motorer eller deler fra samlingen. 
 

8. Dersom avtaleperiodens utløper uten at det er inngått en avtale med 
Frøya kommune om hele motorsamlingen til Harald og Margit Auka eller 
avtalen blir hevet pga. mislighold, forplikter TKM/Frøya kommune seg til 
å levere samtlige motorer til familien Gåsøs eiendom i Ervika på vilkåren i 
pkt. 5.  
 

 
Frøya, den      /        -2016 

 
 
 

………………………………………………………..   ………………………………………. 
For Trøndelag Kysthistoriske Museum  Lars Kristian Gåsø 
 
 
 
 
………………………………………………………. 
For Frøya kommune 



 

KOSTNADSOVERSLAG 

 

MOTORMUSEUM – MAUSUND 

Post Tekst Enhet Mengde Pris Sum 

1.0 

 

1.1 

Rigg og drift 

 

Rigging og klargjøring samt drift 

av byggeplass 

 

 

 

RS 

   

 

1,000,00 

 

2.0 

 

2.1 

 

 

2.2 

 

2.3 

 

 

2.4 

 

 

2.5 

 

 

2.6 

 

 

2.7 

 

 

 

2.8 

 

Rehabilitering av 1. etg. 

 

Utendørs gravearbeid foran 

inngangsparti 

 

Skifte av ytterdør inngangsparti 

 

Utskifting av eksisterende 

innerdører 

 

Materialer inne hall, avkledning 

av rom samt senking av tak.  

 

Materialer, plater på vegg mot 

fiskemottak 

 

Maling av hall (tak og vegger), 

samt ganger og WC 

 

Diverse (skruer, spiker, bolter, 

malerutstyr, beslag og skinner til 

port, etc). 

 

Materiale til rullestolrampe 

inngangsparti, imp tre. 

 

 

 

 

RS 

 

 

STK 

 

STK 

 

 

RS 

 

 

M2 

 

 

RS 

 

 

RS 

 

 

 

RS 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,000,00 

 

2,000,00 

 

 

 

 

 

125,00 

 

 

 

5,000,00 

 

 

5,000,00 

 

4,000,00 

 

 

31,500,00 

 

 

5,000,00 

 

 

3,000,00 

 

 

6,000,00 

 

 

 

5,000,00 

 SUM    65,500,00 

      

 

Mausund, 19.12.2015 

Arnstein Antonsen 
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AVTALE  
 

MELLOM 
 

FRØYA KOMMUNE 
 

OG  
 

HARALD OG MARGIT AUKAS MOTORSAMLING V/LARS KRISTIAN GÅSØ 
 
 
 

1. En av norges største båtmotorsamlinger – Harald og Margit Aukas 
motorsamling – overføres til forvaring i Frøya kommune. Frøya 
kommune forplikter seg til på museumsfaglig grunnlag å arbeide for å 
etablere en permanent motorutstilling (-motormuseum), i Frøya 
kommune, i Harald og Margit Aukas navn. Avtaler løper fra 
avtaletidspunktet og frem til 01.07.2020. 
 

2. Motorsamlingen skal fremstilles som Harald og Margit Aukas 
motorsamling i alle sammenhenger og for all fremtid, hvor deres 
langvarige og utrettelige arbeid med motorsamlingen skal fremheves 
spesielt. 

 
3. Frøya kommune forplikter seg til å lage et komplett register over alle 

motorene, hvor det tilstrebes å dokumentere tekniske data, tilstand og 
om mulig historikk. Registeret skal videre ha ajourførte data om hvor 
motoren til enhver tid befinner seg og om utført vedlikehold. Det skal 
videre etableres et eget arkiv for håndbøker, instruksjonsbøker etc. 
tilknyttet samlingen. 

 
4. Arbeidet med motorsamlingen skal organiseres gjennom et eget styre, 

som skal arbeid systematisk mot å etablere en permanent 
motorutstilling. Styret skal bestå av 5 personer og være sammensatt av 
personer fra politisk nivå, fra administrasjonen i kommune og fra 
kulturlivet. Lars Gåsø, eller den han måtte utpeke, skal videre ha en plass 
i styret.  
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5. Frøya kommune bekoster og besørger forsvarlig lagring av motorene, 

samt forestår nødvendig vedlikehold av disse i avtaleperioden. 
Samlingen skal til enhver tid være forsvarlig forsikret av Frøya kommune. 

 
6. Motorsamlingen skal så langt det er praktisk mulig holdes samlet, men 

utlån/-leie av motorer fra samlingen kan skje etter skriftlig søknad til 
styret. Det forutsettes at utlån/-leie ikke akn skje før etter at registeret 
over motorsamlingen er etablert. 

 
En forutsenting for ethver utlån/-leie er at det skjer på følge vilkår: 

 Ettersom de fleste av motorene er unike og dermed uerstattelige er 
det er i utgangspunktet bare motorer som det finnes dubletter av 
som kan lånes/leies ut. Unntaksvis kan motorer som ikke er dubletter 
lånes/leies ut, men da må låne-/leieperioden ikke overskride en uke. 

 Låne-/leietaker forplikter seg til å forsikre de motorer så lenge de skal 
være i dennes besittelse. 

 Det skal skrives en egen avtale mellom Frøya kommune og låne-
/leietaker, hvor vilkårene for lån/leie skal fremgår – herunder sikker 
oppbevaring, vedlikeholdsinstrukser, kostnadsdekning med 
oppbevaring/frakt til og fra utstillingssted, sikkerhetsstillelse fra 
lånetakers side, varigheten av låne-/leieperioden, at motorerne skal 
tilbakelevers i samme stand og skal i tillegg inneholde 
misligholdsbeføyelser. 

 
Frøya kommune har ikke eierrådighet over motorene og kan ikke gi bort 
eller selge motorer eller deler fra samlingen. 

 
7. Frøya kommune forplikter seg til å arbeide kontinuerlig med å realisere 

en permanent motorutstilling etter følgende tidsplan: 
 
TILTAK:     FRIST: 

Opprettelse av styre 01.07.2016 

Komplett registrering av samlingen 31.12.2016 

Utarbeide vedlikeholdsplan og 
gjennomføre forsvarlige 
vedlikeholdsrutiner 

31.12.2017 

Etablere en mindre motorutstilling 01.07.2018 

Etablert en permanent 
motorutstilling 

01.07.2020 



Avtale om Harald og Margit Aukas motorsamling  
 

3 

 
 

8. Dersom en permanent motorutstilling er etablert i Frøya kommune i 
samsvar med bestemmelsene i denne avtale, er intensjonen at 
eierskapet til motorene skal overføres til Frøya kommune. Det vil i så fall 
reguleres i en egen avtale. 
 

9. Ved brudd på tidsfristene i pkt. 7 ovenfor, eller ved vesentlig brudd på 
denne avtalen for øvrig, kan Lars Gåsø heve avtalen med Frøya 
kommune.  I en slik situasjon vil han videre kunne kreve erstatning for 
evt. økonomiske tap, herunder skader på motorsamlingen og dekning av 
lagerleiekostnader frem til 01.07.2020. 

 
Før eventuelle misligholdsbeføyelser gjøres gjeldende forplikter partene 
seg til å forsøke å få løst saken gjennom forhandlinger dersom slike 
forhandlinger kan gjennomføres innen en en frist på 14 dager etter det 
er innkalt til slike forhandinger. 
 

10. Dersom avtaleperiodens utløper uten at permanent motorutstilling er 
etablert eller avtalen blir hevet pga. mislighold, forplikter Frøya 
kommune seg til å levere samtlige motorer til familien Gåsøs eiendom i 
Ervika.  
 

11. Denne avtalen avløser tidligere avtale mellom Frøya kommune og Harald 
og Margit Auka. 

 
Frøya, den      /        -2016 

 
 
 

………………………………………….    ………………………………………. 
For Frøya kommune     Lars Kristian Gåsø 
 



Vardehaugen

Frøya Folkepark
Idéskisser for opplevelsespark på Sistranda
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Kampen mot maktene var hard, og segnene til folk fortel både 
om slit og om drøm. Men dei prøvde lukka, for utafor strendene 
sto rikdomen i stim. Det var havets rikdom og kampen for å gripe 
denne det dreide seg om, og det gjer det også i dag. Og våre viser 
og bilete spring ut av alt dette, vil knyte band mellom fortid og 
notid og mellom drøm, lengsel og røyndom”.

(Grønskag & Romestrand, “Det e lysast der lyset kjem frå”, 1995)

“



vardehaugen.noFrøya Kommune Side: 3 

I det videre arbeid vil det være naturlig å ta fatt i rom- og 
funksjonsprogrammet som hovedsak. Revidere det og utvikle 
det videre.  Programmet er samlingen av prosjektets rammer, 
krav og forventninger. Og dermed selve grunnlaget for å finne 
de gode løsningene. 

Vi tror det er viktig i fortsettelsen å formulere klare visjoner og 
mål, å organisere arbeidet effektivt og å sikre at kunnskap som 
er hentet frem, og allerede lagt ned i prosjektet, føres videre. Det 
vil også være naturlig at lokal kunnskap og lokal entusiasme 
slipper til for å sikre at man sammen utvikler et godt, helhetlig 
og lokalt forankret forprosjekt.

Vi ønsker Frøya kommune lykke til med det videre arbeid.

Mvh 

Bjørn Cappelen og Håkon Matre Aasarød
Vardehaugen AS

Introduksjon
Denne rapporten er utarbeidet på grunnlag av tre separate 
bestillinger gitt av Frøya kommune i 2015 ved kultur- og 
virksomhetsleder Macjei Karpinski  i Frøya kommune 
Bestillingen omfatter:

1. Utkast til rom- og funksjonsprogram for Folkeparken (VI 
VIL-dokumentet)

2. Folkemuseum på Sistranda, Lokasjon NORD

3. Museumsbygget, Lokasjon SØR

Grunnlaget for rapporten er kommet fram i nært samarbeid 
med bestiller gjennom samtaler og i et folkemøte på Sistranda. 
Folkemøtets formål var å få frem HVA frøyværingen ville vise 
fram og idéer til HVORDAN vise det fram.  Sammendrag av 
HVA og HVORDAN er søkt fanget opp i programmet (1) og i 
løsningene (2 og 3) som presenteres i denne rapporten.  

I rapporten presenteres skisser for en fremtidig opplevelsespark 
i området mellom Sistranda og Siholmen. En foreløpig 
overordnet visjon har vært:

Å utvikle et anlegg som skal formidle frøyværingens 
identitet, kultur- og historie, ved å gjøre den til en integrert 
og tilgjengelig del av dagens bebyggelse.

Å utvikle et anlegg som skal ha egenart og skille seg fra 
andre bygdemuseer,  og slik skape oppmerksomhet og 
entusiasme, - ikke bare lokalt, men også nasjonalt og 
internasjonalt.

Å utvikle et anlegg som skal knytte de to 
sentrumsområdene Siholmen og Sistranda bedre sammen.

Løsningene som er presentert kan ikke leses som ferdige svar 
på HVA og HVORDAN, men snarere starten på en foreløpig 
«verktøykasse» til inspirasjon og diskusjon.  Oppgave 1 i 
bestillingen beskriver HVA og oppgave 2 og 3 er forslag på 
HVORDAN.

Vi håper innholdet skaper engasjement og at det synliggjør 
noen av de mange mulighetene som ligger latente på Sistranda 
og ikke minst i frøyværingens rikholdige historie. 
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Frøya Folkepark
1. Utkast til funksjonsprogram
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Funksjonsprogrammet beskriver tiltaket og har som formål å 
definere visjoner og mål for FRØYA FOLKEPARK. 

Det redegjør for tiltakets rammebetingelser og de forventninger 
Frøya kommune har til de ferdige løsningene. Dette 
dokumentet er “levende” i den forstand at det suppleres 
etter hvert som prosjektet vokser frem og beslutninger tas.  
Dokumentet vil beskrive de krav og forventninger som de 
ferdige løsningene skal måles mot. Dersom tiltaket skal 
kunne bli en suksess, må programmet være oppfylt på alle 
vesentlige punkter. “Vi vil”- dokument, vil være et godt navn 
for dokumentet. Og tydeligere jo bedre og dermed et godt 
underlag for å utvikle de gode løsningene

1.1 Frøya Folkemuseum 
Innhold

Fra Frøya kommunes hjemmeside fremkommer at kommunen 
har ansvar for Stabben Fort på Titran, Tunet på Sistranda og 
Utstillingen i kommunehuset, ”Frøya gjennom tidene”. Det sies 
videre at; 

”Når det gjelder museene er dette et område som burde 
vært prioritert både økonomisk og bemanningsmessig. Våre 
kulturminner får ikke den oppmerksomhet de fortjener og vi 
har ikke et godt tilbud på dette området”. 

1. Funksjonsprogram 

Tiltak i dette funksjonsprogrammet tar sikte på å bedre denne 
situasjonen, med satsing på Tunet på Sistranda(lokasjon N) 
og på et nytt museumsbygg (lokasjon S) for utstillinga ”FRØYA 
GJENNOM TIDENE” og andre permanente og tidsbegrensa 
utstillinger. 

Programmet vil omfatte BYGDETUN, arealene i NORD(N) og 
MUSEUMSBYGGET, arealene i SØR (S).  Om folkemuseet har 
andre elementer i museumsfloraen, er ikke disse omfattet av 
dette programmet. Dette gjelder for eksempel Stabben fort.

Det er gjennomført en ”Workshop” i et folkemøte på Sistranda. 
Dette møte uttrykte et mangfold av formidlingsbehov. 
Programmet vil utrykke HVA og HVORDAN Frøya kommune 
ønsker med tiltaket, også basert på ønsker, krav og 
forventninger fremkommet i dette møtet. 

Det må tas stilling hvilke av HVA- elementene som skal 
formidles i N og i S. Lista er lang. En del av elementene er 
allerede tatt vare på i ”FRØYA i DAG”.  I programmet vil det 
beskrives plass for denne i et nytt bygg.  I tillegg er museum for 
båtmotorer så langt prioritert.

1.2 Felles forhold N og S
Under hovedposten beskrives de museums-faglige 
overordende krav og forventninger til museet og til anlegget 
som helhet. (Det er viktig å fokusere på opplysninger som 
er viktige for dimensjonering og utforming. (Ansv: Frøya 
kommune) ).

Programmet må beskrive formål med tiltakene N og S. 
Programmet må beskrive ønskede sammenhenger mellom N 
og S. Programmet må ta stilling til hvilken lokasjon som skal 
ha hvilken felles funksjon. Det må unngås å gjøre tiltak som 
godt kan være bare ett sted. Det vil bli nødvendig med tydelige 
prioritering.

Eksempler på fellesfunksjoner; spisested, kafe, verksted, 
magasin, administrasjon og evt billettsalg. Publikumsfasiliteter, 
toaletter evt museumsbutikk. 

Frøya Folkepark ligger på minst to steder, N og S. Et av stedene 
bør prioriteres som oppmøtested. Det må legges særlig vekt 
på god kommunikasjon mellom områdene.  Det forutsettes 
at det ikke legges til rette for biltransport på egen vei mellom 
lokasjonene. Riksveien vil benyttes. Det skal tilrettelegges for 
gang- og sykkelveiforbindelse mellom N og S. Både N og S 
skal ha gode orienteringstavler som viser de respektive steders 
plassering i forhold til hverandre og hvilke tilbud de respektive 
lokasjonene har til publikum.

ADKOMST og PARKERING
Det anbefales at S prioriteres som adkomst. Det er 
hensiktsmessig da det er sentrumsnært, nært hotell og 
”kulturhuset” med mer.  Bussholdeplass for lokaltrafikk er fint 
å ha. Det må også tilrettelegges for av- og påstigning av charter-
buss.  Sykkel- og bilparkering må tilrettelegges etter behov. 
Eventuelt på egen tomt. (Se under LOKASJON S Utomhus)

Tema som arena, serveringssted og seremonirom er føyd inn 
i programmet.  Plasseringen av disse funksjonene må drøftes. 
Foreløpig foreslås følgende:
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ARENA 
Arena forstås som et tilrettelagt terrassert terrengfall hvor det 
kan utplasseres benker og stoler. Det vil være naturlig å utnytte 
det naturlige fallet mot sjøen. Scenebehov drøftes. Arena tas 
med i programmet for utomhusarealene ved Museumsbygget 
(S). Den enkle utførelsen gjør det mulig å etablere dette på 
begge steder.

SERVERINGSSTED
Det er hevdet at Frøya trenger et intimt SERVERINGSSTED. 
Konseptet for et slikt serveringssted bør drøftes. Plassering 
er ikke gitt. Den vil være avhengig av forhold som nærhet 
til attraktivitet, nærhet til fasiliteter som skal serve et slikt 
serveringssted. Da konsept og lokalisering ikke ennå er 
drøftet, tas denne funksjon foreløpig ikke med i programmet. 
Museumsbygget programmeres med et lite kafè-areal i vestibyle 
med svært enkle serveringsfasiliteter. Se under

SEREMONIROM
Dette rommet oppfattes å skulle dekke et behov ved 
høytidelige anledninger i lokalbefolkningens liv.  Ikke vigslet. I 
programmet for museumsbygget (S) vil inngå en funksjon for 
samling av en skoleklasse, inntil 30 personer. Det legges til rette 
for sambruk mellom disse funksjonene.

BILLETTSALG
Dersom det skal være billettsalg, må det kunne foregå på begge 
steder. Om man velger å ha et betalingssystem for besøk i Frøya 
Folkepark bør billettsystem baseres på elektronisk registrering 
og stikkprøvekontroller i område.

MUSEUMSBUTIKK
Tiltaket inngår foreløpig ikke i programmet.  Det bør drøftes. 
Hensiktmessig plassering vil være i museumsbygget.

TOALETTER
Det skal tilrettelegges for service i hovedsak i sør (S). Det skal 
vurderes om nord(N) også skal ha toalett.

FORHOLD TIL DE NÆRE OMGIVELSER
Hva kan brukes av det som finnes ved og i KULTURHUSET 
og BLÅ-MATHUSET og andre anlegg? Muligheter og 
begrensninger. Hvordan legges til rette for ferdsel mellom N og 
S? (Kommunikasjon via en sti gående langs sjøen)

1.3 Lokasjon N
Bygdetunet mm; bygninger og utearealer.  Ytre grense for tiltaket 
defineres.  I nord (N) er målet å få fram en helhet med ulike 
miljøer, som representerer en komplett boplass. Området skal 
også fungere som friluftsområde/park for folk flest. Kirken, 
skolen, Dalastua, kommunehuset, naust notheng m.m. Alle 
bygg her skal nyttes, noe som besøkssted, noe som skole, 
utstilling og historiefortellingssted.

DALASTUA. Et hus, sjøhus og matbu fra 1850-60. Det skal 
være besøksmuligheter for elever som vil lære om Frøyas 
historie.  Det vil også ha en funksjon som kompletterer 
hele konseptet(turområdet) og som ”kulisser” ved større 
kulturarrangement og historiske spill (Arena?).

KOMMUNEHUSET. En to-etasjes bygning med ulike 
romløsninger. Er tenkt anvendt til supplerende utstillinger eller 
som «kunstner-atelier».

GAMLE SISTRANDA SKOLE Bidrar til komplettere et 
helhetsbilde av Frøya. Romma vil få variert bruk, utstillinger 
eller fortellinger på annen måte. Brukes som arena for 
formidling av skolehistorie ved å bruke den aktiv i 
undervisningen på «gammel vis». 

BEDEHUSET. Huset har funksjon av religiøs arena for ulike 
trossamfunn. Funksjon vil vedvare.

ØVRIGE HUS. De stående sjøhusa vil inngå i helhetsfortellinga 
om ”sjøbonden”.

Videre innhold og krav som medfører investeringer i lokasjon 
N, vil bli beskrevet, behandlet og besluttet senere.

1.4 Lokasjon S
Museumsbygget med utearealer.  Ytre grense for tiltaket skal 
fastsettes.  Se situasjonsplan.

GENERELT OM LOKASJON S 

Museumsbygningen med utearealer skal sammen fungere 
som et innbydende anlegg.  Den skal plasseres slik at det blir 
godt anvendelige restarealer på tomta. Det skal tas hensyn til 
de gode sol- og utsiktsforhold på tomta.  Bygningen skal være 
godt synlig fra hovedveien, og sjøen. Inngang skal være godt 
eksponert.

MUSEUMANLEGGET
Ambisjoner er at museet skal bidra til å gjøre Frøya til et enda 
sterkere turistmål i regionen.

Bygget skal være synlig og identitetsskapende, og med røtter 
i kystkultur.  Klare referanser til notheng pluss naust-bygg – 
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moderne fortolkning. Det er et mål at bygningen har et ikonisk 
arkitektonisk uttrykk. 

Byggets volum skal brytes ned til størrelser som forholder seg 
til målestokken i området. Utstillingsdelen skal fremstå som 
bygningens hoveddel. Bygg for støttefunksjonene kan med 
fordel skilles eller bli ”overlappet” av hoveddelen.

Bygningen skal ha en imøtekommende og synlig inngang for 
publikum. Det skal være eget varemottak mot verksted og 
magasin.

AREALER
Netto programareal er ca størrelse. 720m2. Med tekniske rom 
og trafikkareal vil bygningen utgjøre 720 x 1,25 = ca 900 m2. 

Oppdelingen i A og B areal er ikke et uttrykk for de fysiske 
bygningsdeler i en løsning. De representerer arealkategorier 
som er beslektet. Således kan verksted og magasinarealer like 
godt knyttes til støttearealene som til utstillingsarealene.  Det 
må likevel arbeides med en effektiv logistikk for de viktigste 
vare- og personstrømmer i anlegget.

KOSTNADER
Kostnader for utstillinger, bygning og avgrensede utearealer har 
en ramme. Den blir senere fastsatt basert på kalkyle på grunnlag 
av konseptskisser, mulig finansieringløsninger og planlagt 
fremdrift. 
Kostnadsramme?

 FREMDRIFT
Bygg og utomhusareal skal ferdigstilles i henhold til en senere 
fastlagt fremdriftsplan. Om finansiering går i orden i rimelig tid, 
vil prosjektet kunne gjennomføres innen en 2-års-ramme.
Ønsket ferdigstillelse?

KVALITET
Byggeprogrammet vil i sin sluttutgave redegjøre for kvalitetene i 
alle ledd. Fra funksjonskrav til materialkrav. 

BESLUTNINGER
Prosjektets suksess ligger også i byggherrens evne til å ta rette 
beslutningene til rett tid. Det er derfor viktig at prosjektet er 

godt organisert med profesjonell ledelse og støtte. En engasjert 
politisk styringsgruppe med tilstrekkelige fullmakter bør 
opprettes senest ved behandling av program, budsjett og 
finansieringplaner.
Foreligger det en organisasjonsplan?

A0–UTSTILLINGSDEL generelt 
Funksjonelt og fleksibelt: (Varierte rom og etasjehøyder). 
Universell utformede arealer i alle deler av bygningen. 
Materialbruken skal være robust og gjerne tradisjonell. Gjerne 
med sterkt innslag av tre i kysttypisk utførelse og bruk. 

A1 – UTSTILLINGSROM 400 m2+60m2

A1.1 – Utstilling 400m2
Utstillingsrommene skal ha plass til “Frøya gjennom tidene” 
250 m2 og andre permanente og temporære utstillinger ca 
150m2. Arealene skal være generelle og gode for formålet. 
Rommene skal veksle i form og størrelse. Det skal være åpne 
arealer med mye lys og utsyn, og det skal være rom med mye 
veggplass og med mer lukket karakter. 

Krav:  15 grader / dagslys, Gulv- og veggflater
 Samle 30 stk. kombibruk med seremonirom /peis
 Kontakt med uteareal
 To plan (250 + 150m2)
 Normal min. romhøyde er 270cm.

A1.2 - SEREMONIROM: 50m2+ stollager 10m2
I utstillingsarealet skal det være mulig å samle en gruppe på 
30 personer for samtale og historiefortelling. Denne delen av 
utstillingsarealet skal også kunne nyttes til mer seremonielle 
aktiviteter. Det kan være minnestundssamling, vandreutstilling, 
folkemøte etc. Rommet skal arkitektonisk speile denne bruken.

A2 – MAGASIN: 50m2 
Magasinet er areal for oppbevaring av alle typer museale 
gjenstander som ikke er en del av en utstilling. (Magasinet 
bør ha en klimatisert del, ca 10 m2). Gjenstander omfatter alt 
tenkelig historisk materialet som kan håndteres med håndkraft 
og romslig personheis.  Øvrige tyngre og større gjenstander 

som båter og kjøretøy lagres andre steder.  Magasinet må ha 
nærhet til utstilling og til varemottaket.
 0 grader
 Mottak

A3 – Verksted 50m2 inkl lager.
Verksted og lager skal nyttes til forefallende vedlikehold 
av utstillingen “FRØYA GJENNOM TIDENE”, bygging og 
riving av kortvarige utstillinger og annet vedlikehold ved 
Museumsbygget (S) og Folkemuseet(N).
Verkstedet skal ha direkte adkomst utenifra og innvendig 
forbindelse til de øvrige personalrom.
Verkstedet skal ha god romhøyde. Det er ikke behov for 
traverskran. 
Doble dører eller garasjeport er hensiktsmessig.  Det er krav til 
ytre fasiliteter for utendørs arbeider. Se under U. Utomhus. 

Krav:  15-21 grader
 Dagslys
 Arbeid 40m2
 Lager 10m2

Ekstra romhøyde på verksted.  Spørsmål: Fastsatt til:????
Magasin og lager kan være samme rom. Spørsmål: Hva menes 
med lager i dette tilfelle?

B – STØTTEAREALER
Støttearealer er det som skal til for å drive museet som en 
helhet. Støttearealene kompletterer anlegg til et funksjonelt 
museumsbygg tilpasset visningsformål og det administrative 
behov.

B0 – Generelt
Funksjonelt og fleksibelt: Universell utformede arealer i alle 
deler av bygningen. Arealene i dette bygningsavsnittet må være 
oversiktlige og åpent. Lett å orientere seg i. Generell romhøyde 
skal være min 270cm. Alle rom skal være klimatisert. 20 grader.

Materialbruken skal være robust og gjerne tradisjonell. 
Gjerne med sterkt innslag av tre i kysttypisk utførelse og 
bruk. Materialbruk og utrykk må gjerne stå i kontrast til 
utstillingsdelen.
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Arealer for kommunikasjon i bygget skal ha vestibyle og 
dimensjoneres for 30 personers samtidighet. Møterom kan 
ved fleksibelt arrangement sambrukes med vestibylearealet. I 
arealet skal det være plass til møblering for kafedrift. Kafedrift 
skal kombineres med møterom. Kafeen skal ha tilliggende 
solorientert uteareal. 

Spørsmål: Hva er frivillighetens egne rom- og arealkrav? 
Utgått:(Frivillighetsfunksjonen skal ha eget administrativt 
kjerneareal, kontor og lager). Fellesarealer inngår i 
frivillighetsfunksjonen. 

Kontorer utstyres som generelle kontorareal i åpent landskap.

B1 – Skranke/vestibyle/kafé 25m2
Skrankefunksjonen er publikums første ”stasjon” i anlegget. 
Her møter publikum personalet, billettkjøp og orientering 
om tilbudet i folkeparken. Til skranken må det ligge et romslig 
areal for publikum, et vestibyleareal. Dette arealet skal binde 
sammen servicefunksjonene; skranke, kafè, toaletter og 
møterom på en uanstrengt og åpen måte. Bak skranken skal 
det finnes kontorarb.plasser for administrasjon og en liten 
kjøkkenfunksjon.

B2 – Kjøkken    10m2
Kjøkkenet er et kombikjøkken for ansatte og for den enkle 
kafeen i vestibylen. Kun drikke og vaffel/kaldmat servering fra 
dette kjøkkenet. Det skal være servering over disk/skranke.       
Krav:  Enkel kjøkkenfunksjon. Maks 6 moduler.  Øvrig 
servering i anlegget utføres av komplett catering.

B3 – Møte #1   30m2
Møterom skal ha adkomst fra vestibyle. Fordel at det kan være 
separert og ikke forstyrres av annen virksomhet. Rommet skal 
utstyres med audiovisuelle hjelpemidler.  
 
B4 – Møte #2   30m2
Møterom skal ha adkomst fra vestibyle. Fordel at det kan være 
separert og ikke forstyrres av annen virksomhet. Rommet skal 
utstyres med audiovisuelle hjelpemidler.  
 
 
B5 – Toaletter  15m2
Krav:  1 HC Toalett, 1. herre + 1. dame

B6 – Kontor #1 – museum 10m2
Åpent areal bak skranke tilrettelegges for arbeidsplass for 
ledelse av museum/turistinformasjon i kommunen. 

B7 – Kontor #2 – museum 10 m2
Åpent areal bak skranke tilrettelegges for arbeidsplass for 
ledelse av museum/turistinformasjon i kommunen. 

Kontor B6 og B7 kan tenkes i samme rom. 

B8 – Åpen post
Kontor frivillige utgått

B9 – Lager – kopirom 10m2
Kombinert lager og kopirom for administrativ og 
publikumsorientert tjeneste. Frivillige trenger ikke et eget lager. 
Kun plass til evt. et skap i et av arealene nevnt tidligere. 
C – DRIFTSAREALER

C0 - Generelt

C1 – VENTILASJONSROM         15 m2

C2– RENHOLDSOM   5 m2

C3– AVFALLSROM        utvendig

U – UTOMHUS
ADKOMST, INNGANGSPARTI, PARKERING (sykkel(bil), INN-
OG UTLASTNING, AVFALL, UTEMAGASIN, UTEVERKSTED, 
ARENA med SCENE, UTESERVERING, BELEGG og 
VEGETASJON, BELYSNING, VVA.
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Frøya Folkepark
2. Folkemuseum på Sistranda / Nord
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Anlegget organiseres etter følgende tre prinsipper:

2.1 Lokasjon N / Konsept og organisering

A) “Tema-teiger”
Som en referanse til de smale, langstrakte teigene som karakter-
iserer strandbruket, deles området i mellom Nordfrøyveien (fv 
714) og havet inn i smale, øst/vest orienterte ”tema-teiger”. 

Innenfor hver av disse tema-teigene skal det formidle et tema 
gjennom installasjoner som bygg, utstilling og aktiviteter. 
Temaene kan eksempelvis være ”gårdsdrift”, ”fiske, ”læring”, 
”religiøst - / sosialt liv”, ”maritimt liv” og ”blåmat”. 

B) Infrastruktur 
Adkomsten til anlegget skjer via en gangvei som strekker seg 
fra Siholmen til BKK / FKK (Blått kompetansesenter og Frøya 
kultur- og kompetansesenter) hvor man har tilgang på buss, 
båt og parkering. 

Herfra går veien på tvers av de ulike ”tema-teigene” og knytter 
slik folkeparkens innhold sammen. Gangveien planlegges ikke 
som raskeste vei mellom A og B, men varierer fra det å følge 
strandlinjen, til å svippe innom tun, torg og smale smau.   

C) Arkitektonisk konsept
Museets drifts - og administrasjon skal ikke samles i et sentralt 
plassert bygg, men tvert i mot være et spredd anlegg som kny-
tter seg opp til de historiske byggene i parken. 

Arkitekturen skal være gjenkjennelig og særegen, men samti-
dig være i dialog med de historiske byggene.



vardehaugen.noFrøya Kommune Side: 11 

2.2 Konseptuell situasjonsplan Lokasjon N 

Tema #6: Religiøst liv / Kultur
 Kirkegård

 Poesi / kunst 

 Tradisjon

 Sakralt / Tæring / Havet tar

Tema #5: Reiseliv
 Overnatting

 Fritid 

 
Tema #4: Fremtid og teknologi
 Teknologisenter?

Tema #3: Handel og næring
 Håndverk

 Produksjon / maskin

 Handel

 Butikk

 Blåmat / kafé

Tema #2: Aktivitet og læring
 Administrasjon

 Galleri

 Gammelt notheng = Brygge + motormuseum

 Skolen

 Utendørsaktiviteter / lek

 Båt / kajakk / bading 

Tema #1: Strandbruket
 Dalatunet

 Husdyr

 Torvtørking

 Jordbruksredskaper

 Fiskeredskaper

 Scene på tunet

Følgende skisse er kun ment som et eksempel på organ-
isering av bygg og innhold. Historiske bygg er illustrert 
som hvite, mens nybygg er grå.
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Formgivning

De historiske byggene er anleggets “hovedpersoner” og skal 
sette premissene for den nye arkitekturen i området. 

Alle nybygg (publikumsrettede bygg / installasjoner), skal derfor 
hente proporsjonene sine fra de historiske byggene. Det vil si 
at nybygget har samme høyde, takvinkel, vindusstørrelser eller 
bredde som bygget det står sammen med. 

Et enkelt sett av regler skiller nye bygg fra gamle - og gir 
folkeparken en synlig, tydelig og karaktersterk identitet.

2.3 Arkitektonisk konsept:            
“Bygg som speiler fortiden”

Arkitektur som formidler

Samtlige av anleggets nybygg utføres med en gjennkjennbar 
overflate. Vi foreslår en sort matt mur. Denne fargekodingen har 
to hensikter:

1. Fargen veileder de besøkende gjennom anlegget ulike 
bygg, og blir slik en slags rød (eller sort -) tråd som binder 
opplevelsen sammen. Når de besøkende denne fargen - vet 
man at man finner publikumsrettede aktiviteter og informasjon.

2. Man skaper en klar kontrast til de historiske byggene, slik at 
det ikke oppstår tvil om hva som er gamle - og hva som er nye 
bygg.

Fundament

Nytt og gammelt bygg knyttes sammen med en felles 
fundament.



vardehaugen.noFrøya Kommune Side: 13 

2.4 Modellskisser
Eksempler på arkitektonisk konspet

Eksempel: Tilbygg til notheng

Eksempel: Tilbygg med tilleggsfunksjoner Eksempel: Scenebygg til Dalatunet
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2.5 Akvarell / Skisse
Dalatunet
Illustrasjonen viser dalatunet, bedehuset, et gammelt notheng og Siholmen i 
bakgrunnen. Tunet har fått en ny scene.
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2.6 Akvarell / Skisse
Notheng / Kommunehus / Bekk 
Illustrasjonen viser et gammelt notheng, det gamle kommunehuset, samt 
nye bygg som rommer administrasjon, galleri og båtmotormuseum.
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Frøya Folkepark
3. Museumsbygget
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3.1Tomt

Eiendommen g.nr 21, br.nr 36, øst for hoved-
vegen gjennom Sistranda, ned mot sjøkanten 
er tomta for det nye museumsbygget på Frøya. 
Tomtas beliggenhet gjør at et museumsbygg 
her får en svært sentral plassering, og vil være 
lett synlig ved adkomsten til Sistranda fra sør, 
fra Hitra og fra fastlandet. 

Med strandlinje er museumsbygget sikret god 
praktisk og synlig kontakt med sjøen. Nærhet-
en til Frøya kultur- og kompetansesenter 
inviterer til et godt samspill mellom senteret 
og museet. Lokaliseringen sør for FKK og 
folkemuseet nord for FKK skaper en avstand 
mellom enhetene i Folkeparken som kan 
utnyttes positivt. 

Tomtas egenskaper gjør det mulig, sammen 
med et nytt museumsbygg, å skape særlig 
attraktive utearealer. Både til opphold, 
aktiviteter og utendørs utstillinger. Det jevne 
terrengfallet mot sjøen gir gode muligheter 
for å utvikle et konsept for et museumsbygg 
med varierende gulvnivåer og romhøyder. 
Dette gir rom for variert utstillingsdesign og 
spennende opplevelser i samspillet mellom 
bygg og natur.
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3.2 Referanser:
Drift og konsept

Vi har undersøkt tre relevante museum, av 
sammenlignbar størrelse / program, med 
hensikt å dra nytte av erfraingene fra disse. 
Referansene er Karmøy Fiskerimuseum, 
Atnbrufossen vannbruksmuseum og Fetsund 
lenser.

Felles for disse er:

Sentral plassering av skranke, mellom 
utstillingsareal og administrative funks-
joner, muliggjør at byggene kan driftes av 
en person.

En avlang form gir byggene mye vegg - / 
utstillingsplass. Muliggjør en kronologisk 
organisering av utstillingen.

Avlang form gjør det enkelt å dele bygget 
inn i ulike soner: Både med tanke på 
program og klima.

Enkle rom med variabel takhøyde gjør 
museene fleksible til å kunne stille ut ob-
jekter av ulik størrelse og kompleksitet. 

Variasjoner mellom åpne og lukkede 
rom kan tilfredstille ulike krav til dagslys / 
kunstig belysning.

Museene har rom til små konferanser / 
møter. 

Karmøy Fiskerimuseum

Atnbrufossen vannbruksmuseum

Fetsund lenser
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3.3 Inspirasjon: 
Nothenget

Bygget skal være synlig og identitetsskapende,  
med røtter i kystkultur.  Ambisjonen er at 
museet skal bidra til å gjøre Frøya til et enda 
sterkere turistmål i regionen.

Vi har latt oss inspirere av den særegne og 
ikoniske bygningstypologien “Nothenget”.

Et tradisjonelt notheng er ikke bare en 
iøynefallende konstruksjon, men også et 
bygg som er uløselig knyttet til aktiviteten og 
kulturen langst kysten.

Rent funksjonelt er også nothenget et egnet 
utgansgspunkt for utstillinger og formidling:
Den åpne strukturen og det tidvis 
dobbelthøye rommet er ikke bare ideelt til å 
tørke (stille ut) garn og båtustyr, men er også 
fleksibelt nok til å kunne romme de fleste 
objekter og aktiviteter. 

Kontrasten mellom en helt åpen og 
inkluderende førsteetasje og en lukket og 
mer skjermet andreetasje, er også et godt 
utgangspunkt for spennende utstillingsrom 
som kan tilfredstille et bredt spekter av krav 
og funksjoner. 

Det er videre en lang tradisjon for at notheng 
ble brukt til sosiale sammenkomster. Mange 
steder ble byggene brukt nærmest som 
samfunnshus og festlokaler. 

Byggverkets avlange form og store takhøyde 
kan minne om et konsertrom, eller nesten en 
kirke, ideell for konserter og arrangementer. 
“Hengjo” i Bakkjarvik er et godt eksempel på 
dette: Her arrangeres det jevnlig konserter og  
andre kulturelle sammenkomster (se bilder 
t.v.).

Over: Notheng på Kjerringvåg

“Hengjo” i Bakjarvik Operakonsert i “Hengjo” i bakkjarvik
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3.4 Forslag:
Skisse til museumsbygg

Vårt utkast til museumsbygg er nært beslektet 
med det tradisjonelle nothenget: Byggets form 
er avlangt og strekker seg mot sjøen, mens kon-
struksjon er en enkel og repetitiv trestruktur.

Første etasje er visuelt åpent, med store glassvin-
du og skyvedører. Gulvet ligger parallelt mot et 
utendørs amfi som følger landskapets naturlige 
helling, med enkle trapper og ramper.

Som på tradisjonelle notheng er andre etasje 
lukket, og slik egnet for mer beskyttede og 
veggkrevende utstillinger. 

Rommene i museet veksler mellom enkel og 
dobbel etasjehøyde, slik at museet får fleksi-
ble og gode romlige kvaliteter.  

Museets funksjoner organiseres rundt en 
sentralt plassert skranke. Bak skranken eta-
bleres administrative funksjoner, møterom 
og verksted, mens man på den andre siden 
etablerer utstillingsareal i begge etasjer. 

I enden av bygget etableres et dobbelthøyt 
seremonirom med mezzanin, egnet for sam-
menkomster og konserter.
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3.41Situasjonsplan
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Magasin/Teknisk
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3.43 Illustrasjon / Snitt: 
Foajé

Når man ankommer museet møter man et 
generøst og åpent rom. Her finner man en 
resepsjonsdisk, med en beskjeden kafé- 
funksjon. Herfra får man visuell informasjon 
om de aktuelle utstillingene og området 
forøvrig. 

Skranken definerer skillet mellom driftsdel og 
publikumsdel

10,64

3,78

7,15

4,50 4,50

Magasin

Verksted

Kontor Mezzanin

Resepsjon Kafé Utstilling båtmotorer Fleksibelt
scenerom

Utstilling "Frøya gjennom tidene"

A

A
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3.44 Illustrasjon / Snitt: 
Åpen og lukket utstilling

Utstillingsrommene veksler mellom en åpen 
førsteetasje som henvender seg til landskapet 
rundt og en lukket andreetasje. En trapp og 
heiskjerne plasseres sentralt i anlegget.

10,64

3,78

7,15

4,50 4,50

Magasin

Verksted

Kontor Mezzanin

Resepsjon Kafé Utstilling båtmotorer Fleksibelt
scenerom

Utstilling "Frøya gjennom tidene"

B

B
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3.45 Illustrasjon / Snitt: 
Seremonirom
I enden av utstillingsarealet etableres dob-
belthøyt rom med mezzanin som utnytter 
konstruktsjonens fulle høyde. Arealet er egnet 
for utstilling av større objekter (f.eks. båt med 
mast), men kan også brukes som seremon-
irom / konsertarena.

10,64

3,78

7,15

4,50 4,50

Magasin

Verksted

Kontor Mezzanin

Resepsjon Kafé Utstilling båtmotorer Fleksibelt
scenerom

Utstilling "Frøya gjennom tidene"

C

C
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3.46 Fasadeskisser

Fasade mot øst

Fasade mot nord

Fasade mot sør
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3.48 Illustrasjon:
Modellfoto / Skyvedører
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3.49 Illustrasjon:
Modellfoto / Åpent
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3.47 Illustrasjon:
Modellfoto / Seremonirom
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3.5 Illustrasjon:
Modellfoto / Fasader
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Frøya Folkepark
4. Bakgrunnsinformasjon
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FAGLIG PROFIL
Vardehaugen AS er et arkitektkontor etablert i 2014, med 
kontorer i Oslo. Vi jobber med et bredt spekter av oppdrag, 
fra installasjoner og småhus, til medvikrningsprosesser og 
urbanisme. Vi legger vår stolthet i at alle våre prosjekter skal være 
skreddersydd oppdragsgivers ønsker og behov, samt landskapet og 
bygningsmiljøet det står i. 

FAKTA / BAKRGRUNN
Kontoret drives av Håkon Matre Aasarød og Bjørn Cappelen. 
Aasarød var fra 2004-2014 partner og daglig leder av Fantstic 
Norway AS og underviser i dag på Arkitekthøyskolen i Oslo. 
Cappelen startet HUS Arkitekter i 1993 og har iløpet av sin 
karriære prosjektert flere bygg på Frøya. 
 
Vardehaugen er ett av åtte kontorer som jobber med å utvikle 
destinasjoner for Nasjonale Turistveger de neste 10 årene. 

KUNDER (UTVALG)
(Offentlige kunder) Statsbygg, Statens Vegvesen, AUF, NRK, 
Husbanken, Innovasjon Norge, Sparebankstiftelsen, Norsk Form, 
div. norske kommuner (f. eks: Trondheim -, Bodø -, Oslo -, 
Sandnes -. og Brønnøy Kommune) 

(Private kunder) Aspelin Ramm Eiendom AS, Wahl Eiendom AS, 
Anton B. Nilsen AS, Liegruppen AS, Tandberg Eiendom AS. 

ANSVARSRETTER / DIBK
Ansvarlig søker:  Tiltaksklasse 2
Pro. Arkitektur:   Tiltaksklasse 3
Pro. Overordnet ansvar Tiltaksklasse 2
Pro. Utearealer   Tiltaksklasse 1 

UTMERKELSER
“Årets Sosialarkitekt 2011”, tildelt Fantastic Norway av NAL-
president  Kim Skaara (Skaara Arkitekter), Oslo/Norway 
2011
”Blueprint Magazine award Fantastic Norway, for best stand 
design / 2. Price”, 100% Design Earls Court London 2011
”Årets Unge Formgiver 2010” / 2.Plass” Kulturdepartementet + 
NorskForm, Oslo/Norway 2010
”The Iakov Chernikohov Architeural Prize”, 
Moskva/Russland 2010, Fantastic Norway
“Norsk Fagpresses Journalistpris 2008” (hederlig  omtale) 
NFP, Oslo/Norway 2008, 
“FAD Medal of Honour” for “Re-establishing the  architect  
as a constructor of society”  Barcelona 2007, Fantastic Norway

4. Om Vardehaugen AS
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Kontakt:
post@vardehaugen.no 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Hjørdis Årvik Smalø Arkiv: U60  

Arkivsaksnr.: 16/1280    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

COOP MARKED DYRØY - GODKJENNING TYPISK TURISTSTED  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Frøya kommune anser Dyrøy som typisk turiststed. 

 

Frøya kommune vil på vegne av Coop Marked Dyrøy søke Fylkesmannen i Sør-Trøndelag om 

at de får holde åpent på søndager hele året, subsidiert mars til september . 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Coop Marked Dyrøy ber om at Frøya kommunen om å sende en søknad til fylkesmannen om 

at de kan ha søndagsåpent hele året. Bakgrunnen for dette er at turisttrafikken utgjør en stadig 

større del av deres omsetning. Dette spesielt etter at Dyrøy ble et knutpunkt med anløp av 

ferje og hurtigbåt til øyrekka utenfor Frøya.  

 

Åpningstider for faste utsalgssteder er regulert i Lov om Helligdager og helligdagsfred, jfr 

Vedlegg. Lovens § 2 fastsetter hva som defineres som helligdager. Lovens § 5 fastsetter at 

faste utsalgssteder som selger varer til forbrukere, skal holde stengt på helligdager, men med 

unntak for en rekke nærmere bestemte salgssteder. 

Videre i § 6 heter det at  Fylkesmannen kan etter søknad fra kommunen ved forskrift 

bestemme at et område skal regnes som typisk turiststed, se annet ledd nr 4, for hele året eller 

deler av året. Som typisk turiststed kan bare regnes området der salget i de aktuelle periodene 

hovedsakelig skjer til turister. 

 

Coop Marked Dyrøy opplyser følgende: 

 

«Driften av avdelingen er meget marginal, og vi legger ikke skjul på at det må gjøres grep 

for at den fortsatt skal ha sin berettigelse. Omsetningen viser på ingen måte den samme 

utviklingen som turisttrafikken har hatt i området, og tabellen viser at vi med dagens 

åpningstider ikke makter å tilfredsstille de behov turistene har. Derfor vil søndagsåpen 

butikk være en vinn/vinn-situasjon for butikk og publikum. Samtidig er det viktig å presisere 

at butikkens betjening har det bestemte inntrykk av at det allerede i dag er turistene 

/fritidsbolger som bidrar til å opprettholde omsetningsnivået. 

 



Vi har sett en utvikling hvor turisttrafikken utgjør en stadig større del av omsetningen på 

Coop Marked dyrøy, og spesielt etter at Dyrøy ble et knutepunkt med anløp av ferje og 

hurtigbåt til øyrekka utenfor Frøya. 

 

Vi viser her tallene for årene 2005, 2010 og 2015 – måned for måned: 

 
 

Butikken har også et drivstoffanlegg som ansees som meget viktig for området. Det er 2 mil 

til ærmeste konkurrent. Både bil og båttrafikk utgjør drivstoffomsetningen. Vi har hatt en del 

driftsproblemer med anlegget de siste årene, og har derfor valgt å ikke inkludere denne om-

setningen i oversikten. Med hjelp fra det statlige Merkur-programmet er det nå relativt nytt 

pumpeanlegg, og drivstofftankene er undersøkt i 2015 og garantert for minst 5 nye år. 

 

På Hitra ble områdene Knarrlagsund, Kvenvær, Ut-Hitra og Hestvika allerede i 1999 

definert som typiske turiststeder. Dyrøy kan på alle måter sammenlignes med disse stedene, 

med den forskjell at Dyrøy, som tidligere nevnt, utgjør et viktig trafikkknutepunkt for Frøyas 

øyrekke.  

 

Vi håper en søknad kan sendes Fylkesmannen så snart som mulig. « 

 

 

Vurdering: 

 

Dyrøya har de senere år opplevd nedgang i befolkningen, men er nå i oppsving igjen. I tillegg 

er det veldig mange som har hytter og fritidsboliger i området. Det har en nærhet til havet og 

øyrekken utenfor Frøya som gjør at de tiltrekker seg stadig nye fritidsboende.  

 

Coop Marked Dyrøy ønsker i utgangspunktet at det søkes om status som turiststed for hele 

året. I en søknad bør man imidlertid også ha med subsidiært for perioden mars til september.  

Bakgrunne for dette er at man ser av omsetningen at det er i sommermånedene at 

omsetningen er kraftig økt, og at når man ser på søknader gjort av andre kommuner ser vi at 

de ofte er avslått pga av at det ikke foreligger dokumentasjon på hvor stor del av omsetnigen 

som ligger til turistene.   Hvor mye av omsetningen resten av året som ligger til turistene er 

veldig vanskelig å stadfeste, og Coop Marked Dyrøya har kun sagt at en god del av 

omsetningen resten av året gjelder salg til turistene uten å spesifisere det nærmere. 

 

Coop Marked Dyrøy peker på at driften av avdelingen er meget marginal, og at det må gjøres 

grep for at den fortsatt skal ha sin berettigelse. Omsetningen viser på ingen måte den samme 

utviklingen som turisttrafikken har hatt i området, og tabellen over viser at de med dagens 

åpningstider ikke makter å tilfredsstille de behov turistene har. 

 



Det er ingen tvil om at turistene står for en stor del av omsetningen hos Coop Marked Dyrøy. 

Ankepunktet er kanskje hva det vil bety for handelen hos de andre coop butikkene i øyrekka. 

Vil en eventuell godkjenning av Dyrøy gi de butikkene som ligger i øyrekken mindre 

omsetning eller ligger omsetningen de har hos egne lokale kunder? Frøya kommune har også i 

en høring i 2015 sag nei til søndagsåpne butikker.  Forslaget om å bygge ned reguleringen av 

butikkers åpningstider på søndag er forankret i Regjeringens politiske plattform (Sundvolden-

erklæringen). Utgangspunktet for forslaget om å fjerne påbudet om søndagsstengte butikker 

er at man anser tilbud og etterspørsel som bedre egnet enn lovverket til å regulere butikkers 

åpningstider. Det pekes også på at endringsforslagetgir større likebehandling mellom butikker 

og bidrar til å forenkle regelverket. 

 

Ved å søke om søndagsåpent for Coop Marked Dyrøy vil man kunne si at man ikke 

likebehandler butikkene, og at dette kan gi negative konsekvenser for butikkene i Mausund, 

Sula og Sør-Burøy. Det er imidlertid vanskelig å si noe om hvor stor andel av omsetningen 

hos Coop Marked Dyrøy som kommer fra turister og fastboende i øyrekken. Man vil kanskje 

tro at de som skal videre handler der de kommer fra, evt at de handler på de butikkene som er 

tilgjengelig i øyrekken og dermed ikke påvirker resultatet hos Coop Marked Dyrøy 

nevneverdig. 

 

Turistsesongen utvides stadig, og selv om den største omsetningen ligger i sommermåneden 

juli ser vi også at omsetningen er jevnt høyere fra mars til og med oktober enn november, 

januar og februar. Dette både i året 2015 og sett i sammenheng med årene tidligere. 

Omsetningen for 2015 i de nevnte månedene er vestentlig høyere enn tidligere år, noe som 

tyder på at turistene står for en god del av handelen hos Coop Marked Dyrøy. 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Jan Otto Fredagsvik Arkiv: X31 &13  

Arkivsaksnr.: 16/1866    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

ORGANISERING AV DEN SIVILE RETTSPLEIE PÅ GRUNNPLANET I POLITIET 

- SRGP  

 

 

Vedtak: 

 

 Innstilling: 
1. Frøya kommune er bekymret for en utvikling der statlig kompetanse stadig 

sentraliseres, og vil gjenta vår konklusjon i høringsuttalelsen til politianalysen 

26.09.13: Lensmannskontoret har fortsatt god gjenklang i det norske 

samfunnet, og er knyttet til tillitt og lokalkunnskap. Dersom det er politisk vilje, 

har Frøya kommune tro på en fremtid med flere større enheter, men hvor vi 

fortsatt har tilstedeværelse i de fleste kommuner. Lensmannsrollen i 

tradisjonell forstand er endret, men kan fortsatt ha base i kommunen, i nært 

samspill med andre etater og publikum. Da vil lensmannen verken være best 

før, eller utgått på dato, men ta med seg det viktigste; kjenne sitt lokalsamfunn 

og være en ressurs for dette. 

 

2. Når det gjelder den sivile rettspleien, så er vi åpne for at endringer kan være 

fornuftige, men vil igjen advare mot løsninger som tapper distriktskommuner 

for nødvendig kompetanse. Vi vil her spesielt nevne forliksrådet, som er 

velfungerende og som vi tror kan oppnå gode resultater, nettopp fordi det har 

nærhet til sakene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vedlegg: 

 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

16/1866-1 ORGANISERING AV DEN SIVILE RETTSPLEIE PÅ GRUNNPLANET I 

POLITIET - SRGP  

  

 

 

Saksopplysninger:   

 
Saksopplysninger: 

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt ut på høring forslag til lovendringer om 

organisering av den sivile rettspleie på grunnplanet (SRGP). Høringsnotatet er en 

oppfølging av nærpolitireformens konklusjoner knyttet til SRGP. 

Forslagene åpner for at det kan etableres større namsmannsdistrikter ved at 

lovbestemmelsen om at hver enkelt lensmann er namsmann i sitt distrikt endres. 

Nærpolitireformen konkluderte med at politi- og lensmannsetaten bør avlastes oppgaven 

med å utføre lensmannsskjønn, og forslagene i høringsnotatet tar sikte på det. 

Med «den sivile rettspleien på grunnplanet» (SRGP) menes forliksrådene, den alminnelige 

namsmannsfunksjonen (tvangsfullbyrdelse og gjeldsordning), stevnevitnefunksjonen og 

enkelte andre rettspleiegjøremål som utføres på nivået under tingrettene, som 

lensmannsskjønnene og enkelte oppgaver i forbindelse med arv, skifte og konkurs. I 2015 

ble det ført inn 538 820 nye saker i politiets saksbehandlingssystem for sivile saker, hvor 

saker om utlegg utgjorde 335 235 og antallet forliksrådssaker var 93 873. 

I juni 2015 fattet Stortinget vedtak om iverksetting av nærpolitireformen, jf. Innst. 306 S 

(2014-2015) Innstilling fra Justiskomiteen om endringer i politiloven mv. (trygghet i 

hverdagen – nærpolitireformen). Til grunn for Stortingets behandling lå Prop. 61 LS (2014-

2015) Endringer i politiloven mv. (trygghet i hverdagen – nærpolitireformen). 

Høringsnotatet  er i hovedsak en oppfølgning av nærpolitireformens konklusjoner knyttet til 

den sivile rettspleie på grunnplanet. 

Det første hovedtemaet i høringsnotatet er organiseringen av den sivile rettspleie i politiet. 

I dag er det slik at hver lensmann og enkelte politistasjonssjefer er namsmann og ivaretar 

de andre SRGP-gjøremålene i sitt distrikt med mindre det er en namsfogd som utfører 

oppgavene. Nærpolitireformen slo fast at for å sikre god faglig kompetanse i 

oppgaveløsingen bør det åpnes for at oppgavene innen den sivile rettspleien på 



grunnplanet kan samles for større områder enn det enkelte lensmanns- eller 

politistasjonsdistrikt. Forslaget i høringsnotatet åpner for at én lensmann, politistasjonssjef 

eller namsfogd kan utføre oppgavene for flere lensmanns- eller politistasjonsdistrikter. En 

slik ordning vil åpne for at det kan etableres større namsmannsdistrikter. Den nærmere 

inndeling foreslås lagt til Kongen med mulighet for delegering. 

Når det gjelder spørsmålet om hvilke sivile rettspleieoppgaver som skal ligge til politi- og 

lensmannsetaten, er det i nærpolitireformen konkludert med at de fleste av dagens 

oppgaver fortsatt skal ligge hos politi- og lensmannsetaten – som blant annet 

tvangsfullbyrdelse, gjeldsordning og stevnevitnefunksjonen. Det ble videre presisert at 

sekretariatsfunksjonen for forliksrådet har sammenhenger med namsmannsoppgaven som 

tilsier at funksjonen fortsatt bør ligge hos politiet, men at oppgaven må ses i sammenheng 

med kommunereformen. Det foreslås i høringsnotatet at sekretariatsfunksjonen fortsatt 

skal ligge hos namsmannen. 

Det andre hovedtemaet i høringsnotatet er «lensmannskjønn». Politi- og lensmannsetaten 

administrerer i dag ulike typer skjønn i henhold til bestemmelser i en rekke ulike lover 

(oreigningslova, friluftsloven, lov om løysingsrettar, matrikkellova, plan- og bygningsloven 

med flere). Nærpolitireformen konkluderte med at politi- og lensmannsetaten bør avlastes 

denne oppgaven, og forslagene i høringsnotatet tar sikte på det. For de fleste av 

skjønnene foreslås at jordskifteretten overtar oppgaven, men det foreslås også andre 

løsninger. 

Frøya kommunes tidligere behandling av politireformen 

Etter Gjørvkommisjonens rapport etter 22.juli-tragedien og påfølgende arbeid med 

politireform, har Frøya kommune avgitt 3 høringsuttalelser: 

26.09.2013 vedtok Frøya kommune følgende uttalelse til den såkalte politianalysen: 

 

Sak    /2013: POLITIANALYSEN, jfr  NOU 213: 9: ETT POLITI – RUSTET TIL Å MØTE 

FREMTIDENS UTFORDRINGER 

 

Vedtak: 

 

1. Frøya kommune hilser politianalysen i NOU 213-9 velkommen. Den direkte 

foranledningen til analysen – terrorhandlingen på Utøya og i regjeringskvartalet – er 



et dystert bakteppe når analysen nå skal ut på høring og de forskjellige 

høringspartene skal gi sine synspunkter og komme med forslag til endringer.  

Vi har ingen garanti for at den grusomme handlingen 22.juli i 2011 kunne vært 

forhindret eller fått et redusert omfang dersom politiet hadde hatt bedre struktur og 

kvalitet, men handlingen blottla flere svakheter vedrørende beredskap og evne til 

samhandling mellom relevante myndigheter. Den fremlagte analysen er svært 

omfattende og grundig og ble av justisminister Grete Faremo under overrekkelsen 

av analysen beskrevet som ”den mest grundige analysen av norsk politi som noen 

sinne er gjennomført. Den vil være et godt faglig grunnlag for diskusjonen om 

hvordan vi bør organisere politiet i fremtiden”. 

Frøya kommune deler denne oppfatningen, men vil samtidig understreke at 

terrorhandlingen 22. juli ikke alene må legges til grunn når det nå skal vedtas 

endringer når det gjelder så vel organisering av og som kvalitet i politiets 

virksomhet. 22. juli-kommisjonen sier selv i sin rapport:  

 

«Det er ikke én årsak alene som kan forklare responsen – verken for det som sviktet, eller 

det som fungerte. Kommisjonen mener likevel å ha observert at enkelte grunnleggende 

forutsetninger er avgjørende for etatenes prestasjoner. Der det sviktet, skyldtes det 

primært at: 

 Evnen til å erkjenne risiko og ta lærdom av øvelser har vært for liten. 

 Evnen til å gjennomføre det man har bestemt seg for, og til å bruke planene man 

har utviklet, har vært for svak. 

 Evnen til å koordinere og samhandle har vært mangelfull. 

 Potensialet i informasjons- og kommunikasjonsteknologi har ikke vært godt nok 

utnyttet. 

 Ledelsens evne og vilje til å klargjøre ansvar, etablere mål og treffe tiltak for å 

oppnå resultater har vært utilstrekkelig. 

Etter kommisjonens mening handler disse lærdommene i større grad om ledelse, 

samhandling, kultur og holdninger – enn mangel på ressurser, behov for ny lovgivning, 

organisering eller store verdivalg.» 

 

UTREDNINSUTVALGETUTVALGET HOVEDANBEFALINGER  

For å sette norsk politi i stand til å møte dagens og fremtidens utfordringer, er utvalgets 

hovedanbefalinger som følger: 

1. Politiet bør gis et oppgavesett som er mer spisset mot kjerneoppgavene. Politiet 

bør primært gis tilleggsoppgaver som støtter opp om løsing av kjerneoppgavene. 

2. Rammevilkårene for og evnen til styring, ledelse og utvikling av politiet bør bedres. 

3. Politiet bør få en struktur og organisering som frigjør politikraft til kjerneoppgavene, 

muliggjør nødvendig spesialisering og legger til rette for bedre styring. 

4. Politiet bør starte et arbeid for å øke organisasjonens evne til kontinuerlig 

forbedring og utvikling av 



virksomheten.

 

 

2. Frøya kommune deler i hovedsak utvalgets oppfatning om disse fire anbefalinger. 

Mye taler for at en spissing inn mot politiets kjerneområder er nødvendig, men her 

må det være fleksibilitet i forhold til geografi. 

 

3. Frøya kommune deler også utvalgets anbefaling om et færre antall politidistrikter, 

og anbefaler gjerne at fylkene Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-

Trøndelag blir ett politidistrikt. Men på ett bestemt vilkår:  

Innsparte ressurser gjennom en slik sentralisering må bidra til å opprettholde en 

lensmannsstruktur minst på samme nivå som i dag. Dette kan begrunnes i 

følgende:  

 Et nærpoliti som kjenner sitt lokalmiljø og som er kjent av innbyggerne, er 

uvurderlig når det gjelder forebygging og etterforskning av hverdagskriminalitet. 

Det er viktig å huske at terror og organisert kriminalitet med forgreininger til 

andre regioner og over landegrenser, ikke er den mest påtrengende utfordring – 

aller minst i Distrikts-Norge. Det kan være grunn til å vurdere hvorvidt det ikke er 

slik at distriktene har færre alvorlige forbrytelser nettopp fordi dagens politi er 

organisert bredt – med tilstedeværende, lokale enheter med tjenestekvinner- og 

menn bosatt i lokalsamfunnet – og som derfor har god oversikt. Det er enkelt å 

”legge ned” kontorer og endre kostnadsbildet – men hvor godt kommer 

alternativkostnadene frem? 

 

 Vi tror det har god effekt at barn og unge vokser opp og får et positivt forhold til 

politiet.  Dette etablerer langsiktige relasjoner som gir politiet fordeler når folk 

senere skal forholde seg til ordensmakten i ulike sammenhenger. Politiets 

legitimitet er avhengig at etaten har tillit i befolkningen. Et samfunn hvor 

avstanden mellom politi og befolkning blir for stor, vil skape mental avstand som 

igjen forhindrer at befolkningen får positive erfaringer og mulighet til å bygge 

relasjoner til politiet.. Når man kun opplever politiet i negative sammenhenger 



og tenker at nå har det sikkert skjedd noe alvorlig siden politiet er her, da har 

samfunnet tapt noe vesentlig. 

 

 Utvalget sier det selv slik i kapittel 4.1: ”Det overordnede målet med politiets 

virke er fravær av kriminalitet. Det vil alltid være mer effektivt om et lovbrudd blir 

hindret (forebygget) enn at det må håndteres i etterkant. Det er når hendelsen 

har skjedd at man har et avvik fra alminnelig orden, en straffbar handling, en 

gjerningsperson og et offer, og dermed også behov for å etterforske og ev. 

straffeforfølge. Samtidig vil en ensidig forebyggingsstrategi være en umulighet. 

Ivaretakelse av politiets kjerneoppgaver krever derfor en balanse mellom evne 

til forebygging, respons, etterforskning og straffeforfølgning”. 

 

Videre heter det i analysen: 

«En effektiv løsning av politiets kjerneoppgaver bygger på følgende fire 

elementer: 

- kunnskapsdrevet forebygging 

- tilstedeværelse der og når kriminalitet skjer 

- rask respons og gjenoppretting av normaltilstand når kriminalitet har skjedd 

- effektiv etterforskning og straffeforfølgning» 

 

 Etter Frøya kommunes mening styrker dette argumentet om en desentralisert 

lensmannsstruktur. Staten bør i nært samarbeid med kommunene beholde politi 

i kommunene, et politi som arbeider aktivt med forebygging og forhindring av 

kriminalitet, skader og ulykker. Politiet har en naturlig rolle å spille i et slikt 

arbeid og bør ha nærvær og tilstedeværelse av lokale politispesialister som kan 

gi råd og følge opp forhold som gjør kommunene til trygge og gode 

lokalsamfunn.  

 Hvert tjenestested som bemannes ned, fjerner oss fra muligheten til å ha et 

politi som kjenner folket, og ha et folk som kjenner sitt politi. I lokalkunnskap og 

samspill mellom politi og publikum ligger en unik mulighet for tidlig inngripen, 

kanskje det viktigste kriminalitetsforebyggende grep vi har.  

 

 Frøya kommune har ingen overdreven tro på at politipatruljer bemannet med 

ulike tjenestekvinner- og menn fra den ene dagen til den neste, den ene uken til 

den neste, som opererer over større områder, vil ha noen mulighet til å etablere 

relasjoner som gjør denne type forebyggende arbeid mulig. Om løsningen vil 

skape tilstrekkelig trygghet på andre felter, gjenstår å se.  

 

 Tidligere Stortingsmeldinger og innstillinger/debatter i Stortinget beskriver et 

ønske om et politi som er nært og i dialog med publikum. Kommunikasjon 

gjennom sosiale medier, hjemmesider og patruljer som dekker store områder 

ivaretar neppe dette. I løpet av èn generasjon vil trolig mange politifolk ha flyttet 

nært de nye og store enhetene, dersom ikke alternativer skisseres. Med 



flyttingen uthules ytterligere muligheten for et politi som kjenner sitt 

lokalsamfunn. 

 

 Helsevesenet har gjennomgått flere reformer de siste årene og er nå i full gang 

med samhandlingsreformen. Et betydelig poeng i denne er å flytte flere 

tjenester nærmere publikum og forebygge i større grad enn å reparere.  I 

debatten har vi oppfattet et utsagn vi gjerne slutter oss til: ”Desentraliser så mye 

som mulig, sentraliser det som må sentraliseres”.  Det er grunn til å trekke frem 

Samhandlingsreformen, som bygger på prinsippet om sterke fagkretser 

regionalt som behandler alvorlig sykdom og skade som fordrer 

spesialkompetanse, men som samtid forutsetter en mest mulig desentralisert 

helsetjeneste som gjør at alt som kan løses lokalt, blir behandlet nærmest mulig 

innbyggernes hjemmemiljø. Man kunne valgt en modell med ”ambulerende 

enheter” med base i regionale kompetansesentra for å løse oppgaver lokalt, 

men har isteden valgt å satse på en desentralisert modell med fast 

tilstedeværelse lokalt. Vi er overbevist om at dette er en god modell, også for 

politiet. 

 

 Politiet vil ha sunt av å se på hvordan egne ressurser benyttes.  Politiet er til for 

publikum. Politiet skal være en serviceorganisasjon. Det betyr at politiet må 

være der problema er, politiet må være der publikum har behov for dem. Og 

dersom det er slik at politiet ikke er på gatene, har det selvsagt med ressurser å 

gjøre, men ikke ressurser alene. Det har de siste 20 åra vært en stor øking i 

antall polititjenestemenn, og dersom det er slik at politiet da ikke er på gatene, 

kan det ikke være snakk om et bemanningsproblem alene, da må det også 

være et organisasjonsproblem, et administrativt problem.  

 

 

 

KONKLUSJON: 

 

Lensmannskontoret har fortsatt god gjenklang i det norske samfunnet, og er knyttet til tillitt 

og lokalkunnskap. Dersom det er politisk vilje, har Frøya kommune tro på en fremtid med 

flere større enheter, men hvor vi fortsatt har tilstedeværelse i de fleste kommuner. 

Lensmannsrollen i tradisjonell forstand er endret, men kan fortsatt ha base i kommunen, i 

nært samspill med andre etater og publikum. Da vil lensmannen verken være best før, eller 

utgått på dato, men ta med seg det viktigste; kjenne sitt lokalsamfunn og være en ressurs 

for dette. 

  

NY REGIONMODELL FOR REGION 2 OG 3 

30.10.14 behandlet Frøya kommunestyre forslag til ny regionmodell for region 2 og 3. 

Følgende uttalelse ble vedtatt: 



 

1.Frøya kommune viser til forslag til ny regionmodell for Region 2 og 3 i Sør- 

Trøndelag politidistrikt. 

 

2. Frøya kommune har ikke vært kjent med arbeidet med ny regionmodell og er 

overrasket over at det nå legges opp til endringer innad i politidistriktet før 

resultatet av ny politireform i kjølvatnet av 22.juli-kommisjonen foreligger. 

 

3. Frøya kommune ønsker primært at eventuell ny regionmodell vurderes etter at 

politireformen er endelig vedtatt, og at struktur og bemanning foreløpig 

opprettholdes på dagens nivå. 

 

4. I rapporten vedr. ny regionmodell går det fram at Frøya lensmannsdistrikt 

opprettholdes med egen lensmann, og det argumenteres med at den nye 

modellen vil styrke den politioperative beredskapen og dermed også gi kortere 

responstid. Det er i så fall positivt. 

 

5. Det fremgår av rapporten at Frøya og Hitra skal ha forvaltningsoppgavene for 

alle lensmannsdistriktene i region 2. Frøya kommune er redd disse oppgavene 

vil kreve uforholdsmessig mye tid, og forutsetningen må være at bemanningen 

styrkes. 

 

6. Frøya kommune er betenkt over forslaget om at forlikssaker sentraliseres. 

Forlikssaker henger ofte sammen med straffesaker, og distriktskontorene vil 

miste verdifull kompetanse. 

 

7. Frøya lensmannskontor skal på papiret ha 5 stillinger. I dag er det i praksis 

bare 4. Frøya kommune ber om at bemanningen ved Frøya lensmannskontor 

styrkes, også med bakgrunn i at politidistriktet tilføres inntil 15 nye stillinger i 

2015, jfr. forslag til statsbudsjett. 

 

05.11.15 behandlet Frøya kommunestyre forslag om administrasjonssted i de nye 

politidistriktene. Følgende ble vedtatt: 

FORSLAG OM ADMINSTRASJONSSTED I DE NYE POLITIDISTRIKTENE 

05.11.2015 fattet kommunestyret følgende vedtak: 

Vedtak: 

1. Frøya kommune viser til høringsnotat datert 05.10.15 vedrørende forslag om 

administrasjonssted (hovedsete) for de nye politidistriktene, og støtter forslaget om 

at Trondheim blir administrasjonssted for Trøndelag. 

2. Frøya kommune viser til tidligere uttalelser vedr politireformen, og forutsetter at det 

blir lokale prosesser under ledelse av ny politimester når øvrig organisering av 

tjenestestrukturen skal drøftes, slik det også fremgår av høringsnotatet.  

 

 

Vurdering 



Det som etter rådmannens oppfatning er det mest vesentlige endringsforslaget i 

høringsrapporten, er følgende: Forslaget i høringsnotatet åpner for at én lensmann, 

politistasjonssjef eller namsfogd kan utføre oppgavene for flere lensmanns- eller 

politistasjonsdistrikter. En slik ordning vil åpne for at det kan etableres større 

namsmannsdistrikter. Den nærmere inndeling foreslås lagt til Kongen med mulighet for 

delegering. 

Det andre viktige temaet i høringsnotatet er «lensmannskjønn». Politi- og lensmannsetaten 

administrerer i dag ulike typer skjønn i henhold til bestemmelser i en rekke ulike lover 

Nærpolitireformen konkluderte med at politi- og lensmannsetaten bør avlastes oppgaver 

som gjelder oreigningslova, friluftsloven, lov om løysingsrettar, matrikkellova, plan- og 

bygningsloven med flere. 

Det er etter rådmannens oppfatning ingen tvil om at reformarbeidet i politiet innebærer mer 

sentralisering. I noen tilfeller kan det være fornuftig, men det urovekkende for en 

distriktskommune som Frøya er at en gradvis tappes for kompetansearbeidsplasser. Frøya 

kommune er en vekstkommune og burde vært tilført statlige kompetansearbeidsplasser. I 

vår høringsuttalelse til den såkalte politianalysen, uttalte vi følgende: 

”Desentraliser så mye som mulig, sentraliser det som må sentraliseres”. 

Dette sitatet mener rådmannen har legitimitet også når den sivile rettspleien skal endres. 

I kommunestyrets vedtak 30.10.14 er det to punkter som er tungtveiende når rådmannen 

nå skal gi innstilling vedr. den sivile rettspleien: 

 

5. Det fremgår av rapporten at Frøya og Hitra skal ha forvaltningsoppgavene for 

alle lensmannsdistriktene i region 2. Frøya kommune er redd disse oppgavene 

vil kreve uforholdsmessig mye tid, og forutsetningen må være at bemanningen 

styrkes. 

 

6. Frøya kommune er betenkt over forslaget om at forlikssaker sentraliseres. 

Forlikssaker henger ofte sammen med straffesaker, og distriktskontorene vil 

miste verdifull kompetanse. 

 

Forliksrådet i Frøya behandler i snitt 2 saker pr. måned, og betyr dermed en betydelig 

avlastning for tingretten, som ellers ville hatt disse sakene. I de aller fleste saker oppnås 

det forlik, mens et fåtall ankes til tingretten. Rådmannen får tilbakemeldinger på at 

forliksrådet i Frøya kommune fungerer godt og har et velfungerende sekretariat. Reformen 

vil innebære at sekretariatet legges til det lensmannskontoret som har namsmannen. Det 

igjen betyr at møter i forliksrådet i de fleste tilfeller ikke lenger vil finne sted i den 



kommunen sakene «hører hjemme». Dog er det tatt et forbehold om at reiseavstanden 

ikke blir for stor. 

 

 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

 

Budsjettpost/kontostreng: 

Debet kontostreng/beløp 

Kredit kontostreng/beløp 
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Trafikksikkerhetsutvalget 

Kommunestyret 

 

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FRØYA KOMMUNE 2016-2020  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Kommunestyret vedtar trafikksikkerhetsplan 2016-2020. 

 

 

Vedlegg: 

 Trafikksikkerhertsplan 2016-2020 Frøya kommune 

 Høringssvar 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

 
Arbeidet med Frøya kommunes trafikksikkerhetsplaner har hele veien hatt som hovedfunksjon å være 

et styringsverktøy for et målrettet trafikksikkerhetsarbeid i kommunen. 

 

Under utarbeidelsen av Frøya kommunes trafikksikkerhetsplaner har samordning med overordnede 

planer, spesielt Sør- Trøndelag fylkes trafikksikkerhetsplan blitt betydelig vektlagt, for å sikre en rød 

tråd i arbeidet, fra nasjonalt til lokalt nivå. Denne strategien vil bli videreført og forsterket, spesielt 

siden de nasjonale føringene er blitt tydeligere og mer konkrete, bl.a. gjennom «Nasjonal tiltaksplan 

for trafikksikkerhet på veg» 2014-2017. 

 

 

 

 

 

Vurdering: 

 
Denne planen representerer en ny måte å organisere det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet på i 

Frøya kommune. Planen bygger på «Trafikksikker kommune» -konseptet, og er godt forankret hos 

rådmannen og rådmannens ledergruppe. Alle kommunale instanser er gjennom dette arbeidet 

involvert i gjennomføring av tiltak. 

 

Planen tar utgangspunkt i de nasjonale og fylkeskommunale føringene for trafikksikkerhetsarbeidet, 



og målsetningen i punkt 7 gjenspeiler den trafikkulykkesutviklingen vi kan se på nasjonalt nivå. 

 

Planen har som tidligere fokus på de fysiske tiltakene, og handlingsplanen for fysiske tiltak skal årlig 

rulleres. Planen har i tillegg et økende fokus på forebyggende trafikksikkerhetsarbeid, utviklet 

gjennom et tverrfaglig arbeid i hele kommunen. 

 

Trafikksikkerhetsarbeidet i Frøya kommune er forankret hos rådmannen, og ansvaret for prosessen 

med å utarbeide en ny trafikksikkerhetsplan for perioden 2016-2020 er tillagt rådmannens 

ledergruppe. Tradisjonelt har dette ansvaret vært lagt til teknisk avdeling, men kommunen ser det 

som viktig å forankre arbeidet hos rådmannen for å synliggjøre at alle kommunens sektorer må ta sin 

naturlige del av ansvaret. Det er av avgjørende betydning for arbeidet at den enkelte 

kommunalsjef/ass.rådmann og virksomhetsledere sørger for at egne tiltak i planen blir gjennomført. 

 

Med denne måten å organisere trafikksikkerhetsarbeidet på, gis det en helt annen forpliktende 

tilnærming til oppfølging i hele organisasjonen enn det som tidligere har vært tilfelle. 

 

 

Planen sikrer et forpliktende og helhetlig trafikksikkerhetsarbeid inennfor alle sektorer og 

virksomheter i Frøya kommune gjennom at kommunen i dette planverket også blir sertifisert 

som «Trafikksikker kommune». 

 

Trafikksikkerhetsplanen har nå vært til høring i fire uker. 

 

Det har kommet inn 5 høringssvar ved fristens utløp. Dise er fra: 

 Eldrerådet 

 Stølen kretslag 

 SU ved Mausund oppvekstsenter 

 SU ved Nordskag oppvekstsenter 

 Statens Vegvesen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HØRINGSSVAR MED RÅDMANNENS ANBEFALING: 



 

HØRINGSAVSENDER KOMMENTAR RÅDMANNENS ANBEFALING 

Eldrerådet 1. Generell merknad: 
Behovet for å skille myke trafikanter fra 

tungtrafikk og annen motorisert ferdsel på 

veiene. Godt vintervedlikehold og 

nødvendige fartshindrede tiltak. Merkede 

fotgjengeroverganger. Enda sterkere 

virkemidler for å påvirke både voksne og 

unges atferd med hensyn til uvettig bruk 

av fart, og kjøring i ruspåvirket tilstand. 

Påtrykk på statlige, fylkeskommunale og 

kommunale myndigheter for å sikre 

nødvendige ressurser. 

 

2. Lokale utfordringer og 
prioriteringer: 

A) Trafikksikker kommune-konseptet 
må også ivareta sin rolle som 
sykehuseier gjennom å 
tilrettelegge gang og sykkelveien 
mellom Nordhammaren og 
Sistranda også for gange og bruk 
av rullator. 

B) Fylkesveier som bør prioriteres er 
omlegging av vei bak Flatval, 
gang- og sykkelvei fra Dyrvik til 
Strømøybotn og gang- og 
sykkelvei Nordhammaren til 
Sistranda  

 

 

 

 

 

 

C) Andre viktige tiltak som bør 
prioriteres 

- Ny Titran bru 

- Gang- og sykkelvei mellom Nabeita 

oppvekstsenter og Flatval (jfr omlegging 

av vei) 

1.  

Følges opp gjennom årlige 

prioriteringer, samt gjennom 

handlingsplan fysiske tiltak 

(vedlegg 1) 

Frøya kommune som 

«Trafikksikker kommune» gir 

et tydelig ansvar til alle 

sektorer og virksomheter 

mtp en bedring av holdninger 

hos voksne og unge med 

tanke på fart og rus. 

2. 

 

A) Under regulering jfr 

vedlegg 1, prioritet 4 

 

 

B) Flatval ferdig regulert, jfr 

vedlegg 1 prioritet 1- større 

investeringer. 

GSV Dyrvik- Nesset- prioritert 

( unntatt Masvågbrua) 

Fylkesvei, prioritet 1 

Nesset-Hellesvik, fylkesvei, 

prioritet 5 

Hellesvik- Strømøybotn- ikke 

prioritert 

 

 

C) 

Prioritet 2 større 

investeringer 

 



- Utbedring av veien mellom Strømøybotn 

og Dyrøya 

- Utbedring av veien ved Malmmyran 

- Utbedring av veier på Sula og Mausund 

 

 

Se pkt B 

Ikke prioritert 

Vedlegg 1, uprioritert- større 

investeringer 

Vedlegg 4- uprioriterte 

fysiske tiltak, større 

investeringer langsfylkesvei 

Samarbeidsutvalget 

Mausund oppv.senter. 

1.  Manglende utbedring av tiltak jfr 
vedlegg 4, tiltak 31-34, eksklusiv 
etablert parkeringsplass 
 

2. Etablert gjerdet ved Måøyveien 21 
gjør krysset Måøyveien-
Gårdsøyveien uoversiktlig 

3. Manglende autovern langs 
Geitøyveien på Brannøya-Helvetet 

4. Uoversiktlig trafikksituasjon på 
Dyrøy fergekai, spesielt pga 
manglede belysning og merking 
 

1. Vedlegg 4 uprioriterte 

fysiske tiltak. Port og skilting 

ivaretas av driftsavdelinga FK 

 

2. Ikke omsøkt og prioritert 

3. Ikke omsøkt og prioritert 

4. Vedlegg 1, fylkesvei, 

mindre investeringer, 

prioritet 2, søkes om midler 

2016 

Stølan Kretslag Det henvises til tre trafikksikkerhetstiltak 

for Stølan Krets som er omtalt i planen: 

1. Utbedring av veikrysset 
Strømøyveien/Vikasundveien 
 

2. Fartsbegrensning fra Bigseth til 
enden av Vikasundveien 
 

3. Oppføring av autovern  
 

Generell merknad: 

Fartsbegrensning i området vil være det 

viktigste trafikksikkerhetstiltaket i kretsen. 

Spesielt trekkes fram Aune 

(Staulstraumbrua-Vikakrysset) 

Det nevnes også spesielt to farlige kryss i 

kretsen, Hellesvikkrysset og 

Strømøykrysset. Det foreslås at dette i 

første omgang avhjelpes med speil 

 

 

1.Vedlegg 2, fylkesvei, 

mindre investeringer- søkes 

om midler 2018 

2.Vedlegg 4, uprioriterte 

fysiske trafikktiltak, skal 

vurderes av politiet. 

3. Vedlegg 4, uprioriterte 

mindre investeringer langs 

fylkesvei 

 

Vurderes av politi og 

veimyndighet 

 

 

 

 

Vurderes av kommunens 



trafikksikkerhetsutvalg   

Statens Vegvesen Uttalelse datert 9/6  

SU Nordskag 

oppvekstsenter 

Bekymring rundt etablering av trygge 

veier rundt oppvekstsenteret. 

1. Ønske om etablering av GSV i 
skolens nærmiljø 

2. Fartsdumper på vei opp til 
oppvekstsenteret 

3. Leskur ved hovedvei 
 

 

 

1. Vedlegg 1, fylkesvei, 
prioritet 6 (2019) 

2. Utføres av teknisk 
avdeling (2016) 

3. Vedlegg 1, kommunal 
vei, prioritet 6 (2017-
2019) 

 

 

 

Forhold til overordna planverk: 

Kommuneplanens sammfunnsdel: 

Kap. Levekår og folkehelse: « Frøya som samfunn tenker folkehelse i alt vi gjør. 

Satse på holdningsskapende arbeid, og ha fokus på folkehelse i alle kommunale planer». 

 

Kap. Samfunn, næring og kultur:» Frøya er et trygt sted å leve: 

Frøya skal satse på holdningsskapende arbeid, med særlig fokus på trafikksikkerhet og 

kriminalforebyggende tiltak». 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Det henvises til s 19-23 i planen. Ut over dette må dette ses i sammeheng med 

budsjettarbeidet 2017 og økonomiplanperioden 2017-2020 
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1. Forord 

 
Trafikksikkerhet handler om å kunne bevege seg trygt i sitt lokalmiljø, enten man er fotgjenger, syklist 

eller bilist – barn, ungdom eller voksen.  

 
Trafikksikkerhetsplanen 2016-2020 vil danne grunnlaget for videreføring av trafikksikkerhetsarbeidet 

i Frøya kommune.  Denne planen omhandler ikke tiltak som knyttes til trafikk på sjøen. 

 

Handlingsplan for fysiske trafikksikkerhetstiltak er vedlagt trafikksikkerhetsplanen. De prioriterte 
tiltak skal innarbeides med kommunal egenandel i de årlige økonomiplan- og budsjett, og det skal 

årlig søkes om fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler.  

 
Planen er naturlig videreføring av kommuneplanens samfunnsdel.  

 

Trafikksikkerhetsarbeid for alle trafikantgrupper er viktige folkehelsetiltak. Trafikksikkerhetsplanen 
har fokus på folkehelseperspektivet som er et satsingsområde for kommunen:  

 

Kap. «Levekår og folkehelse», Frøya som samfunn tenker folkehelse i alt vi gjør: 

«Satse på holdningsskapende arbeid, og ha fokus på folkehelse i alle kommunale planer. 
 

 Kap. «Samfunn, næring og kultur», Frøya er et trygt sted å leve: 

«Frøya skal satse på holdningsskapende arbeid, med særlig fokus på trafikksikkerhet og 
kriminalforebyggende tiltak». 

 

På landsbasis er det fart som er den viktigste årsaken til dødsulykkene på vei. I tillegg til ungdommers 

dokumenterte mangelfulle holdninger til ruskjøring, så er dette også et betydelig problem på Frøya. 
Legger man da til svingete smale veier og mye tungtrafikk så utgjør dette en stor risiko for 

dødsulykker. 

 
Frøya kommunes trafikksikkerhetsplan vil være forankret i nasjonale og fylkeskommunale mål for 

trafikksikkerhet. I et forpliktende samarbeid med Trygg Trafikk vil også denne planen synliggjøre 

Frøya kommune som «Trafikksikker kommune». 
 

Utfordringen for det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet er å få satt temaet på den politiske 

dagsorden. Det er viktig å sikre at trafikksikkerhetsplanen blir fulgt opp og tiltakene gjennomført.  
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2. Sammendrag 

 
Denne planen representerer en ny måte å organisere det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet på i 

Frøya kommune. Planen bygger på trafikksikker kommune konseptet, og er godt forankret hos 

rådmannen og rådmannens ledergruppe. Alle kommunale instanser er gjennom dette arbeidet involvert 
i gjennomføring av tiltak.  

 

Planen tar utgangspunkt i de nasjonale og fylkeskommunale føringene for trafikksikkerhetsarbeidet, 

og målsetningen i punkt 7 gjenspeiler den trafikkulykkesutviklingen vi kan se på nasjonalt nivå. 
 

Planen har som tidligere fokus på de fysiske tiltakene, og handlingsplanen for fysiske tiltak skal årlig 

rulleres. Planen har i tillegg et økende fokus på forebyggende trafikksikkerhetsarbeid, utviklet 
gjennom et tverrfaglig arbeid i hele kommunen. 

   

3. Innledning 

 

3.1 Historikk 
 
Arbeidet med Frøya kommunes trafikksikkerhetsplaner har hele veien hatt som hovedfunksjon å være 

et styringsverktøy for et målrettet trafikksikkerhetsarbeid i kommunen. De største utfordringene har 

vært forankring i alle kommunens ledd, samt finansiering av ikke-fysiske tiltak. 

 
Under utarbeidelsen av Frøya kommunes trafikksikkerhetsplaner har samordning med overordnede 

planer, spesielt Sør- Trøndelag fylkes trafikksikkerhetsplan blitt betydelig vektlagt, for å sikre en rød 

tråd i arbeidet, fra nasjonalt til lokalt nivå. Denne strategien vil bli videreført og forsterket, spesielt 
siden de nasjonale føringene er blitt tydeligere og mer konkrete, bl.a. gjennom «Nasjonal tiltaksplan 

for trafikksikkerhet på veg» 2014-2017. 

 

 

3.2 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet i Frøya kommune 
 
Trafikksikkerhetsarbeidet i Frøya kommune er forankret hos rådmannen, og ansvaret for prosessen 

med å utarbeide en ny trafikksikkerhetsplan for perioden 2016-2020 er tillagt rådmannens ledergruppe. 

Tradisjonelt har dette ansvaret vært lagt til teknisk avdeling, men kommunen ser det som viktig å 
forankre arbeidet hos rådmannen for å synliggjøre at alle kommunens sektorer må ta sin naturlige del 

av ansvaret. Det er av avgjørende betydning for arbeidet at den enkelte kommunalsjef/ass.rådmann og 

virksomhetsledere sørger for at egne tiltak i planen blir gjennomført. 

 

3.3 Samarbeidspartnere 
Planen er utviklet gjennom et tverrfaglig samarbeid mellom etatene i kommunen. Sør Trøndelag 

fylkeskommune og Trygg Trafikk har også vært gode samarbeidspartnere. Planen er sendt til høring i 
alle kommunens etater og hos alle andre involverte etater- og kommunens innbyggere. 
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4. Forankring og organisering av trafikksikkerhetsarbeidet 
 

4.1 Nasjonal transportplan 
 
Regjeringens mål for planperioden er å redusere antall drepte og hardt skadde med minst en tredel i 

2020. Dette innebærer at tallet skal reduseres til maksimalt 775 drepte og hardt skadde i 2020.  

Byer og tettsteder bør bli mer tilrettelagt for gange, bl.a. ved at fotgjengere prioriteres i planlegging 

etter plan- og bygningsloven. Det bør legges særlig vekt på å utvikle trygge, sikre og attraktive 
skoleveger i 2 km radius rundt skoler. 

Målet om å få flere til å gå og sykle må følges opp med tiltak for trafikksikkerhet rettet mot disse 

trafikantene. Sikring av krysningspunkter for fotgjengere gjennom etablering av planfrie 
krysningspunkt og sikring av gangfelt samt fartsgrenser er et viktig virkemiddel i likhet med fysiske 

utbedringer av kryss og sikring av krysningspunkter 

 

 

4.2 Nasjonal sykkel- og gåstrategi 2010-2019 
 

Sykkelstrategien har som hovedmål: Sykkeltrafikken i Norge skal utgjøre minst 8 prosent av alle reiser 

i 2023. I tillegg er det satt opp følgende delmål:  

1. Fremme sykkel som transportform, sykkeltrafikken i byer og tettsteder skal dobles. 
2. Bedre framkommelighet og trafikksikkerhet for syklister  

3. 80 prosent av barn og unge skal gå eller sykle til skolen. 

 

 

4.3 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 
 
Tiltaksplanen er bygd opp omkring en strategi bestående av fire nivåer: nullvisjonen, etappemål, 

tilstandsmål (se vedlegg 5) og tiltak. Det vil være en naturlig konsekvens i det fylkeskommunale og 

kommunale trafikksikkerhetsarbeidet å videreføre og forsterke de nasjonale tilstandsmålene. Det vil 
være en naturlig konsekvens i det fylkeskommunale og kommunale trafikksikkerhetsarbeidet å 

videreføre og forsterke de nasjonale indikatormålene.  
 

 

Utvikling i antall drepte og hardt skadde i Norge – registrert situasjon og mål for utviklingen fram til 2024 

 

 
 

Målkurven viser Regjeringens ambisjon for hvor raskt vi skal nærme oss nullvisjonen. Etappemålet er 

ambisiøst og forutsetter en målrettet innsats fra alle aktørene i trafikksikkerhetsarbeidet. 
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4.4 Sør Trøndelag fylkeskommune, Trafikksikkerhetsplan 2014- 2017: 

 

Visjon: 0-visjonen 

Langsiktige mål:  

 Ingen ungdommer mellom 15 og 24 år skal dø i trafikken i Sør-Trøndelag 

 Antall drepte og hardt skadde i trafikken i Sør-Trøndelag skal reduseres med 40% 

innen 2018 i forhold til gjennomsnittstall 2010-2013 

Aktivitetsmål (utdrag): 

 Minimum 10 kommuner i Sør-Trøndelag skal være sertifisert som «Trafikksikker 

kommune» innen 2018 (Frøya kommune er en av disse) 

 Være pådriver for at alle kommuner ivaretar trafikksikkerhet i sitt styrende planverk 

 Fullfinansiere tiltak på fylkesveger og gi støtte/tilskudd til tiltak på kommunale veger 

gjennom «Aksjon skoleveg» 

 Videreføre tiltak til lokale trafikksikkerhetstiltak 

 Dele ut skolesekker til førsteklassinger 

 Årlig utdeling av trafikksikkerhetspris. 

 

 

Trafikkulykker er den største helsetrusselen for barn og unge og er en av de største forbrukere 

av helsetjenester.  Det er av den grunn naturlig at kommunens trafikkulykkesforebyggende 

arbeid blir en del av kommunens folkehelsearbeid.  

 

5. Ulykkessituasjonen / -utviklingen i Frøya kommune 

 

5.1 Fremstilling/tabeller og kommentarer av ulykker 

På de neste sidene er det vedlagt et utdrag av aktuelle tabeller/statistikk, inkludert 

kommentarer med betydning for Frøya kommunes videre arbeid med trafikksikkerhet. Tallene 

baserer seg på Statens vegvesens nasjonale og regionale statistikk, samt gjennomføringen av 

Ungdata-undersøkelsen gjennomført våren 2015 for kommunens elever i ungdoms- og 

videregående skole. 
 

Antall drepte skadde i perioden 1990/2014 
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Av tabellen framkommer det at det i perioden bare er tre år der antallet har vært 5 eller mindre 

drepte eller skadde i Frøya kommune, og at tallene siste år har ligget mellom 5 og 10. Det må 

være et klart mål om at tallene i denne planperioden skal vise en nedadgående kurve. 

 
 

Geografisk fordeling av ulykkes-punkt 2005-2014 
 

 
 

 
 

 

Kartet viser at det i perioden 2005-2014 har vært fire dødsulykker i Frøya kommune, der en 

av disse har skjedd i Frøya-tunnelen. 

 

Det er også verdt å merke seg at ulykker med lettere og alvorlige skader er godt spredt så å si 

over hele fastlands-Frøya, og også her i Frøya-tunnelen. 

 

Setter man dette i en sammenheng med smale veier, mye tungtrafikk og ungdommers 

mangelfulle holdninger og respekt rundt høy fart og ruskjøring (se tabeller Ungdata), så er det 

en stor jobb som må gjøres for å endre på kulturen rundt bilkjøring i lokalsamfunnet. Det er 

derfor et stort behov for et helhetlig holdningsarbeid i hele kommunen. «Trafikksikker 

kommune»- konseptet med felles forpliktelser for alle sektorer er et svært viktig bidrag som 

må følges opp tett. 

 

Utbedring av trafikkfarlige punkter og sikring av barn og unge gjennom leskur og lys må også 

prioriteres. 
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Lokalisering av ulykker der minst en av førerne er fra Frøya 2005-2014 

 
 
 

 

Ser vi på veg-strekningen Orkanger-Frøya («lakseveien») så registrerer vi at dette på 

landsbasis utgjør hele 86 % av alle ulykker der sjåfører med tilhørighet i Frøya kommune er 

involvert. Dette synliggjør med all mulig tydelighet at utbedringer på hele denne strekningen 

generelt og på Frøya spesielt er påkrevd. 

 

Uhellskategori – Frøya kommune sammenliknet med Sør-Trøndelag (utenom Trondheim) 

2006-2015 

 

Frøya
56 %

Hitra
17 % Orkdal

7 %

Snillfjord
6 %

Trondheim
3 %

Øvrige i Sør-
Trøndelag

5 %

Utenfor Sør-
Trøndelag

6 %

Lokalisering av ulykker der 
minst en av førerne 
er fra Frøya

0

10

20

30

40

50

60

70

Samme
kjøreretning

Fotgjenger
innblandet

Andre uhell Kryssende
kjøreretning

Motsatt
kjøreretning

Utforkjøring

A
n

d
e
l 
(%

)

Uhellskategori

Frøya kommune

STR utenom TRD



9 
 

 

Når det gjelder uhellskategori så registreres det at sjåfører fra Frøya kommune ikke skiller seg 

vesentlig ut fra andre kommuner i Sør-Trøndelag, med unntak av kategorien «utforkjøring», 

der man ligger over gjennomsnittet. Av det kan det forsiktig antydes at dette kan dreie seg om 

mangelfull respekt for fartsgrenser. 

 

Drepte skadde fordelt på aldersgrupper – Frøya kommune sammenliknet med Sør-

Trøndelag (utenom Trondheim) 2006-2015 

 

 

Denne tabellen viser med all mulig tydelighet at Frøya kommune er svært overrepresentert og 

involvert i ulykker med drepte/skadde for aldersgruppa 15-19 år (ungdommer) og 20-24 år 

(tidlig voksen).  

Den samme tendensen (om ikke like tydelig) finner vi for aldergruppene 55-59 år og 60-64 år. 

Det er derfor kanskje ikke bare en forsiktig antydning å mene at generasjonen av godt voksne 

ikke nødvendigvis opptrer som gode forbilder for den unge delen av befolkningen, og at 

mangelfulle holdninger bringes videre fra den ene generasjonen til den andre. Dette må tas på 

alvor, og viser med all tydelighet at holdningsskapende tiltak også må rettes mot flere 

aldersgrupper enn ungdommer. 
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Holdninger til kjøring i ruset tilstand – ungdomsskole (13-16 år), fordelt på kjønn 

 

Tall som framkommer i denne tabellen viser at en vesentlig del av elever helt ned i 13 år 

kjenner ungdommer som har kjørt moped eller annet motorisert kjøretøy i beruset tilstand. 

Flere av disse har også vært passasjerer når sjåføren har drukket, og kanskje mest 

bekymringsverdig, noen svarer at de selv har kjørt moped eller motorisert kjøretøy i beruset 

tilstand. 

Dette er svært urovekkende, og viser at holdningsskapende arbeid og tydelige tiltak må settes 

inn fra tidlig alder. 
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Kjøring i ruset tilstand – videregående skole (16-19 år), fordelt på kjønn 

 

Tendensen som kommer fram blant elever i ungdomsskolen, trer enda tydeligere fram for 

elever i den videregående skolen på Frøya. Hele 86 % av de spurte jentene kjenner noen som 

har kjørt moped eller annet motorisert kjøretøy i beruset tilstand. For guttene er svaret 71%. 

Det er også til stor bekymring at 33% av de spurte guttene erkjenner at de har kjørt moped 

eller annet motorisert kjøretøy i beruset tilstand. 

Når man sammenfatter tilbakemeldingene fra elever både i ungdoms- og videregående skole, 

så blir det tydelig at arbeidet med holdninger og tiltak må tydeligere inn i den ordinære 

skolehverdagen.  

Det er i dag et samarbeid med politiet som er inne på enkelt-tiltak, (bl. a for russen) men dette 

er åpenbart ikke nok. Her må hele skolemiljøet involveres, der også foreldrene blir svært 

viktige aktører. 
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Holdninger til kjøring i ruset tilstand – videregående skole, fordelt på kjønn 

 

Denne tabellen viser at det blant guttene i videregående skole i større grad enn jentene 

synliggjøres lite respekt for kjøring i ruspåvirket tilstand. 5 % av guttene svarer at det er greit 

å kjøre moped eller annet motorisert kjøretøy når en har drukket alkohol, og 6% svarer at det 

er greit å være passasjer når sjåføren har drukket alkohol. 

Sluttkommentar, tabeller 

Frøya kommune må i sitt trafikksikkerhetsarbeid i perioden jobbe svært aktivt for å forebygge 

og sikre målrettede tiltak, rettet mot alle sine innbyggere. Tiltak knyttet til «Trafikksikker 

kommune» må forplikte alle virksomheter i hele organisasjonen, og evalueres årlig. 
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6. Trafikksikker kommune 
Etter vegtrafikklovens § 40a har fylkeskommunen et ansvar for å tilrå og samordne tiltak for å fremme 

trafikksikkerheten i fylket. En viktig oppgave i denne sammenheng er å påvirke og stimulere 

kommunene til å arbeide målrettet og helhetlig med trafikksikkerhetsarbeidet.  
  

Det er mange lover og forskrifter som direkte eller indirekte omtaler kommunens ansvar for 

ulykkesforebygging, folkehelsearbeid og trafikksikkerhet. Kommunen er pålagt et ansvar bl.a. som 
veieier, som eier av skole og barnehager, stor arbeidsgiver og kjøper av transporttjenester.  

 

For å ivareta denne helhetstenkningen er det utarbeidet kriterier og sjekklister skal være et verktøy for 

å kvalitetssikre kommunens trafikksikkerhetsarbeid. Frøya kommune har satt seg som mål å oppfylle 
alle kriteriene og gjennom en fylkeskommunal godkjenningsordning bli erklært som Trafikksikker 

kommune” innen juni 2016 

 
Vedlegg 3 gir en grundigere innføring i Trafikksikker kommune-konseptet.  

 

 

7. Mål og strategi for trafikksikkerhetsarbeidet i Frøya kommune 
 

7.1 Målsetting 
 

I den siste fireårsperioden har Frøya kommune hatt et gjennomsnitt på i underkant av 10 skadde og 
drepte i trafikken per år. Det er et mål om at vi skal jobbe med en 0-visjon fram til 2020, med en 

gradvis nedgang på antall ulykker på 30 % pr. år fram til 2020. 

 

7.2 Strategi 
 

I Nasjonal Tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg er det satt opp en rekke tilstandsmål formulert som 

måltall. For å nå disse målene må det iverksettes tiltak.  
Kommunen skal arbeide aktivt for å bidra til at vi oppnår disse tilstandsmålene. Dette gjelder først og 

fremst på følgende områder: 

- Økt andel bruk av bilbelte, refleks, bakovervendt barnesikring, sykkelhjelm. 
- Redusere andelen av bilister som overskrider fartsgrensene, og kjører i ruspåvirket tilstand 

- Alle skoler er godkjent som trafikksikre skoler. 

- Alle barnehager er godkjent som trafikksikre barnehager. 
- Kommunen godkjent som trafikksikker kommune. 
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Der hvor det er naturlig og mulig skal det foretas før- og etter målinger for å se effekten av de tiltakene 

som iverksettes. Hvis det allerede finnes tall som viser nå-situasjonen kan de brukes som utgangspunkt 

for å se måloppnåelsen. 

 

8. Vegsystemer, vegeiere og utfordringer i kommunen 
 

Det offentlige veinettet på Frøya består av ca. 92,6 kilometer fylkesvei og ca. 51,8 kilometer 

kommunale veier. Det er ca. 8 kilometer med gang- og sykkelvei som kommunen forvalter samt 

fortau. Videre er det ca. 200 kommunale parkeringsplasser. 

 

Frøya kommune/private grendelag drifter 115 gatelys langs offentlig vei.  

 
Frøya kommune har foreløpig ikke noen hovedplan for vei eller egen vei-norm. Den absolutt største 

utfordringen ligger i det store vedlikeholdsbehovet og etterslep av vedlikehold på de kommunale 

veiene i kommunen.  
 

Det synes som den mest vesentlig utfordringen i kommunen er å sørge for et godt nok vedlikehold av 

vegnettet. Dette gjelder både på kommunale og fylkeskommunale veger. Det er et vesentlig etterslep.  

Med tanke på det behovet Frøya kommune har til god vegstandard og infrastruktur for å kunne ivareta 
tungtransporten (bl. a laksenæringa) er det kritisk at det er et vesentlig etterslep på vedlikehold. 

Spesifikt dreier dette seg om sporete veg og asfaltstandard.  

 
Tungtransporten setter også myke trafikanter i fare, det er derfor svært viktig å legge trykk på å få på 

plass gang – og sykkelveger langs fylkesvegnettet. 

 
Det registreres også vesentlige mangler i Frøya-tunnelen, bl. a i takkonstruksjonen. Dette er svært 

kritisk f. eks ved et branntilløp. 

 

Det er også avdekket vesentlige utfordringer i ungdommer og voksnes holdninger til fart og ruskjøring 
i Frøya kommune. Dette er et alvorlig problem, og en vesentlig årsak til at ulykkesstatistikken er høy.  

 

Det blir også viktig for kommunen å jobbe tydelig også mot kommunens mange arbeidsinnvandrere, 
for å sørge for at mulige trafikale kultur-barrierer minimeres. 

 

I de siste årene må det også erkjennes at systematikken for dialog og oppfølging av tiltak som ikke 
bare er knyttet til vegstandard, ikke har vært god nok. Både rullering av trafikksikkerhetsplan, 

søknader knyttet til trafikkmidler og utbedring av farlige trafikkpunkt har ikke vært forankret og fulgt 

opp godt nok på kommunalt nivå. Gjennom en tydelig forankring hos rådmannen, og en gjensidig 

forpliktelse for alle sektorer i kommunen i «Trafikksikker kommune» gjøres det nå vesentlige 
forpliktende strukturendringer.  
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9. Tiltak 
Tiltakene er i hovedsak utledet av trafikksikker kommune-konseptet, med de føringer og 

satsningsområder som ligger her. Tiltakene vil bidra til at Frøya kommune reduserer risikoen for 

fremtidige ulykker, og fremstår som trafikksikker kommune. Det ligger et betydelig ansvar på 
rådmannen og kommunens øvrige ledere på gjennomføring av tiltakene i planperioden. 

 

9.1 Frøya som trafikksikker kommune 
 

9.1.1 Frøya kommunes rolle som barnehageeier. 

 Innen juni 2016 skal alle kommunale og private barnehager tilfredsstille kriteriene for 

«Trafikksikker barnehage». 

 

 Alle kommunale og private barnehager skal minimum hvert andre år ha ansatte på 

kompetansehevingskurs i regi av Trygg Trafikk, første gang i 2017. 
 

9.1.2 Frøya kommunes rolle som skoleeier. 

 Alle skolene skal innen utgangen av skoleåret 2015/2016 tilfredsstille kriteriene for 

«Trafikksikker skole». 

 

 Det utvikles rutiner for sikker skoleskyss / bussvett, og etableres en dialog med om innføring 

av disse rutinene i alle skolebusser. Tiltakene gjennomføres i løpet av skoleåret 2016/2017 

 

 For å sikre størst mulig trygghet rundt skolen ved skolestart om høsten innføres «Aksjon 

skolestart» som et fast tiltak ved alle skoler med elever på barnetrinnet. Det utvikles en egen 

beskrivelse for dette tiltaket. Tiltaket gjennomføres i hele planperioden, første gang ved 
skolestart 2017. 

 

9.1.3 Frøya kommune som ansvarlig for innbyggernes helse og trivsel. 

 

 Helsestasjonen oppdaterer sine planer for virksomheten med hensyn til 

trafikksikkerhetsbudskap (overfor foreldre og elever) i 2016. 

 

 Kommunen skal fortløpende sende ut informasjon om fylkeskommunale tilskuddsordninger til 

relevante kommunale instanser samt frivillige organisasjoner i hele planperioden 2016-2020. 

 

 Kommunen utarbeider årlig en oversikt over trafikkulykker og trafikkskadde i kommunen. 

Oversikten gjennomgås i kommunens ledergruppe i hele planperioden 2016-2020. 

 

 

 Frøya kommune ser nærmere på rutiner og mulig kompensasjon for reisetid ved tjenestereiser 

innen ett år i planperioden. 

 

 Kommunens frivillige organisasjoner skal årlig stimuleres til å implementere reisepolicy i 

egen virksomhet i hele planperioden 2016-2020. 

 

 Kommunen skal søke samarbeid med lokale bedrifter og fylkeskommune for å utarbeide 

strategier og opplegg for implementering av, og kompetanse om, trafikksikkerhet. 
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9.1.4 Frøya kommune som veieier (omfatter også fortau og gang-/sykkelveier). 

 

Kommunen skal: 

 Årlig utarbeide prioriteringsliste for fysiske trafikksikkerhetstiltak på kommunal vei, og 

gjennomføre disse innenfor eksisterende økonomiske rammer i hele planperioden 2017-2020 

 

 Ha en prioriteringsliste for trafikksikkerhetstiltak på fylkes og riksvei, og med årlig rullering i 

hele planperioden 2017-2020. 

 

 Ha utarbeidet skriftlige rutiner for snøbrøyting / snørydding / rydding av vegetasjon på 

skoleveier i løpet av 2017. 

 

 Ha rutiner for å kvalitetssikre reguleringsplaner i forhold til trafikksikkerhet. 

 

 Ha rutiner for kvalitetssikring av trafikksikkerheten i forbindelse med anleggsvirksomhet, 

både i kommunal og privat regi i løpet av 2017. 

 

 Ha utarbeidet rutiner for håndtering av innspill fra etater, organisasjoner eller publikum i 

2017. 
 

 Ha oversikt over, og ev. søke om fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler i hele 

planperioden 2016-2020. 

 

9.1.5    Frøya kommune som arbeidsgiver. 

 
Kommunen skal: 

 

 Ha revidert regler for tjenestereiser fra 2011 innen senest ett år inn i planperioden. 

 

 Innen første halvdel av 2017 ha implementert / forankret retningslinjene for arbeidsreiser i alle 

kommunens avdelinger. 

 

 Hvert år, på den nasjonale refleksdagen (oktober) påvirke kommunens ansatte til å benytte 

refleks som fotgjengere i mørket, gjennom ulike aktiviteter i hele planperioden 2016-2020. 

 

 Hver vår gjennomføre aktiviteter som skal stimulere flere til å sykle samt å bruke sykkelhjelm 

i hele planperioden 2016-2020. 

 

 

9.2.2 Kompetanseheving. 

I forbindelse med utarbeidelse av ny trafikksikkerhetsplan har kommunen en intensjon om å styrke det 

ulykkesforebyggende arbeidet. Dette utløser et behov for kompetanseheving i kommunens ulike 

sektorer og bør inngå i kommunens strategiske plan for kompetanseheving. Forankring av 

trafikksikkerhetsarbeidet hos kommunens ledere er av avgjørende betydning for å lykkes med arbeidet 

 Alle kommunens ledere og mellomledere skal innen utgangen av 2016 ha gjennomført ½ dags 

kurs i trafikksikkerhet. 

 

 Det skal gjennomføres trafikksikkerhetskurs for ansatte som bruker motorisert kjøretøy i sitt 

daglige virke. Alle ansatte som med motorisert kjøretøy kjører over 3000 km i året i tjeneste, 

skal få tilbud om å gjennomføre et HMS trafikkurs og et førstehjelpskurs hvert tredje år. 

Rutinene skal etableres i 2016. 
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 Alle kommunale og private barnehagene skal i planperioden innen 2018 ha hatt minimum to 

fra det pedagogiske personalet på kurs i trafikksikkerhet. Kursene vil ha fokus på Forskrift om 

miljørettet helsevern i barnehager og skoler, Trafikkopplæring mm.  

 

 Alle skolene skal i planperioden innen 2018 ha hatt minimum 2 av skolens lærere på kurs i 

trafikksikkerhet. Kurset vil ha fokus på kunnskapsløftets kompetansemål med hensyn på 

trafikk, forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, sykkelopplæring mm.  

 Alle ansatte ved kommunens helsestasjoner skal innen første halvdel av2017 ha gjennomført 

trafikksikkerhetskurs innenfor området «sikring i bil». 

 

 Kursene arrangeres av kommunen i samarbeid med Sør-Trøndelag Fylkeskommune og Trygg 
Trafikk. Trygg Trafikk arrangerer kursene, som i hovedsak vil finne sted i kommunen.  De 

respektive ledere legger til rette for deltakelse ved de aktuelle kursene. Kursene finansieres av 

Sør Trøndelag Fylkeskommune, og deltakernes tidsbruk dekkes av kommunen.  

                 
 

 

10. Økonomi 
 

Trafikksikkerhetstiltakene i denne planen skal innarbeides i økonomiplanen. Samtidig skal tiltak som 

går over flere år, samt tiltak med oppstart i handlingsplanperioden prioriteres i budsjettet hvert år fra 

2017 til og med 2020. Kommunalsjef/ass. rådmann har ansvaret for å innarbeide utgiftene innenfor 
eget budsjettområde. 

 

Frøya kommune har inngått et forpliktende samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune. Dette 
samarbeidet innebærer at Frøya kommune skal implementere kriteriene for Trafikksikker kommune. 

Som et resultat av denne godkjenningen mottar kommunen 50 0000,-  til holdningsskapende tiltak, 

samt tilskudd til andre tiltak i planen som kjørekurs for ansatte, kompetanseheving for ansatte i 
helse/omsorg, barnehage og skole.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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11. Evaluering, rullering 
 

Virksomhetslederne rapporterer årlig på tiltak innenfor eget ansvarsområde, til plankoordinatoren 
(kommunalsjef) som så sammenfatter dette sammen med styringsgruppa og legger fram en samlet 

rapport til rådmannen. 

Rådmannen rapporterer årlig til kommunestyret.  
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Vedlegg 1: Handlingsplan fysiske tiltak 
 

Kommunale veier   

Prioritet Hva Når Estimert kostnad/finansiering 

1 Veilys ved alle eksisterende leskur 2016 200.000 

2 Leskur ved busslomme: Nesset 2016 50.000 

3 Fartsdumper og skilt for 30-sone: Dyrvik 2016 100.000 

4 Ventelomme, leskur og veilys ved 

sykehjemmet: Hamarvik 

2017 150.000 

5 Utbedre vei/lys v landingsplass for 
luftambulanse: Bogøya 

2017 100.000 

6 Nye leskur og/eller veilys etter nærmere 

vurdering 

2017 250.000 

 Nye leskur og/eller veilys etter nærmere 
vurdering 

2018 250.000 

 Utvide parkeringsplass ved gravsted 

Dyrøya 

2018 150.000 

 Nye leskur og/eller veilys etter nærmere 
vurdering 

2019 250.000 

 

Fylkesveier   

Prioritet Hva Når Merknad 

Gang- og sykkelveier 

1 Fullføre GSV: Dyrvik-Uttikrysset  2017 Ferdig regulert. 

2 Fullføre GSV: Madsvågen-Nesset (gml 

Coop) 

2017 Ferdig regulert. 

3 GSV: Nabeita-Karlasvingen 2017 Inngår i «Omlegging av vei på 
Flatval». Ferdig reg. 

4 GSV: Melkstaden-Hamarvik 2018 Ferdig regulert. 

5 Fullføre GSV: Nesset-Hellesvik 2018 Ferdig regulert 

6 GSV: Kryss v Salmar-Berg 2019  

7 Fullføre GSV, samt utbedring av veien: 
Uttikrysset-Madsvågen 

2019 Ferdig regulert. 

Større investeringer 

1 Omlegging av vei: Flatval 2017 Ferdig regulert 

2 Ny bru på Titran   

 Ny/utbedring av bru: Dyrøya   

 Utbedring av vei: Strømøybotn-Dyrøya   

 Utbedring av vei: Malmmyran   

 Fylket overtar drift av veilys langs 

fylkesveiene 

  

Mindre investeringer 

1 Busslomme og veilys: Skjønhalsen 2016 Søkes om midler i 2016 

2 Veilys ved fergekai: Dyrøya 2016 Søkes om midler i 2016 

 TS-utbedring sving på Lille Aursøy: 
Mausund 

 SVV er ansvarlig for TS-tiltak 

 TS-utbedring fra fergekai til Steinkleiva:  

Mausund 

 SVV er ansvarlig for TS-tiltak 

 Utbedre kai, Bogøya 2017 Søkes om midler i 2017 

 Utbedre kryss: 

Strømøyveien/Vikasundveien 

2018 Søkes om midler i 2018 
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Vedlegg 2: Tiltak i trafikksikkerhetsplanen med ansvarlig for 

gjennomføring 
 

Frøya kommunes rolle som barnehageeier. Ansvar 

Innen juni 2016 skal alle kommunale barnehager tilfredsstille 

kriteriene for «Trafikksikker barnehage». 

Kommunalsjef  

Innen utgangen av 2016 skal kommunen påvirke til at alle private 

barnehager tilfredsstiller kriteriene for «Trafikksikker barnehage». 

Kommunalsjef  

Alle kommunale barnehager skal minimum hvert andre år ha 

ansatte på kompetansehevingskurs i regi av Trygg Trafikk 

Kommunalsjef  

Bruke veileder «Trafikksikker kommune» aktivt i 

trafikksikkerhetsarbeidet 

Virksomhetsledere 

barnehage 

Frøya kommunes rolle som skoleeier Ansvar 

Alle skolene skal innen juni 2016 tilfredsstille kriteriene for 
«Trafikksikker skole». 

Kommunalsjef  

Det utvikles rutiner for sikker skoleskyss / bussvett, og etableres en 

dialog med om innføring av disse rutinene i alle skolebusser. 

Kommunalsjef  

For å sikre størst mulig trygghet rundt skolen ved skolestart om 
høsten innføres «Aksjon skolestart» som et fast tiltak ved alle 

skoler med elever på barnetrinnet. Det utvikles en egen beskrivelse 

for dette tiltaket. 

Kommunalsjef  

Bruke veileder «Trafikksikker kommune» aktivt i 

trafikksikkerhetsarbeidet 

Virksomhetsledere skole 

og oppvekstsenter. 

Frøya kommune som ansvarlig for innbyggernes helse og 

trivsel. 

Ansvar 

Helsestasjonen oppdaterer sine planer for virksomheten med 

hensyn til trafikksikkerhetsbudskap (overfor foreldre og elever) 

Ass. rådmann 

Kommunen skal fortløpende sende ut informasjon om 

fylkeskommunale tilskuddsordninger til relevante kommunale 
instanser samt frivillige organisasjoner. 

Plankoordinator 

(kommunalsjef) 

Kommunen utarbeider årlig en oversikt over trafikkulykker og 

trafikkskadde i kommunen. Oversikten gjennomgås i kommunens 

ledergruppe. 

Virksomhetsleder teknisk 

Kommunens frivillige organisasjoner skal årlig stimuleres til å 

implementere reisepolicy i egen virksomhet  

Plankoordinator 

(kommunalsjef) 

Bruke veileder «Trafikksikker kommune» aktivt i 

trafikksikkerhetsarbeidet. 

Virksomhetsleder PLO, 

familie/helse/rehab og 
tjenesten for 

funksjonshemmede 

Kommunen skal søke samarbeid med lokale bedrifter og 
fylkeskommune for å utarbeide strategier og opplegg for 

implementering av, og kompetanse om, trafikksikkerhet. 

 

Plankoordinator 
(kommunalsjef) og 

samfunnsmedisiner 

Frøya kommune som veieier (omfatter også fortau og gang-
/sykkelveier) 

Ansvar 

Årlig utarbeide prioriteringsliste for fysiske trafikksikkerhetstiltak 

på kommunal vei, og gjennomføre disse innenfor eksisterende 

økonomiske rammer 

Virksomhetsleder teknisk 

Ha en prioriteringsliste for trafikksikkerhetstiltak på fylkes og 

riksvei, og med årlig rullering. 

Virksomhetsleder teknisk 

Ha utarbeidet skriftlige rutiner for snøbrøyting / snørydding / 

rydding av vegetasjon på skoleveier. 

Virksomhetsleder teknisk 
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Ha rutiner for å kvalitetssikre reguleringsplaner i forhold til 

trafikksikkerhet 

Virksomhetsleder teknisk 

Ha rutiner for kvalitetssikring av trafikksikkerheten i forbindelse 
med anleggsvirksomhet, både i kommunal og privat regi 

Virksomhetsleder teknisk 

Ha utarbeidet rutiner for håndtering av innspill fra etater, 

organisasjoner eller publikum 

Virksomhetsleder teknisk 

og plankoordinator 

(kommunalsjef) 

Ha oversikt over, og ev. søke om fylkeskommunale 

trafikksikkerhetsmidler 

Plankoordinator 

(kommunalsjef) 

Bruke veileder «Trafikksikker kommune» aktivt i 

trafikksikkerhetsarbeidet 

Virksomhetsleder teknisk 

Frøya kommune som arbeidsgiver Ansvar 

Innen ett år inn i planperioden ha revidert og vedtatt retningslinjer 

for arbeidsreiser for alle kommunalt ansatte og politikere 

Personalsjef 

Innen utgangen høsten 2017 ha implementert / forankret 
retningslinjene for arbeidsreiser i alle kommunens avdelinger 

Personalsjef 

Hvert år, på den nasjonale refleksdagen (oktober) påvirke 

kommunens ansatte til å benytte refleks som fotgjengere i mørket, 

gjennom ulike aktiviteter 

Samfunnsmedisiner 

Bruke veileder «Trafikksikker kommune» aktivt i 

trafikksikkerhetsarbeidet 

Rådmann 

Kompetanseheving Ansvar 

Trafikksikkerhetstiltak innarbeides i strategisk plan for 
kompetanseheving innen utgangen av 2016 

Plankoordinator 
(kommunalsjef) 

Alle kommunens ledere og mellomledere skal innen utgangen av 

2017 ha gjennomført ½ dags kurs i trafikksikkerhet 

Plankoordinator 

(kommunalsjef) 

Det skal gjennomføres trafikksikkerhetskurs for ansatte som bruker 
motorisert kjøretøy i sitt daglige virke. Alle ansatte som med 

motorisert kjøretøy kjører over 3000 km i året i tjeneste, skal få 

tilbud om å gjennomføre et HMS trafikkurs og et førstehjelpskurs 
hvert tredje år 

Ass. rådmann 

Alle barnehagene skal i planperioden innen 2018 ha hatt minimum 

to fra det pedagogiske personalet på kurs i trafikksikkerhet. 

Kursene vil ha fokus på Forskrift om miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler, Trafikkopplæring mm.  

Kommunalsjef  

Alle skolene skal i planperioden innen 2018 ha hatt minimum 2 av 

skolens lærere på kurs i trafikksikkerhet. Kurset vil ha fokus på 

kunnskapsløftets kompetansemål med hensyn på trafikk, forskrift 
om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, sykkelopplæring 

mm.  

Kommunalsjef  

Alle ansatte ved kommunens helsestasjoner skal innen 2018 ha 
gjennomført trafikksikkerhetskurs innenfor området «sikring i bil» 

Ass. rådmann 

Kursene arrangeres av kommunen i samarbeid med Sør-Trøndelag 

fylkeskommune og Trygg Trafikk. Trygg Trafikk arrangerer 

kursene, som i hovedsak vil finne sted i kommunen.  De respektive 
ledere legger til rette for deltakelse ved de aktuelle kursene. 

Kursene finansieres av Sør-Trøndelag fylkeskommune, og 

deltakernes tidsbruk dekkes av kommunen.  

Plankoordinator 

(kommunalsjef) 
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Vedlegg 3: Trafikksikker kommune konseptet 
 

Kommunen er en viktig aktør i arbeidet med å forebygge trafikkulykker. Som veieier, barnehage - og 

skoleeier, arbeidsgiver, kjøper av transporttjenester og ansvarlig for beboernes helse og trivsel har 

kommunen et stort ansvar for å forebygge ulykker. Gjennom lover og forskrifter har kommunen plikt 

til å arbeide systematisk med trafikksikkerhet på tvers av etater. 

For å lykkes må alle kommunens etater involveres i arbeidet og den enkelte etatsleder ta sitt delansvar. 

Arbeidet må forankres i den politiske og administrative ledelsen. 

Trygg Trafikk har utarbeidet kriterier for en trafikksikker kommune. I løpet av perioden 2014-2017 vil 

de fleste fylkeskommuner legge konseptet «Trafikksikker kommune» til grunn når kommunene 

stimuleres til å arbeide systematisk med trafikksikkerhet. Flere fylker legger allerede i dag disse 

kriteriene til grunn for en godkjenningsordning, som igjen utløser fylkeskommunale midler. 

Å bli godkjent betyr ikke at det ikke skjer trafikkulykker, men godkjenningen er et kvalitetsstempel for 

godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet. 

I dette heftet finner du kriterier og sjekklister som er verktøy for ledere på ulike nivå i kommunen. Det 

er ikke utfyllende, men er gode eksempler på hvordan trafikksikkerhets- arbeidet bør bygges opp. Det 

gir eksempler på hvordan ulike tiltak i en kommunal trafikksikkerhetsplan bør konkretiseres. 

 

Trafikksikker kommune 
- systematisk arbeid for et trygt lokalmiljø 

 

 Kommunen har forankret ansvaret for trafikksikkerhetsarbeidet hos ordfører og rådmann. 

Delansvar kan ligge hos den enkelte virksomhetsleder 

 Kommunen har et utvalg med ansvar for trafikksikkerhet (HFD) 

  Kommunen har innarbeidet trafikksikkerhet i HMS/internkontrollsystemet som inneholder 

regler for reiser og transport i kommunens regi, og ved kjøp av transporttjenester. 

 Kommunen har oppdatert oversikt over trafikkulykker og trafikkuhell (materiellskader) i 

kommunen. 

 Kommunen har en trafikksikkerhetsplan som er forankret i fylkets trafikksikkerhetsplan. 

Planen har rullerings- og rapporteringsrutiner. Planen ivaretar både 

holdningsbearbeidende/trafikantrettede- og fysisk tiltak. 

 Kommunen har innarbeidet kriteriene / sjekklistene for kommunens sektorer (HR, barnehage, 

skole, kultur, helse og vei). 

 Kommunen påvirker lag og foreninger til å innarbeide regler for trafikksikkerhet i sin 

virksomhet
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Vedlegg 4: Oversikt over uprioriterte fysiske trafikksikkerhetstiltak 
 

Tiltaksplan 2016 - basert på innspill fra 2015 

TILTAK HVEM HVOR HVA FORSLAG TIL TILTAK Kommentarer  

Nr 1 
Mausund 
velforening 

Mausund For stor fart. Dårlig «sikt» i svingene. Flere fartsdumper. Speil ved svingene.   

Nr 2 

Titran Grendelag 

1.Titran 
Veilyset- ønsker at fylket overtar ansvaret for veilyset. 
Grendelaget har betalt for drift og vedlikehold av 
veilysene, dette er store utgifter for ei lita grend. 

Fylket overtar drift og vedlikehold av veilyset.   

Nr 3 2.Brua på Titran 
Ber om at det bygges ny bru i nærmeste framtid. Brua 
er dårlig og stygg. 

Brua bør prioriteres på veibudsjettet. Brua er dårlig og ikke 
etter en 2014- standard. Brua bør prioriteres på 
veibudsjettet. Brua er dårlig og ikke etter en 2014- standard. 

  

Nr 4 3.Veien over Myran 

Veien er dårlig å kjøre på, man kan slå nedi med 
understellet på bilen hvis man ikke kjører sakte. Den er 
farlig å sykle på, da det er store sprekker langs asfalten. 
Barn har dette som skolevei – blir sjøsyk. 

Veien bør utbedres så snart som mulig.   

Nr 5 
Sistranda- Ervik 
Veilys-forening 

Sistranda 

Veilys langs Sistranda er i dårlig forfatning. 
Veilysforeninga har ikke lengre mulighet til å drive 
veilysene på dugnad. 

Følge opp kommunal/ fylket for overtakelse av drift av lys i 
henhold til sak 12/1560. 

Fylket tar over driftsansvaret for 
veglys langs fylkesvegen fra 
Hamarvik til Hellesvikan (Fv714) 

Nr 6 

Sistranda 
Grendelag 

1.Melkstaden- Nordhammeren Sporete hovedvei Asfalter Deler blir asfaltert i 2016 

Nr 7 2.Nye Taxisentral v/ Coop Ekstra Farlig parkering/ sperring av sikt. Parkeringsforbud langs inngangen på vestsiden. Se tiltak nr 69 

Nr 8 
3.Ved innersiveien Sistranda 
skole/Hallen 

Ulovlig kjøring. Fartshumper. 
Burde vært offentlig vei 
(nødvendig omkjøringsmulighet) 

Nr 9 4.Strekningen Melkstaden til Hola Veilys Sistranda er dårlige/gamle. Fornyelse av lys. Se tiltak nr 5 

Nr 10 5.Uteområde Hallen/ Kino Lys mangler. Ordne lys som er montert. 
Fullføres ved ferdigstillelse av 
helhetlig idrettspark 

Nr 11 6.Yttersian Farlige avkjørsler inn mot gangvei/vei. Fjerning av hekker og buskas.   

Nr 12 7.Melkstaden- Nordhammern Mangler gang- og sykkelveg. Bygge gang- og sykkelvei. Planarbeid pågår. 

Nr 13 FAU Nabeita skole 1.Flatval 

Fylkesveien gjennom Flatval er trafikkfarlig. Skolebarna 
må ha skyss på grunn av farlig skoleveg, dette gir økte 
avgifter samt barna mister en del fysisk aktivitet. Stor 
trafikktetthet, mye tungtrafikk. Smal vei og bratte 
bakker noe som gjør at svært mange lastebiler bryter 
fartsgrensen (50 km/t) i bunnen av bakken. 

Omlegging av veien utenom Flatval. Ferdig regulert. 
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Nr 14 2.Nordhammeren 

Når gang- og sykkelvei mellom Nordammeren og 
Sistranda blir etablert er det svært viktig å få med de 
husstandene som ligger på motsatt side av «hjemmet». 
Her kan det kanskje komme fler boliger etter hvert. 
Argumentene er: Slik det nå er så må barna ha 
skoleskyss på grunn av trafikken. De må gå langs veien 
og krysse denne for å komme inn på gangvei, dette er 
rett etter fartsgrensen går fra 80 km/t til 60 km/t. Noe 
som er høy hastighet når en vet at barn kan ferdes der. 
Pr. i dag er det to barn som går på Nabeita skole, det 
kommer en til fra neste år. 

Ny gang- og sykkelveg: det er viktig å tenke på hvor 
gangveien skal føyes sammen med den som allerede er der. 
Det kommer en gangvei fra Hamarvika på toppen av 
Nordhammeren, skal den kobles sammen der, må en tenke 
på hvordan en skal få folk over veien. Slik det er nå er det 80 
sone der det kanskje er naturlig å krysse. En må også tenke 
på hvordan barna som bor på den andre siden av veien skal 
komme seg dit gangveien skal krysse hovedveien. Det hjelper 
ikke å få gangvei hvis de på den andre siden av veien fortsatt 
må gå langs hovedveien for å komme seg til 
krysningspunktet. Kanskje bør gangveien ligge på den siden 
av hovedveien som den gjør nå helt ned til området rundt 
busslomma, før den evt. krysser over til den gangveien som 
allerede ligger der og som går til Nabeita. 

Se tiltak nr 12 

Nr 15 

Skjønhals kretslag 

1.Ovenfor Skjønhals kretshus- like 
øst for avkjørsel til kretshuset og 
Nedre Skjellvika. 

Av- og påstigning av buss, samt kryssing av vei for 
gående. 

Opparbeidelse av busslomme samt oppmerket 
gangfelt.(Grunn er innkjøpt for lenge siden). Helst også veilys 
på stolpene som likevel står der.  

  

Nr 16 
2.Fv. 431 Strømøybotn- Dyrøy 
Gjelder store deler, for ikke å si hele 
strekningen. 

  
Utbedring av bredde og sikt, samt forsterkning av veiskuldre. 
Dette for å kunne tåle økende trafikk, særlig av tyngre/ større 
kjøretøy. 

  

Nr 17 

Frøya VGS elevråd 

1.Skolevei fra Hamarvika- Frøya VGS 

Generell dårlig veistandard: For smal, uten 
passeringsmuligheter. Stedvis dårlig sikt. Asfalten 
smuldres p.g.a. for svake veiskuldre. Meget skummel 
for gående personer. Det er verken belysning eller 
gangvei, der det attpåtil er 80-sone. Denne strekningen 
er en av Frøyas mest trafikkerte. I tillegg både starter og 
slutter skoledagen samtidig med en vanlig arbeidsdag, 
noe som resulterer i enda mer trafikk. Dette synes de er 
veldig uheldig i og med at elever som bor under 6 km- 
grensa er tvunget til å gå denne. Alternativet er å 
benytte buss til 37 kroner hver vei. 

Ønsker at Frøya kommune dekker utgiftene for busskort for 
elevene frem til gang- og sykkelvei er ferdigstilt. 

Se tiltak nr 12 

Nr 18 2.Skoleveien fra Nesset til Frøya VGS 

Skummel for gående og syklende elever. Det er ikke 
belysning før du kommer til Ervik hvor også gangfeltet 
begynner. Frøya kommune har begynt bygging av 
utvidingen av gangfelt, som kommer til å strekke seg 
helt til Hellesvik. Under denne utbyggingen vil 
skoleveien bli enda farligere. Dette på grunn av alle 
anleggsmaskinene, og all sprengning som foregår i den 
tiden elevene skal til og fra skolen. Gravemaskinene 
som kjører fram og tilbake på elevenes skolevei har 
beltehjul som ødelegger veien slik at det er vanskelig å 
sykle til skolen på denne hovedveien. 

Ønsker at Frøya kommune dekker utgiftene for busskort for 
elevene frem til gang- og sykkelvei er ferdigstilt. 

Gang- og sykkelvei (inkl 
belysning) er ferdig fram til 
busslomme Dyrvik. Ferdig 
regulert fram til Hellesvik 
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Nr 19 Flatval grendelag Flatval 

Veilysene i bygda har behov for en oppgradering. 
Anlegget er over 40 år og veldig slitt. Dette gjelder både 
armaturer og stolper. Veilysene bidrar til at både store 
og små føler seg tryggere når de ferdes lang veien. 
Dette er en farlig vei og skolebarna er avhengig av 
skolebuss til og fra skolen pga. av farlig skolevei. Ønsker 
at de skal slippe å stå i mørket når de venter på 
skolebussen. Skummel vei gjennom Flatval 

Grendelaget har ingen fast inntekt og ber kommunen bidra 
med midler til oppgraderingen. Omlegging av veien 

  

Nr 20 Ervik grendelag Strekningen Ervik- Dyrvik   Ønsker å få redusert fartsgrensa i 80-sonen til 60. 
Utgår som følge av etablert 
gang- og sykkelvei. 

Nr 21 

Sistranda skole 

1.Vei opp fra Fv 714 og forbi 
Sistranda Sanitetshus og Frøyahallen 

Konflikt i forhold til elevenes sikkerhet ved skolestart, 
friminutt og skoleslutt. Levering av elever foregår ved at 
biler kjører inn på området ved Sanitetshuset eller på 
håndballbanen. Vanskeliggjør tilkjøring med 
handikaptransport. Skolen har uteområde på begge 
sider av veien. Veien er merket med gjennomkjøring 
forbudt, men dette blir ikke overholdt. Disse 
overtredelsene fører til mer trafikk enn nødvendig. Ved 
skoledagens slutt opplever vi at foreldre parkerer på 
sammen område ved henting og det blir økt trafikk ned 
mot hovedvei som elevene må krysse for å komme ned 
til busslomme. Voksne må til tider aktivt gå inn å hindre 
at biler foretar gjennomkjøring. 

  Løses ifm «helhetlig idrettspark» 

Nr 22 
2.Gangvei mellom Frøya 
videregående skole og Sistranda 
skole 

Elever ved videregående kjører moped på gangveien. 
Det kan oppstå vanskelige og farlige situasjoner i 
elevenes friminutt. 

  Utgår da den gjelder gml vgs. 

Nr 23 
3.Handikap- parkering for 
bibliotek/skolens brukere 

Opplever at det er biler som kjører frem til døra på 
biblioteket. Det er ikke skilting eller avmerking for 
handikap- parkering inne på området. Besøkende skal 
parkere utafor porten. Er det slik det er, men uten 
merking, handikap-parkering inne på skoleplassen? 

Foreslår at det settes opp en fysisk sperre. 

Her er det satt opp bom, samt 
lagt ned store steiner som 
hindrer innkjøring utenfor 
bommen. 

Nr 24 4.Brøyting før skolestart Opplever at brøyting av skoleplassen skjer i skoletiden. 
Ber om at brøyting skjer før elevene kommer på skolen. AtB 
sine ruter fører til at de første elevene som kommer med 
buss er her kl 08.40. 

Ivaretas av driftsavdelingen 

Nr 25 
5.Ervika: oppkjøring fra småbåthavn 
og inn på fylkesvei 

Dårlig sikt innover mot Sistranda. Små barn krysser 
veien, og det kan meget fort skje en ulykke. 

Tidligere var det satt opp speil for at en bedre skulle se biler 
fra venstre. Har ikke noe konkret forslag til løsning, men ber 
om at det blir gjort tiltak. 

Det er foretatt siktutbedring ifm 
omlegginga av veien. Speil satt 
opp. 
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Nr 26 

FAU Sistranda 
skole 

1.Krysset inn til idrettshallen 

Mange elever blir kjørt til og hentet her. Dette er et 
uoversiktlig «kryss», trangt og uegnet pga stor ferdsel 
av barn til og fra ballbingen. På grunn av liten plass 
rygges det mye i den forbindelse. I tillegg fører det til 
mye trafikk opp veien fra 714 der buss- elevene krysser 
fra busslomma. 

Har ingen konkrete forslag, men håper det vil bli sett på 
dersom det blir aktuelt å fjerne/rive Sanitetshuset. Det bør 
være en merket sone ifm av/påstigning for de barna som blir 
kjørt, og det bør unngås at det blir så mye biltrafikk på den 
veien som elevene kommer med buss, skal krysse. 

Løses delvis gjennom «helhetlig 
idrettspark» 

Nr 27 
2.Gang- og sykkelvei fra Hamarvik til 
Melkstaden (Sistranda) 

Dette er en strekning hvor det er 80 km/t, ingen veilys 
og mye trafikk. Elever ved ungdomsskole og vgs 
går/sykler denne strekningen.   

Se tiltak nr 12 

Nr 28 
3.Busslomme/ busstopp ved 
sykehjem 

Her er det mange barn som står og venter samtidig, 
samt mye trafikk til barnehage og sykehjem. Det er et 
uoversiktlig kryss og ikke en fullgod busslomme, dvs lite 
markering og tilrettelegging i fht. dette. 

    

Nr 29 4.Dørvikan- Hellesvikan Mye trafikk, svingete og uoversiktlig. Gang- og sykkelvei Se tiltak nr 18 

Nr 30 5.Diverse bussholdeplasser 

På en del av strekningene rundt Frøya er det lite 
opplyst, det gjelder også for holdeplassene hvor barna 
går på og slippes av buss. På vinteren når det er mørkt 
vil det være nødvendig for skolebarna å gå litt ut i 
veibanen for å signalisere til bussen for at sjåføren skal 
se dem. 

Dette kan forhindres ved at det settes opp lys ved 
holdeplassene. 

Jfr tiltak nr 44 

Nr 31 

Mausund SU og 
Mausund 
oppvekstsenter 

1.Svingen ved eiendommen 65/96 Svært dårlig sikt fra kaia til butikken Fullføre påbegynte vei, evt lage fortau.   

Nr 32 
2.Steinkleiva (Bakken før du kommer 
til trygdeboligen) 

Farlig veistrekning ned Steinkleiva. Skarpe steiner i 
veikanten, farlig ved utforkjøring med sykkel. Smal vei, 
uoversiktlig over bakketoppen. 

Fortau, fyllmasse i veikanten for å dekke over skarpe steiner.   

Nr 33 
3.En sving på Lille-Aursøy er 
uoversiktlig 

Tidligere elever fikk innvilget skoleskyss. Det er ikke 
foretatt utbedringer etter dette. 

Utbedre svingen.   

Nr 34 4.Port+skilting på skolegården 
Finnes ingen port som hindrer uønsket motorisert 
ferdsel inn på skolegården. Skoleplassen blir også brukt 
som «campinplass» i feriene. 

Sette opp låsbar port, skilte og oppgradere parkeringsplass 
med grus. 

Ivaretas av driftsavdelingen 

Nr 35 Elisabeth Stenvik Nesset 

Smal og svingete vei med mye trafikk. Det er utført en 
del sprengning av berg langs veien, noe som gjør at 
veien er enda smalere enn tidligere. Fotgjengere må gå 
på «skåtti» stein eller i grøfta. Minner om at det fortsatt 
er veldig mye tungtrafikk langs veien på Nesset. Det er 
industriområde nedenfor veien og barnehage ovenfor 
veien, samt skolebarn som har en livsfarlig skolevei. 

Gjør ferdig gang- og sykkelvei Dyrvik- Hellesvikan Se tiltak nr 18 

Nr 36 
SU Nordskag 
oppvekstsenter 

1.Nordskag Trafikkfarlig skolevei på grunn av for stor fart 
Ber om at vedtaket i sak 14/31 blir fulgt opp og igangsatt 
innen skolestart 14/15 

Er dette gjennomført? 
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Nr 37 
2. Fartsbegrensning Husvika-
Nordskaget 

Høy fart holdes på strekningen (80+). Særlig farlig rett 
før krysset på Nordskaget da det er svært trangt og 
svingete der. 

Farten nedsettes til 60. Vurderes av politiet. 

Nr 38 

Bogøy Velforening 

1.Dyrøy fergekai 

Ved tidlig eller sen ankomst Dyrøya, når det er mørkt er 
det trafikkfarlig i krysset fra ferga bort til venterommet. 
Og det er lite trivelig å vente i venterommet uten lys i et 
område som er bekmørkt fra før. 

Veilys til venterom, dør inn til venterom og lys inne i 
venterom. 

  

Nr 39 2.Bogøyvær 
Veien fra ferge/ båtkaia over til smaløya trenger 
utbedring med grus og drenering. Utbedring av 
veilysene på samme strekning. 

Utbedring av veien med grus og drenering i tillegg til lys.   

Nr 40 3.På selve ferge/båtkaia 

Kaia har i dag lys på grunn av privat eier. De har store 
strømutgifter generelt på egen eiendom, så det kan 
være snakk om tid før de mister det eneste lyset som er 
der i dag. Kaia bør ha belysning spesielt m.t.p barna 
som reiser med skolebåten i mørket. 

Lys på fergekaia Ivaretas av driftsavdelingen 

Nr 41 
4.Fotballmyra/ landingsplass for 
luftambulansen 

Det kan være et stykke fra landingsplassen til der 
pasienten er, og da synes de det er viktig med en bra og 
sikker vei som er godt belyst for alle parter i en sådan 
stund. 

Trenger drenering, utplaning, og evt lys tilpasset 
landingsplassen. Veien som bør utbedres kommer også inn 
her. 

  

Nr 42 5.Sikkerhet på ferga/båtkaia Ferga berører bunnen ved fjære sjø. 

Utredning fra Norconsult ang kaia på Bogøyvær, var det 
foreslått dykdalb + flytekai, dette for at ferga kunne anløpe 
uansett. Velforeningen mener at dette kan løses med en 
dykdalb/pæle et stykke nord for kaia. 

  

Nr 43 

Frøya helsestasjon 

1.Flatval- Hellesvik Nedsatt trafikksikkerhet for syklister og fotgjengere. Gang- og sykkelvei Se tiltak nr 18 

Nr 44 2.Langs Fv. 716 
Nedsatt sikkerhet ift. Barns av- påstigning av skolebuss 
pga. dårlig opplyst på vintertid 

Belysning busskur rundt om på Frøya   

Nr 45 Nesset barnehage Hellesvik- Dyrvik 
Barnehagen må benytte veien for å komme seg på tur. 
Dette er svært trafikkfarlig uten gang- og sykkelvei. 

Igangsettelse/ ferdigstillelse av gangveien Se tiltak nr 18 

Nr 46 

Ranveig Riiber 

1.Gangvei mellom Sør- og Norddyrøy 
Gangveien brukes ofte som parkeringsplass. Dette 
medfører at fotgjengere må bruke hovedveien, noe 
som i alle fall ikke er trafikksikkert. 

Gangveien må merkes Gangvei er merket. 

Nr 47 
2.Parkeringsplassen ved Vågan 
kirkegård 

Parkeringsplassen er alt for liten. Dette medfører at 
biler må parkeres langs hovedveien når det er 
begravelse der. Veien er fra før ganske smal, vi har en 
god del tungtransport og ellers relativ stor 
personbiltrafikk til- fra Dyrøya. 

Utvidelse av parkeringsplass   
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Nr 48 Sistranda skole Holdningsskapende arbeid 
Det er mange dårlige holdninger i forhold til bilkjøring 
blant ungdom 

Ønsker å innføre valgfag trafikk fra høsten og trenger midler 
til dette. Det er et ønske om at Frøya tenker stort og bredt, 
og at det knyttes tette bånd med alle aktuelle 
samarbeidsaktører. Foreslår at Frøya kommune prøver å få 
sertifisering gjennom fylkeskommunen som vil gi ekstra 
midler 

Sertifisering på gang. 

Nr 49 Arne Jektvik 
Rv 714- Vikan/ Vikasundet for trafikk 
til venstre inn på Rv. 714 kommende 
fra kommunal vei 

Feil dosering av veien. På glatt føre havner man lett i 
grøften inni Rv- svingen. Ca 1 m, bred ¾ m dyp grøft. 
Det er lite overflatevann i skråning ned mot Rv. Det er 
nesten fall begge veier fra det kritiske punkt. 

Legg 6’’ rør i grøft og fyll med masse ca. 10-15 m. Det er også 
behov for å støtte opp asfaltkant med sand hele den 
kommunale veien fra og med kryss. Da kan man unngå større 
reparasjoner siden. 

  

Nr 50 

Dyrøy grendelag 

1.Gangvei ved Holmen   Det burde vært satt opp rekkverk og parkering forbudt- skilt. Se tiltak nr 46 

Nr 51 2.Dyrøya   Bussene trenger en skikkelig snuplass Tiltak utført. 

Nr 52 3.Brua mellom Sør- og Norddyrøy 
Veldig smal, ligger ved eksisterende boligfelt hvor det 
bor flere små barn 

Utvide brua   

Nr 53 4.Skilting 
Parkering forbudtskilt langs sideveiene. Merking av 
ombordskjøringsfelt ved fergeleiet. 

Skilting   

Nr 54 
Elevrådet Sistranda 
skole 

  

Veien mellom amfiet og parkeringsplassen, 
sanitetshuset og hallen og veien mellom sanitetshuset 
og riksveien 

  
Løses gjennom «helthetlig 
idrettspark» 

Nr 55 

Stølan Kretslag 

Fartsbegrensning fra Bigseth 
(Nordfrøyveien) til enden av 
Vikasundet 

Bilistene kjører strekningen Helles-Svellingen-Strømøya 
som om det er en forkjørsvei. Tyngre kjøretøyer. 

Bigset-Vikankrysset settes til 50/60. Vikasundkrysset til gml 
fabrikk settes til 50, videre settes til 30 + fartsdumper. 
Svellingsveien settes til 30 + fartsdumper. 

Vurderes av politiet. 

Nr 56 

Nr 57 

Nr 58 

Eldrerådet 

1.Strekning Ervik-Dyrvik forbi 
Havgløtt 

  Nedsetting av fartsgrense til 60 km/t Se tiltak nr 20 

Nr 59 
2.Flatval – fra krysset mot Titran til 
Karlasvingen 

Trailere bruker stor fart opp bakken, som skaper farlige 
situasjoner 

Fartsdumper 
Er vurdert tidligere som en 
dårlig løsning. 

Nr 60 3.Alle Fylkesveier Frøya Belysning 
Fornying av armatur der det er veilys og få opp veilys alle 
steder der det er en del bebyggelse 

Fylket tar over ansvaret på 
Fv714 på strekningen Hamarvik- 
Hellesvik 

Nr 61 4.Sistranda 
  Parkering forbudt mot Sentergården og merking av veien som 

går ned mot havna forbi Coop Ekstra 
Se tiltak nr 7 

Nr 62 5.Holdningsskapende arbeid 

  Bruk av refleks, utdeling og informasjon. Undersøke 
muligheten for å få laget «tøffe» refleksklistremerker til 
utdeling på skolen 

  

Nr 63 

Uttian grendelag 

1.Asfaltering 
Uttiveien (veien fra Uttibrua til snuplass) er gått i 
oppløsning 

Nytt veidekke Blir lagt i 2016 

Nr 64 2.Lys på bussholdeplass 
Mangler lys på 3 av 4  bussholdeplasser der det står 
barn 

Lys settes opp Se tiltak nr 44 
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Nr 65 

Nesset grendelag 

1.Utbedre veikryss Farlig veikryss ved gml Coop pga dårlig sikt. Utbedre siktforholdene i veikryss Se tiltak nr 7 

Nr 66 
2.Ferdigstillelse av gang- og sykkelvei 
Dyrvik-Hellesvik 

Trafikkfarlig strekning. Økt trafikk pga at knutepunkt er 
flyttet til Dyrøya. Siktutbedringen som er foretatt på 
strekningen har ført til større hastighet på bilene som 
igjen øker sikkerheten til de myke trafikantene. Ingen 
veiskulder å gå på, og mange nestenulykker. Har ingen 
alternative veier å benytte. 

Ferdigstille g/s-vei. Tiltaket flyttes opp igjen til 1.plass i 
kommunens prioriteringsliste. Ønsker også at politiet følger 
opp med fartskontroller 

Se tiltak nr 18 

Nr 67 
Dyrvik grendelag Dyrvik boligfelt 

1. Nedsatt fart Politiet har gitt en positiv uttalelse til dette.   

Nr 68 2. Fartsdumper     

Nr 69 

TS-befaring 
sammen med SVV 

Sistranda v/Coop Uoversiktlig inn/utkjøring Innsnevring/rabatt. Mulig flytting av busslomme Ivaretas av SVV. Ikke utført 

Nr 70 Nesset Uoversiktlig utkjøring fra næringsparken v gml coop Fjerne berg, samt flytte barnehageskilt Ivaretas av SVV. Ikke utført 

Nr 71 Krutvika Bussene stopper for å slippe av barn i farlig sving Etablering av ventelomme lenger unna svingen Ivaretas av SVV. Ikke utført 

Nr 72 Generelt for hele Frøya Veilys i bebygde områder Vurdere å etablere egen "veilys"-skatt/gebyr. Evt innfasing 
må planlegges  

Politisk 

Nr 73 Generelt Genrelt for hele Frøya Trafikksikre bussholdeplasser for skolebarn Bygge leskur, veilys og evt ventelommer der det er flere barn   
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Større investeringer langs fylkesvei     

Prioritet TS-
2009 

Mål Vei Strekning/sted Tiltak/kort beskrivelse 
Overslag 
(2009-kr) 

Status Kommentarer 

1 2a/4a Rv714 Dyrvik Gang- og sykkelvei, samt utbedring av veien - 295 m Kr 6 063 823 - Siktutbedring foretatt 

2 2a/4a Rv714 Dyrvik-Uttikrysset Gang- og sykkelvei, samt utbedring av veien - 415 m Kr 7 712 251 - Siktutbedring foretatt 

3 2a Rv716 
Nabeita skole-krysset Flatøya 

Gang- og sykkelvei med veilys - 900 m Kr 4 050 000 
- 

Delvis innkalkulert sammen med prosjektet med omlegging av vei 
på Flatval 

4 2a/4a Rv714 Nesset Gang- og sykkelvei, samt utbedring av veien - 300 m Kr 6 085 346 - Siktutbedring foretatt 

 2a/4a Rv714 Nebbsvingen-Sør Fredagsvik  Gang- og sykkelvei, samt utbedring av veien - 345 m Kr 6 090 502 Utført  

 2a/4a Rv714 Fredagsvik Gang- og sykkelvei, samt utbedring av veien - 205 m Kr 4 236 262 Utført  

 2a/4a Rv714 Fredagsvik-Ervikbakken Gang- og sykkelvei, samt utbedring av veien - 295 m Kr 5 832 834 Utført  

 2a/4a Rv714 Ervika Gang- og sykkelvei, samt utbedring av veien - 420 m Kr 8 225 795 Utført  

 2a/4a Rv714 Ervika-Kuppelsteinsvika Gang- og sykkelvei, samt utbedring av veien - 475 m Kr 8 485 685 Utført  

 2a/4a Rv714 Kuppelsteinsvika-Breimyran Gang- og sykkelvei, samt utbedring av veien - 600 m Kr 11 798 702 Utført  

 2a/4a Rv714 Uttikrysset-Madsvågen Gang- og sykkelvei, samt utbedring av veien - 320 m Kr 6 047 753 -  

 2a/4a Rv714 Madsvågen-Klauva Gang- og sykkelvei, samt utbedring av veien - 430 m Kr 7 685 289 - Siktutbedring foretatt 

 2a/4a Rv714 Nesset-Heia Gang- og sykkelvei, samt utbedring av veien - 320 m Kr 5 654 825 -  

 2a/4a Rv714 Heia-Steinvika Gang- og sykkelvei, samt utbedring av veien - 230m Kr 4 480 639 -  

 2a/4a Rv714 Steinvika-Urdaheia Gang- og sykkelvei, samt utbedring av veien - 300 m Kr 5 362 699 -  

 2a/4a Rv714 Urdaheia-Hellesvik Gang- og sykkelvei, samt utbedring av veien - 450 m Kr 8 040 697 -  

 
4a Rv716 Flatval Omlegging av vei Kr 26 398 000  -  

 2a Rv714 Melkstaden-Nordhammer Gang- og sykkelvei med veilys – 860 m  Kr 3 870 000 - Under regulering 

 2a/4a Rv714 Heia-Steinvika Gang- og sykkelvei, samt utbedring av veien - 230m Kr 4 480 639 -  

 4a/4b Fv431 Strømøybotn-Dyrøya Utbedring/asfaltering – 8,1 km Kr 4 536 000   

 4a Fv437 Sula Fast dekke fra Lomsøya til sentrum.  Kr 1 232 000   

 2a Fv431 Fra Setra og forbi bru til Sør-Dyrøy Gang- og sykkelvei med lys - 360 m Kr 1 620 000   

 2a Fv410 Nordskag skole-Kverva Gang- og sykkelvei med lys – 1330 m Kr 5 985 000 -  

 2a Fv410/Rv716 Kryss v/Salmar-Berg Gang- og sykkelvei med lys – 580 m Kr 2 610 000 -  

 4b Fv411 Avløs-Fillingsnes Asfaltering Kr 2 618 000 -  

        

Kommentarer      

Behovet for tiltak for myke trafikanter har økt betraktelig som følge av oppføringen av autovern på store deler av strekningen Siholmen-Hellesvik. Veistrekningen er 

oppdelt i 15 delprosjekter. Kostnadsberegningene for prosjekt 1-5 er iberegnet arbeider og grunnerverv som Statens vegvesen trolig utfører i 2009 ifm TS-inspeksjon. 

Gang- og sykkelvei med veilys fra Setra og forbi brua til Sørdyrøy er delvis opparbeidet. 
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Mindre investeringer langs fylkesvei/kommale veier 
Prioritet Mål Strekning/sted Tiltak/kort beskrivelse Overslag (2009 kr) Status Kommentar 

1 2b Dyrvik 2 veis busslomme Kr 200 000 Utført  

2 2b Nesset 2-veis busslomme  Kr 100 000 Utført  

3 2b Nabeita skole 2-veis busslomme Kr 100 000 Utført  

4 2c Nesset Gangfelt inkl skilt ved busslomme Kr 10 000 Utført  

4 2c Dyrvik Gangfelt inkl skilt ved busslomme Kr 10 000 Utført  

4 2c Nabeita skole Nytt gangfelt ved busslomme Kr 10 000 Utført  

4 2c Flatval Nytt gangfelt ved busslomme Kr 10 000 - Gangfeltet endrer ikke sikkerheten 

4 2c Setra/Dyrøy skole Nytt gangfelt ved busslomme Kr 10 000 - Gangfeltet endrer ikke sikkerheten 

5 2c Nabeita skole 2 nye fartsdumper (40 km/t) Kr 48 000 Utført  

5 2b/2e Mausund v/skolen 2 fartsdumper (30 km/t) Kr 16 000 Utført  

6 2b Sistranda v/barnehagen Siktutbedring i krysset Kr 75 000 Utført  

7 4a Innkjøring til sykehjemmet Trafikkøy Kr 100 000 Utført  

8 2e Barnehager og skoler   Skilting (6 stk) Kr 36 000 Utført  

9 4a Mausund v/fiskemottaket Siktutbedring Kr 75 000 Utført?  

10 2b/2e Siholmen 
Området merkes og skiltes. Avsetting av minst 2 
HC-plasser i nærheten av politi/helsebuss 

Kr 25 000 
- 

Utgår som følge av at trafikknutepunktet er flyttet til 
Dyrøya 

11 4a Strømøybotn-Dyrøya Etablering av 3 nye møteplasser Kr 450 000 Utført  

12 4a Titran Utbedring av bru  -  

13 4a/2e Setra (Dyrøya) Utbedring av bru  -  

14 2b/2e Setra, Dyrøy Etablering av parkeringsplasser v/fergeleiet Kr 250 000 Utført  

 2b/2c Sistranda v/Mega Etablering av ny busslomme, flytting av gangfelt. SVV ser på dette  SVV har fortsatt ikke gjennomført dette. 

 1b/4a Stølan Oppføring av autovern Kr 90 000   

 2d/2e Uttian (Fv) Veilys (85 stk) Kr 676 000 -  

 4a Måsøval Utbedring av krysset Kr 350 000 -  

 2b Nesset Leskur ved busslomme Kr 50 000 -  

 2b Nabeita skole Leskur ved busslomme Kr 50 000 -  

 2c Nabeita skole Lys v/busslomme Kr 38 500 Utført  

 2c Uttian-Gåsvikern Lys v/busslomme Kr 46 000 -  
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 2c/2e Sykehjemmet Busslomme  Kr 200 000   

 2c/2e Sykehjemmet Leskur ved busslomme Kr 50 000 -  

 2c/2d/2e Sykehjemmet Lys ved busslomme Kr 38 500 -  

 2b/2e Sistranda sentrum Universell utforming Kr 50 000   

 2d/2e Sistranda sentrum/Moa Veilys (17 stk) Kr 310 500 -  

 2d/2e 
Uttian (Kv)-Mørklagt skolevei, samt 
turområde. 

Veilys (22 stk) Kr 203 500 
-  

       

Kommentarer      

Øvrige (ikke-prioriterte) tiltak må ses på i neste planperiode. 

 

 



























 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Roger Fredheim Arkiv: A20  

Arkivsaksnr.: 16/798    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

 

OPPVEKSTDEBATT OG TILSTANDSRAPPORT GRUNNSKOLE  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

Tallmateriale grunnskole og ståstedsrapporter barnehage og grunnskole tas til orientering. 

 

Rådmannen legger opp til at endelig vedtak ut over dette framkommer etter innledning, 

dialog/gruppearbeid i møte. 

 

Vedlegg: 

1.  Innledning, med tallmateriale grunnskole- oppvekstdebatt 2016 

2. Rådmannens kommentarer-skoleresultater 

3. Ståstedsrapport 2015, rådmannens sektoroversikt barnehage 

4. Ståstedsrapport 2015, rådmannens sektoroversikt skole 

5. Foreldreundersøkelsen 2015 

6. Elevundersøkelsen 2015 

 

 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

 

Saksopplysninger:   

 

Rådmannens styring og oppfølging av skoler og barnehager skjer gjennom et politisk vedtatt 

årshjul knyttet til Kvalitetsløft Frøya (KLF). Dette årshjulet skal sikre politisk forankring av 

sektoren i en årlig oppvekstdebatt, og videre sørge for politisk og administrativ oppfølging 

fram til ny oppvekstdebatt ett år senere. 

 

 

 

 

Skoler og barnehager har siste året jobbet med 3 fokusområder, der sektoren har definert inn 

spesifikke felles arbeidsområder: 

1. Læring: grunnleggende ferdigheter, lesing/språkutvikling og tidlig innsats 

2. Læringsmiljø: ledelse av læring, organisasjonsutvikling og sosial kompetanse 



3. Kvalitetssikring/internkontroll: bruker/medarbeidertilfredshet, økonomistyring, 

ekstern støtte og oppfølging og tverrfaglig arbeid  

 

Rådmannen gjennomfører som en integrert del av årshjulet i KLS styringsdialoger med den 

enkelte virksomhet, der virksomhetene blir utfordret på de ulike tema innefor hvert 

fokusområde. Det er satt av tre timer til hver styringsdialog, etter følgende mønster: 

- Time 1: refleksjon med leder/ledergruppe om satsinger og status 

- Time 2: refleksjon med alle ansatte om satsinger og status, der leder/ledelse har en 

passiv rolle 

- Time 3: virksomheten presenterer for rådmannen noe de er gode på, eller ønsker å 

ha et spesielt fokus på 

Gjennom en slik metodikk, er det rådmannens mål å «forske på» om det som kommer fram i 

time 1 også framkommer i time 2- altså om virksomheten som helhet har en felles forståelse 

og arbeider kollektivt i samme retning. 

 

Rådmannens samlede refleksjoner etter styringsdialogene framkommer av vedlegg 3 og 4. 

 

Vurdering: 

Rådmannene foreslår at det legges opp til en årlig rapportering på resultater, og en toårig 

rapportering på mål og tiltak innenfor fokusområdene i Kvalitetsløft Frøya (KLF) 

 

Bakgrunnen for at det ønskes en toårig rapportering på mål og tiltak i KLF, er at det i dag 

legges ned mye tid i oppfølgingen av årshjulet generelt (gjelder både rådmann og ledere), og i 

styrigsdialogene spesielt. Det oppleves ikke at det er tid nok på den enkelte virksomhet til å 

jobbe grundig nok med mål og tiltak. 

Rådmannen opplever også at det innenfor etablerte årshjul ikke er god nok struktur rundt de 

jevnlige rapporteringer og tilbakemeldinger til og fra politisk nivå, hovedutvalg for drift. Et 

resultat av dette er at den politiske skole- og barnehagerollen blir uklar- noe som også 

synliggjør administrativ uklarhet.  I et to-årig perspektiv må det være et overordnet mål å 

jobbe grundigere med de ulike tiltak, samt sette bedre strukturer for dialogen med skole- og 

barnehageeier (politisk nivå). 

 

Rådmannen viderefører årlig rapportering på resultater som tidligere, da dette er noe som 

uansett skal rapporteres til Fylkesmannen. 

 

Når det gjelder de tre eksisterende fokusområdene og tema knyttet til disse, ønsker 

rådmannen å videreføre dette slik de framstår i dag. 

 

Avslutningsvis har rådmannen en klar oppfatning av at det må settes politiske mål knyttet til 

resultatforbedring på nasjonale prøver, eksamens- og standpunktkarakterer og 

grunnskolepoeng. Dagens resultater sammenlignet opp mot tilsvarende kommuner må 

forbedres.  

 

 

 

 

 

 

 



Forhold til overordna planverk: 

 Kommuneplanens samfunnsdel, under kapittel «Levekår og folkehelse»: 

 

1. Barn og unge unge på Frøya opplever mestring, tilhørighet og trivsel som gjør dem 

rustet til hverdagen og voksenlivet.  

Dette skal skje gjennom 

-  å skape helsefremmende skoler og barnehager- med fokus på både psykisk og 

fysisk helse 

- arbeide spesifikt med å avdekke og forebygge mobbing 

- øke barnas læringsutbytte gjennom systematisk satsing på å utvikle grunnleggende 

ferdigheter 

2. Barn og unge på Frøya møter kompetente voksne på alle arenaer, både hjemme, i 

barnehagen, på skolen og i fritida. 

Dette skal skje gjennom 

- å øke foreldrekompetansen 

- innsats tidlig i et barns liv, å gripe inn tidlig når problemer oppstår eller avdekkes- 

uavhengig av alder 

 

 

 

 























































































































































Postadresse: Besøksadresse: 

 Rådhusgata 25 Telefon:  

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

Saksprotokoll 

 
Utvalg: Kommunestyret   

Møtedato: 17.03.2016 

Sak: 35/16  Arkivsak: 16/798 

 

SAKSPROTOKOLL - OPPVEKSTDEBATT OG TILSTANDSRAPPORT GRUNNSKOLE  

 

Vedtak: 

 

På bakgrunn av dagens prosess og skoledebatt, får HFD i oppdrag å utarbeide mål for oppvekstsektoren. 

Forslaget legges fram for behandling i kommunestyret mai 2016. 

 

Enstemmig. 

 

 

Behandling: 

Kommunestyrets behandling i møte 17.03.16: 

 

Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet: 

 

«På bakgrunn av dagens prosess og skoledebatt, får HFD i oppdrag å utarbeide mål for oppvekstsektoren. 

Forslaget legges fram for behandling i kommunestyret mai 2016» 

 

Enstemmig 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Beathe Sandvik Meland Arkiv: 026 G0  

Arkivsaksnr.: 16/1163    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for drift 

Kommunestyret 

 

ÅRSRAPPORT SIO 2015  

 

Forslag til vedtak: 

Frøya kommunestyre godkjenner årsrapport og årsregnskap for SIO 2015 

 

Vedlegg: 

 

Årsrapport SIO 2015 

Møteprotokoll vertskommunenemda 04.04.16 

 

Saksopplysninger:   

 

Orkdal kommune, som vertskommune for SIO oversender årsrapport og årsregnskap for 

2015 til behhandling i samarbeidskommunene.  

 

Saken er behandlet i vertskommunenemda 04.04.16 med følgende enstemmig innsilling: 

«vertskommunenemda tar årsrapport og årsregnskap 2015 til etterretning. 

Vertskommunenemda anbefaler at fremlagt årsrapport og årsregnskap godkjennes i 

samarbeidskommunenenes kommunestyrer» 

 

Økonomiske konsekvenser: 

For budsjettåret 2016 er følgende lagt inn i budsjett i Frøya kommune, jfr tilsende prognose 

for 2016 (budsjettnotat 2016): Legevaktsentral AMK kr 411 000, Legevakt LiO 2016 kr 834 

000, SIO uten legevakt 1 419 000. Rådmannen konstanterer at det er avvik mellom 

budsjettnotat og vedtatt budsjettnivå. Avviket er på kr 68 000. (differansen mellom kr 

2 664 000 og kr 2 732 000. Rådmannen innstiller på å dekke opp dette innenfor vedtatte 

rammer. 

 

Vurdering: 

 

Rådmannen innstiller på at årsrapport og årsregnsakp for 2016 godkjennes som fremlagt. 

 

 

 

 















































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Beathe Sandvik Meland Arkiv: G01  

Arkivsaksnr.: 16/1358    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

MORGENDAGENS OMSORG - TRINN 2- BUDSJETT  

 

Forslag til vedtak: 

Kommunestyret gir rådmann fullmakt til å disponere inntil kr 1.000 000 til videre 

planleggingsarbeid i prosjektet «morgendagens omsorg i Frøya kommune».  

Midlene tas fra investeringsfond nr 253080016 «morgendagens omsorg» som er avsatt 

til dette formålet.  

 

Følgende budsjettjustering gjøres:  

 

D 02702.1100.120.551430 kr. 750.000,00 

D 04291.1100.120.551430 kr. 250.000,00 

K 07291.1100.120.551430 kr. 250.000,00 

K 09480.1100.120.551430 kr. 750.000,00 

 

Ny saldo på investeringfond 253080016 «Morgendagens omsorg»: kr. 17.196.000,00 

 

 

Vedlegg: 

Ingen 

 

Saksopplysninger:   

 

Kommunestyret gjorde i møtet 26 mai 2016, sak 76/16 følgende enstemmige vedtak:  

 
1. Kommunestyret ber om at organiseringen av prosjektet for «morgendagens omsorg – del 

2», vedtatt i styringsgruppa 21.04.16, vurderes på nytt. Vi ser at det kan bli en utfordring 
dersom en ikke får gjennomgående representasjon i styringsgruppa fra arbeidsgruppene. 
Andel fagpersoner fra plo bør også vurderes øket. Bare slik mener vi at vi kan få til helhetlig 
tenkning rundt morgendagens omsorg.  Det bør vurderes om rådmannens lederteam 
trekkes inn i styringsgruppa ved behov, og i mindre grad sitter som faste medlemmer av 
styringsgruppa. Unntaket er assisterende rådmann og økonomisjef.  

 
2.  Kommunestyret ønsker at eldrerådet og brukerrådet deltar aktivt i prosessen ved at de 

stiller med representanter i alle delprosjektene.   
3.  Den nye modellen for helse og omsorg må kommuniserer godt ut til ansatte, innbyggere og 

politikere i Frøya kommune  



4. Rådmannen bes om å orientere formannskap og kommunestyret om utviklingen i prosjektet 
månedlig.  

5. Kommunestyret vil i egen sak vedta lokalisering av nytt helsehus og nye 

omsorgsboliger.   
 
6.  Rådmannen kommer tilbake med egen sak på budsjett for prosessen fremover 
 
7. Parallelt med kultur og holdningsarbeidet startes prosjektering av bygningene som skal 

bygges for morgendagens omsorg 
 

Denne saken er oppfølging av punkt 6. i dette vedtaket.  

 

Rådmann foreslår at styringsgruppa for prosjektet kan disponere intill kr 1.000 000,- tenkt 

fordelt slik i oppstartsfasen av prosjektet: 
 

 
Budsjettplan                                                                                                                 Stipulert 
 

 

Arkitektbistand gruppe 1 300 000 kr 

Informasjonsstrategi – befolkning/ansatte 75 000 kr 

Kompetanseheving ansatte – Utgifter eksterne ressurser 
vikarinnleie/ reiseutg. etc 
Valg av velferdsteknologiske løsninger,  endringskompetanse hos 
ansatte og ledere, etikk/holdninger, tverrfaglig og tverrprofesjonell 
samhandling etc) 
 

100 000 kr 

Kommunebesøk 75 000 kr 

Intern prosjektledelse 50 % st 350 000 kr 

Kompetansekartlegging – modul i Visma (kompetanse og 
bemanningsbehov) 

50 000 kr 

Uforutsett, til styringsgruppas disposisjon 
(Brukes til å supplere poster over dersom det blir behov) 

50 000 kr 

Totalt 1 000 000 kr 
 

 

 

 

Vurdering: 

 

Morgendagens omsorg er et stort og viktig prosjekt for Frøya kommune, der nye bygg 

skal bygges, og dagens tjenesteyting skal videreutvikles, jfr. overordna strategier for 

prosjektet. Både planleggingskostnader og byggekostnader må påregnes i et så stort 

prosjekt. 

 

Ledere og ansatte innen pleie og omsorg er involverte i prosjektet i ulik grad/ stadier. I 

tillegg vil også en kommende informasjons og kommunikasjonsstrategi som har som 

målgruppe både kommunens innbyggere, øvrige ansatte og politikere, medvirke til en 

god informasjonsflyt og involvering i prosjektet. 
 

 

Rådmann foreslår derfor å avsette inntil kr 1 mill til planleggingskostnader og oppstart 

arkitektbistand til prosjektet på nåværende stadium, dette for å sikre god fremdrift i 

prosjektet.  



 

Det er også søkt om finansiering via OU fondet knyttet til dekning av prosjektkostnader -

prosjektledelse og deltagelse i gruppene. Søknaden har følgende tittel: «med fokus på ledelse 

og å skape samspill med medarbeidere, videreføre hovedprosjektet «morgendagens omsorg» 

som en bred og inkluderende prosess i hele organisasjonen Frøya kommune». Det vil også 

være aktuellt å søke om tilskudd hos husbanken, skjønnsmidler og evt andre aktuelle instanser 

etter hvert. Dette vil rådmann følge opp. 

 

Viser også til pkt 5 i vedtaket, der det er bestemt at FSK og KST skal månedlig bli oppdatert 

på fremdrift i prosjektet. Rådmann ser det naturlig at det også da rapporteres på økonomi 

samtidig. 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Beathe Sandvik Meland Arkiv: 080  

Arkivsaksnr.: 16/1359    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE – MAI 2016 

 

Forslag til vedtak: 
1. Folkevalgtes arbeidsvilkår godkjennes som vist i vedlagte «godtgjøringsreglement for 

folkevalgte 2016»   

2. Dersom det blir behov, bes rådmann fremme en sak om budsjettjustering i samsvar med 

endringene i reglementet. 

 

Vedlegg: 

 
Godtgjøringsreglement for folkevalgte 2016, nytt forslag (med merknader)- vedlegg 1 
Reglement, folkevalgtes arbeidsvilkår (av august 2013)- vedlegg 2 

 

  

Saksopplysninger:   

 
Kommunestyret rullerte folkevalgtes arbeidsvilkår siste gang i august 2013. Reglement som vedlagt 

ble vedtatt (vedlegg 2) Det ble gjort følgende vedtak i saken ( 86/13), punkt 3: «det nedsettes et 

tverrpolitisk utvalg som får til oppgave å gjennomgå hele reglementet på nytt. Utvalget må 

gjennomgå alle sider ved folkevalgtes arbeidsvilkår herunder møtegodtgjøring, satser for tapt 

arbeidsvilkår, særskilte tiltak for småbarnsforeldre, møtetider, folkevalgte fra øyrekka mm..» 

Et tverrpolitisk utvalg bestående av ordfører, varaordfører og opposisjonsleder, med rådmann som 

sekretær har nå gjennomgått og rullert reglementet for folkevalgtes arbeidsvilkår.  

Utvalget foreslår noen endringer i reglementet, vist som merknader i vedlagte forslag. De fleste 

endringene er presiseringer og stadfesting av gjeldende praksis.  

Viktige endringer: 

Punkt 7- Det forslås endringer i kronebeløp fra kr 820 til kr 1000 for møtegodtgjøring i 

kommunestyret. 

Punkt 9.2- Det foreslås endringer i kronebeløp fra kr 50 til kr 150 for vederlag for utgifter til 

omsorgsarbeid. 

Endringene foreslås på grunnlag av likelydende satser i omkringliggende kommuner.  



Punkt 10- En presisering på at reisegodtgjøring kun gis fra der du oppholder deg når et politisk møte 

begynner/starter. 

Punkt 11- En presisering på at de som har tjenestetelefon fra arbeidsgiver ikke får utgiftsdekning på 

kr i tillegg. 

Utvalget har ikke funnet det formålstjenlig å endre øvrige satser og godtgjøringer da dette skjer 

automatisk på grunnlag av at alle godtgjøringer reguleres ut fra ordføreres godtgjøring – denne 

følger stortingsrepresentantens godgjøring som endres årlig. 

 

Vurdering: 

 
Ordfører satte ned et hurtigarbeidende utvalg bestående av ordfører, varaordfører og 
opposisjonsleder våren 2016 som fikk i oppdrag å rullere eksisterdende regelment for folkevalgtes 
arbeidsvilkår. Rådmann har vært sekretær for utvalget. Utvalget har ikke funnet det formålstjenelig 
å endre mye i reglementet, men foreslår en del presiseringer ut fra dagens praksis, samt for å skape 
klaret og lik praksis. Det foreslås endring i sats for møtegodtgjøring og i vederlag for utgifter til 
omsorgsarbeid.  
 
Det foreslås at endringen er gyldig fra 01.08.16, og at rådmann fremmer en sak om 

budsjettjustering dersom vedtatte rammer for rammeområdet politisk trenger styrking som følge av 

dette vedtak. Det er beregnet at økning av møtegodtjørelses-satsen vil utgjøre en økt utgift på kr ca 

20.000 inneværende år. 
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1. ORDFØRERS GODTGJØRELSE. 

1.1 Godtgjøring: 

Ordfører godtgjøring per år fastsettes lik stortingsrepresentants godtgjøring. Ordføreren 

likestilles med ansatte i Frøya kommune når det gjelder sosiale rettigheter. 

1.2 Feriepenger: 

Ordfører gis feriepengegodtgjørelse på lik linje med fast ansatte. 

1.3 Ettergodtgjørelse: 

Kommunestyret godkjenner at ordfører gis ettergodtgjørelse med samme beløp som 

ordførergodtgjørelsen for inntil 3 måneder. Forutsetningene for ettergodtgjørelse er at ordfører 

ikke går tilbake til sin ordinære stilling før avsluttet valgperiode og at avgått ordfører ikke har 

annet arbeidsforhold i de tre månedene. Avgått ordfører skal ellers stille seg til rådighet for 

egnede tjenester for kommunen i tiden for ettergodtgjørelse. 

1.4 Pensjon: 

Ordfører skal ha rett til pensjonsordning på lik linje med fast ansatte. 

1.5 Sykelønnsordning: 

Ordfører skal ha rett til sykelønnsordning på lik linje med fast ansatte. 

1.6 Ytelser etter hovedtariffavtalen kap. 1. § 10: 

Ordfører skal ha rett til ytelser etter hovedtariffavtalen kap. 1. § 10.  

1.7 Godtgjørelse telefoni og datatrafikk 

Mobil: Ordfører har kommunal mobiltelefon, der Frøya kommune dekker alle utgifter.  

IKT: Ordfører har sin faste arbeidsplass på herredshuset, og har tilgjengelig det som kreves for 

å utøve sitt verv. Utover dette tilstås ordfører samme ordning som øvrige 

kommunestyrerepresentanter – se pkt 11. 

1.8 Hva inngår i vervet 

Godtgjøringen skal dekke alle gjøremål knyttet til ordførervervet. I tillegg utbetales kjøre og 

reisegodtgjøring. Verv knyttet direkte til ordførervervet godtgjøres ikke særskilt, men verv 

som vedkommende som person er tillagt utenom, godtgjøres på vanlig måte. 
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2. VARAORDFØRERS GODTGJØRELSE 
 

Varaordfører ytes en årlig godtgjørelse på 20 % av ordførerens godtgjørelse per år. 

Årlig godtgjørelse er pensjonsgivende i folketrygden. 

2.1 Hva inngår i vervet 

Godtgjøringen skal dekke alle gjøremål knyttet til varaordførervervet. Godtgjøringen skal 

dekke ivaretakelse av ordførerens lovpålagte plikter i ordførerens fravær, herunder 

ferieavvikling og kortere sykdomsfravær. Tidspunkt og varighet avtales særskilt årlig. 

 

Når varaordføreren etter særskilt vedtak i formannskap overtar alle ordførerens gjøremål, 

herunder kontortid, for kortere eller lengre tid, utbetales full ordførergodtgjøring. 

2.2 Godtgjørelse telefoni og datatrafikk 

Mobil: varaordfører har privat mobiltelefon, der alle utgifter til vervet dekkes etter regning.  

IKT: varaordfører tilstås samme ordning som øvrige kommunestyrerepresentanter – se pkt 11. 

 

3. FORMANNSKAPSMEDLEMMENES GODTGJØRELSE: 
 

Formannskapsmedlemmer, unntatt ordfører og varaordfører, får en årlig godtgjørelse 

tilsvarende 11,4 % av ordførerens godtgjøring. 

 

Godtgjørelsen forutsetter en oppmøteprosent i formannskapet på minst 80. Ved lavere 

oppmøte reduseres godtgjøring tilsvarende prosent oppmøte i forhold til 100 %. 

 

Varamedlemmer som har en oppmøteprosent i formannskapet på over 20 i løpet av året, får 

omregnet sin godtgjørelse som prosentandel av faste medlemmers godtgjørelse. 

 

Varamedlemmer med mindre oppmøteprosent enn 20 i løpet av året, får godtgjørelse per  

møte i tråd med reglementes pkt. 7. 

 

Årlig godtgjørelse er pensjonsgivende i folketrygden.  

 

3.1 Hva inngår i vervet 

Den faste godtgjøringen til formannskapsmedlemmene skal dekke forarbeid, etterarbeid og 

møtegodtgjørelse/ tapt arbeidsfortjeneste for formannskapsmøter. Tapt arbeidsfortjeneste 

utover fastgodtgjøringen dekkes etter legitimert krav. 

 

Formannskapsmedlemmene, unntatt ordfører mottar vanlig møtegodtgjørelse for deltakelse i 

kommunestyret og andre komiteer og utvalg.  
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4. HOVEDUTVALGS- OG OPPOSISJONSLEDERS 
GODTGJØRELSE. 
 

Hovedutvalgslederne får en årlig godtgjørelse tilsvarende 9,2 % av ordførers godtgjøring pr. år   

 

Opposisjonsleders godtgjøring settes lik hovedutvalgsledernes godtgjørelse hvis hun/han ikke  

mottar godtgjørelse som formannskapsmedlem eller hovedutvalgsleder. 

 

Årlig godtgjørelse er pensjonsgivende i folketrygden. 

 

Hovedutvalgsledere og opposisjonsleder mottar vanlig møtegodtgjøring for deltakelse i 

kommunestyret og andre komiteer og utvalg. 
 

5. VARAORDFØRER, HOVEDUTVALGS- OG 
OPPOSISJONSLEDERS GODTGJØRELSE DERSOM DE 
INNEHAR FLERE VERV MED FAST GODTGJØRING. 
Dersom varaordfører også er hovedutvalgsleder, utbetales varaordførergodtgjørelsen pluss  

5,1 % av ordførergodtgjørelsen for vervet som hovedutvalgsleder. 

 

Dersom formannskapsmedlem er hovedutvalgsleder eller opposisjonsleder, utbetales  

godtgjørelsen som formannskapsmedlem pluss 5,1 % av ordførergodtgjørelsen for vervet som 

hovedutvalgsleder eller opposisjonsleder.    

 

6. LEDERE AV ANDRE NEMNDERS GODTGJØRELSE: 
Leder kontrollutvalget                  1,8 % av ordførergodtgjørelsen pr. år fra 01.05.13   

Leder brukerutvalget                    0,9 % av ordførergodtgjørelsen pr. år fra 01.05.13 

Leder av eldrerådet                       0,9 % av ordførergodtgjørelsen pr. år fra 01.05.13 

7. KOMMUNESTYRE-  OG UTVALGSMEDLEMMERS 
GODTGJØRELSE. 
 

Møtegodtgjørelse settes til NOK 1000,- per møte med virkning fra 01.08.16  

8. ANDRE BESTEMMELSER. 
Alle befaringer, kurs og konferanser skal godkjennes av ordfører på forhånd. 

Utgiftsdekning kun dersom dette er godkjent. 

8.1 Befaringer  

Samme godtgjøring som for møter gis også for befaringer. Unntatt er befaringer som går inn    

i møteberegningen.    
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8.2 Kurs og konferanser. 

Ved kurs og konferanser utbetales ingen møtegodtgjørelse. Tapt arbeidsfortjeneste dekkes  

dersom dette er godkjent på forhånd. 

8.3 Korttidsutvalg. 

Medlemmer av utvalg m.v. som nedsettes av politisk organ for å utføre bestemte oppdrag, gis 

kommunale godtgjøringer etter samme regler som ombudsmenn. 

8.4 Andre bestemmelser for varaordfører, formannskap, hovedutvalgsledere 
og opposisjonsleder 

 

Tap av inntekt og påførte utgifter dekkes i tillegg til den faste årlige godgjøringen. 

 

9. FELLES ARBEIDSVILKÅR: 

9.1 Vederlag for tapt arbeidsfortjeneste: 

 

For folkevalgte som får tap i arbeidsinntekt på grunn av kommunale verv, dekker     

kommunen dette tapet på grunnlag av arbeidsattest fra arbeidsgiver. Godtgjørelsen skal  

dekke trekk i lønn og tapte feriepenger 

 

For lønnstakere kan det inngås avtale med vedkommendes arbeidsgiver om at den ansatte 

utbetales full lønn under deltakelse i folkevalgte møter, og at Frøya kommune refunderer 

arbeidsgivers lønn- og sosiale utgifter direkte til arbeidsgiver etter samlet krav.  Denne 

ordningen gjennomføres også for politikere ansatt i Frøya kommune. Jfr. Frøya    

kommunes permisjonsreglement. 

 

For å få dekket inntekts-tap i forbindelse med møter eller reisefravær, er det et vilkår at den 

folkevalgte har hatt et reelt tap som skal erstattes. Dette gjelder både lønnstakere og 

selvstendig næringsdrivende. Det utbetales forholdvis beløp med utgangspunkt i 7,5 timer pr 

dag. 

 

Selvstendige næringsdrivende gis dekning for sitt inntektstap pr. dag tilsvarende dokumentert 

brutto næringsinntekt for siste år, begrenset til ordførers årlige godtgjørelse dividert med 260. 

For nyetablerte foretak skal næringsinntekt dokumenteres ved revisorbekreftet 

omsetningsoppgave. For nyetablerte foretak, som ikke kan dokumentere sin næringsinntekt, 

skal ordførers årlige godtgjørelse legges til grunn som næringsinntekt, første året. 

 

Tilsatte i offentlig virksomhet eller andre som ikke blir trukket i lønn under fravær for å ivareta 

kommunale verv, får ikke vederlag for tapt arbeidsinntekt.  

 

Dersom de politiske partiene ønsker å trekke ut enkelte personer til fellesmøter og/eller 

drøftinger i kommunal regi, og disse personene virkelig deltar, refunderer kommunen tapt 

arbeidsfortjeneste fullt ut etter regning. 
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Slik frikjøp av medlemmer skal først godkjennes av partiets gruppeleder i kommunestyret og 

deretter endelig godkjennes av ordføreren. Skriftlig melding sendes rådmannen. 

 

Folkevalgte kan fraskrive seg godtgjørelser de oppebærer i kraft av sine tillitsverv.  

 

9.2 VEDERLAG FOR UTGIFTER TIL OMSORGSARBEID. 

 

Folkevalgt som har omsorg for barn, syke, eldre og funksjonshemmede, får etter regning dekt 

utgifter til tilsyn og pleie med kr 150.- per time. Refusjon utbetales direkte til den personen 

som har påtatt seg omsorgsarbeidet mens den folkevalgte er fraværende. Ektefelle/samboer og 

eldre søsken tilstås ikke godtgjørelse. 

 

Legitimerte utgifter utover denne satsen kan imøtekommes ved søknad. 

 

Pensjon, sykepenger og feriepenger: Den som har påtatt seg omsorgsarbeidet mens den 

folkevalgte er fraværende, opparbeider ikke rett til feriepenger, pensjonspoeng eller rett til 

sykepenger 

 

Hovedtariffavtalens kap 1, § 10: Den som har påtatt seg omsorgsarbeidet mens den folkevalgte 

er fraværende, opparbeider ikke rett på slike ytelser. 

 

10. REISEREGULATIV. 
 

Godtgjørelse utbetales etter det til enhver tid gjeldende reiseregulativ som gjelder for 

kommunalt fast ansatte. 

 

Reisene må være mest mulig samordnet, både av økonomiske og miljømessige hensyn. 

 

Folkevalgte bosatt i øyrekka tilstås kostgodtgjøring etter Statens reiseregulativ – særavtale om 

dekning av utgifter til reise og kost innenlands§2. 

 

For møter (inkludert gruppemøter) på kommunehuset som starter etter kl 0800 tilstås det 

dekning av kjøreutgifter fra der representanten oppholder seg. Dvs. det skrives reiseregning 

fra/til representantens jobbsted dersom møtet starter og slutter i representantens arbeidstid.  

 

11. GODTGJØRELSE TELEFONI OG DATATRAFIKK 
 

Alle kommunestyremedlemmene, hovedutvalgsmedlemmene, medlemmer i kontrollutvalg og 1. 

og 2. vara til kommunestyret deltar i IKT ordningen for folkevalgte. De får IPAD til sin 

disposisjon i vervet. Utover dette dekkes ikke andre utgifter til IKT, herunder mobil, bredbånd 

etc. Det innebærer at alle saksdokumenter mottas elektronisk. WiFi er tilgjengelig på alle 

kommunale bygg.  
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Formannskapsmedlemmer (unntatt ordfører og varaordfører) og  hovedutvalgsledere får en 

utgiftsdekning på kr 5000,- pr år som skal dekke deres utgifter til IKT, bredbånd, mobil og evt 

annet IKT utstyr. Dersom et medlem er både i formannskap og hovedutvalg, tilstås beløpet 

bare en gang.  

 

Dersom et medlem har tjenestetelefon fra privat arbeidsgiver eller fra Frøya kommune, tilstås 

det ikke annen utgiftsdekning enn kr 5000.- 

 

12. KRAV 
 

Krav om tapt arbeidsfortjeneste, tilsyn/pass av barn og skyss- og kostgodtgjøring og lignende 

kan fremmes skriftlig fortløpende. Lag gjerne avtale med lønnsavdelingen på hvordan dette 

praktisk skal gjennomføres. 

 

Ønsker noen å samle opp krav, må de fremmes skriftlig av den enkelte møtedeltaker slik: 

 

 For  jan, febr, mars: Innleveres innen 01.04. – utbetales 12.04. 

 For apr., mai, juni: Innleveres innen 01.07. – utbetales 12.07. 

 For juli, august, sept: Innleveres innen 01.10. – utbetales 12.10. 

 For okt, nov, des: Innleveres innen 15.12. – utbetales 31.12. 

 

 

13. REVISJON AV MØTESATS 
Møtesatsen indeksreguleres årlig pr 01.05, i takt med kommunal deflator. Dette gjøres første 

gang 01.05.16 og deretter årlig. 

 

14. ETISKE RETNINGSLINJER 
Etiske retningslinjer for Frøya kommune gjelder for folkevalgte. Folkevalgte er ellers når det 

gjelder inhabilitet og taushetsplikt omfattet av kommuneloven og forvaltningslovens 

bestemmelser. 

 

15. REVISJON OG FORTOLKNING AV FOLKEVALGTES 
ARBEIDSVILKÅR 

Reglementet er gjeldende inntil annet blir vedtatt av Kommunestyret. Reglementet skal 

revideres første halvår etter at nytt kommunestyre tiltrer. Eventuelle endringer er gjeldende fra 

den 1. i påfølgende måned. 

Dersom det oppstår tvil om fortolkningen av bestemmelser i dette reglementet, forelegges det 

formannskapet. 

 



 

Reglementet er korrigert i samsvar  med  forslagene i sak om folkevalgtes arbeidsvilkår juli 2013. 

 

 Endringene i varaordførerers godtgjøring er lagt inn i tråd med KST-

vedtak i sak 120/07/møte 27.09.07.  

 Punktene 10 a og e og presisering i varaordførerers pensjon er lagt inn i 

tråd med KST-vedtak i sak 140/07/møte 25.10.07. 

 Pkt 10c og e er korrigert i tråd med  vedtak i Kst 27.11.2008 – sak nr 

174/08.  

 Pkt 5 vedrørende godtgjøring for leder av eldreråd, er tatt inn etter Kst-

vedtak av 11.12.2008.   

 

 

 

 

 

Vedlagt følger Reglement, folkevalgtes arbeidsvilkår.



 

Reglementet er korrigert i samsvar  med  forslagene i sak om folkevalgtes arbeidsvilkår juli 2013. 

 

 

Frøya kommune 

 

REGLEMENT FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR 
 

1. ORDFØRERS GODTGJØRELSE. 

 

Godtgjøring: 

Ordfører godtgjøring per år fastsettes lik Strortingsrepresentants godtgjøring med virkning fra 

01.05.13. Orføreren likestilles med ansatte i Frøya kommune når det gjelder sosiale 

rettigheter. 

 

Feriepenger: 

Ordfører gis feriepengegodtgjørelse på lik linje med fast ansatte. 

 

Ettergodtgjørelse: 

Kommunestyret godkjenner at ordfører gis ettergodtgjørelse med samme beløp som 

ordførergodtgjørelsen for inntil 3 måneder. 

Forutsetningene for ettergodtgjørelse er at ordfører ikke går tilbake til sin ordinære stilling før 

avsluttet valgperiode og at avgått ordfører ikke har annet arbeidsforhold i de tre månedene. 

Avgått ordfører skal ellers stille seg til rådighet for egnede tjenester for kommunen i tiden for 

ettergodtgjørelse. 

 

Pensjon: 

Ordfører skal ha rett til pensjonsordning på lik linje med fast ansatte. 

 

Sykelønnsordning: 

Ordfører skal ha rett til sykelønnsordning på lik linje med fast ansatte. 

 

Ytelser etter hovedtariffavtalen kap. 1. § 10: 

Ordfører skal ha rett til ytelser etter hovedtariffavtalen kap. 1. § 10. 

 

     Telefongodtgjørelse: 

      Ordfører har mobiltelefon til disposisjon der kommunen betaler alle utgifter.   

2. VARAORDFØRERS GODTGJØRELSE 

 

Varaordfører ytes en årlig godtgjørelse på 20 % av ordførerens godtgjørelse per år. 

 

Godtgjøringen skal dekke ivaretakelse av ordførerens lovpålagte plikter i ordførerens fravær, 

herunder ferieavvikling og kortere sykdomsfravær. 

 

 

Når varaordføreren etter særskilt vedtak i formannskap overtar alle ordførerens gjøremål, 

herunder kontortid, for kortere eller lengre tid, utbetales full ordførergodtgjøring. 



 

Reglementet er korrigert i samsvar  med  forslagene i sak om folkevalgtes arbeidsvilkår juli 2013. 

 

 

Årlig godtgjørelse er pensjonsgivende i folketrygden. 

 

Telefongodtgjørelse: 

Varaordfører har mobiltelefon til disposisjon der kommunen betaler alle utgifter.  

 

 

3. FORMANNSKAPSMEDLEMMENES GODTGJØRELSE: 

 

Formannskapsmedlemmer, unntatt ordfører og varaordfører, får en årlig godtgjørelse 

tilsvarende 11,4% av ordførerens godtgjøring med virkning fra 01.05.13. 

 

Godtgjørelsen forutsetter en oppmøteprosent i formannskapet på minst 80. Ved lavere 

oppmøte reduseres godtgjøring tilsvarende prosent oppmøte i forhold til 100%. 

 

      Varamedlemmer som har en oppmøteprosent i formannskapet på over 20 i løpet av året, får  

      omregnet sin godtgjørelse som prosentandel av faste medlemmers godtgjørelse. 

 

      Varamedlemmer med mindre oppmøteprosent enn 20 i løpet av året, får godtgjørelse per  

      møte i tråd med reglementes pkt. 7. 

 

Årlig godtgjørelse er pensjonsgivende i folketrygden.  

 

Formannskapsmedlemmene mottar vanlig møtegodtgjørelse for deltakelse i kommunestyret 

og andre komiteer og utvalg.  

 

Telefongodtgjørelse:  

Formannskapsmedlemmene, unntatt ordfører og varaordfører, tilståes kr. 5.000,- pr. år.  

 

4. HOVEDUTVALGS- OG OPPOSISJONSLEDERS GODTGJØRELSE. 

 

Hovedutvalgslederne får en årlig godtgjørelse tilsvarende 9,2% av ordførers godtgjøring pr. år   

med virkning fra 01.05.13.  

 

Opposisjonsleders godtgjøring settes lik hovedutvalgsledernes godtgjørelse hvis hun/han ikke  

mottar godtgjørelse som formannskapsmedlem eller hovedutvalgsleder. 

 

Årlig godtgjørelse er pensjonsgivende i folketrygden. 

 

Hovedutvalgsledere og opposisjonsleder mottar vanlig møtegodtgjøring for deltakelse i 

kommunestyret og andre komiteer og utvalg. 

 

Telefongodtgjørelse:  

Hovedutvalgslederne og opposisjonsleder tilstås kr. 5.000,- pr. år. 
 



 

Reglementet er korrigert i samsvar  med  forslagene i sak om folkevalgtes arbeidsvilkår juli 2013. 

 

 

5. VARAORDFØRER, HOVEDUTVALGS- OG OPPOSISJONSLEDERS 
GODTGJØRELSE DERSOM DE INNEHAR FLERE VERV MED FAST 
GODTGJØRING. 

 

  Dersom varaordfører også er hovedutvalgsleder, utbetales varaordførergodtgjørelsen pluss  

  5,1% av ordførergodtgjørelsen for vervet som hovedutvalgsleder. 

 

  Dersom formannskapsmedlem er hovedutvalgsleder eller opposisjonsleder, utbetales  

 godtgjørelsen som formannskapsmedlem pluss 5,1% av ordførergodtgjørelsen for vervet  

som hovedutvalgsleder eller opposisjonsleder.    

   

 

6. LEDERE AV ANDRE NEMNDERS GODTGJØRELSE: 

Leder kontrollutvalget                  1,8 % av ordførergodtgjørelsen pr. år fra 01.05.13   

Leder brukerutvalget                    0,9 % av ordførergodtgjørelsen pr. år fra 01.05.13 

     Leder av eldrerådet                       0,9 % av ordførergodtgjørelsen pr. år fra 01.05.13 

7. KOMMUNESTYRE-  OG UTVALGSMEDLEMMERS GODTGJØRELSE. 

 

Møtegodtgjørelse settes til NOK 820,00 per møte med virkning fra 01.05.13.  

 

8. ANDRE BESTEMMELSER. 

 

     Befaringer  

     Samme godtgjøring som for møter gis også for befaringer. Unntatt er befaringer som går inn    

     i møteberegningen.    

 

     Kurs og konferanser. 

     Ved kurs og konferanser utbetales ingen møtegodtgjørelse. Tapt arbeidsfortjeneste dekkes  

     dersom dette er godkjent på forhånd. 

 

      Korttidsutvalg. 

      Medlemmer av utvalg m.v. som nedsettes av politisk organ for å utføre bestemte oppdrag, gis 

      kommunale godtgjøringer etter samme regler som ombudsmenn. 

 

9. ANDRE BESTEMMELSER. 

 

Varaordfører, formannskap, hovedutvalgsledere og opposisjonsleder 

 

Tap av inntekt og påførte utgifter dekkes i tillegg til den faste årlige godgjøringen. 

 



 

Reglementet er korrigert i samsvar  med  forslagene i sak om folkevalgtes arbeidsvilkår juli 2013. 

 

10. FELLES ARBEIDSVILKÅR: 

 

Vederlag for tapt arbeidsfortjeneste: 

a.  For folkevalgte som får tap i arbeidsinntekt på grunn av kommunale verv, dekker     

    kommunen dette tapet på grunnlag av arbeidsattest fra arbeidsgiver. Godtgjørelsen skal  

    dekke trekk i lønn og tapte feriepenger 

 

For lønnstakere kan det inngås avtale med vedkommendes arbeidsgiver om at den ansatte 

utbetales full lønn under deltakelse i folkevalgte møter, og at Frøya kommune refunderer 

arbeidsgivers lønn- og sosiale utgifter direkte til arbeidsgiver etter samlet krav.  

 

Denne ordningen gjennomføres også for politikere ansatt i Frøya kommune. Jfr. Frøya    

     kommunes permisjonsreglement. 

 

b.  Hjemmeværende, studenter, frilansere og lignende som får ulegitimert tap av inntekt p.g.a. 

kommunale verv, får uten attest, dekt dette tapet med kr 1000,- per møte per dag.  

 

Tapt arbeidsfortjeneste for studenter og hjemmeværende utbetales for møter på dagtid. 

Er møtetid pluss reisetid mindre enn 4 timer, utbetales halvt vederlag. 

 

c. For å få dekket inntekts-tap i forbindelse med møter eller reisefravær, er det et vilkår at den 

folkevalgte har hatt et reelt tap som skal erstattes. Dette gjelder både lønnstakere og 

selvstendig næringsdrivende.  

 

d. Ved endring av bosted i valgperioden for lærlinger og studenter, dekkes reiseutgifter i 

fastlands-Norge på rimeligste måte. 

 

e.  Selvstendige næringsdrivende gis dekning for sitt inntektstap pr. dag tilsvarende dokumentert 

brutto næringsinntekt for siste år, begrenset til ordførers årlige godtgjørelse dividert med 260. 

For nyetablerte foretak skal næringsinntekt dokumenteres ved revisorbekreftet 

omsetningsoppgave. For nyetablerte foretak, som ikke kan dokumentere sin næringsinntekt, 

skal ordførers årlige godtgjørelse legges til grunn som næringsinntekt, første året. 

 

f.  Tilsatte i offentlig virksomhet eller andre som ikke blir trukket i lønn under fravær for å 

ivareta kommunale verv, får ikke vederlag for tapt arbeidsinntekt.  

 

g.   Dersom de politiske partiene ønsker å trekke ut enkelte personer til fellesmøter og/eller 

drøftinger i kommunal regi, og disse personene virkelig deltar, refunderer kommunen tapt 

arbeidsfortjeneste fullt ut etter regning. 

 

Slik frikjøp av medlemmer skal først godkjennes av partiets gruppeleder i kommunestyret og 

deretter endelig godkjennes av ordføreren. Skriftlig melding sendes rådmannen. 

 

h.  Folkevalgte kan fraskrive seg godtgjørelser de oppebærer i kraft av sine tillitsverv.  

 



 

Reglementet er korrigert i samsvar  med  forslagene i sak om folkevalgtes arbeidsvilkår juli 2013. 

 

11. VEDERLAG FOR UTGIFTER TIL OMSORGSARBEID. 

 

a. Folkevalgt som har omsorg for barn, syke, eldre og funksjonshemmede, får etter regning 

dekt utgifter til tilsyn og pleie med kr 50,- per time. 

 

Legitimerte utgifter utover denne satsen kan imøtekommes ved søknad. 

 

     Ektefelle/samboer og eldre søsken tilstås ikke godtgjørelse. 

 

b. Refusjon utbetales direkte til den personen som har påtatt seg omsorgsarbeidet mens den 

folkevalgte er fraværende. 

 

c. Feriepenger: Den som har påtatt seg omsorgsarbeidet mens den folkevalgte er fraværende, 

opparbeider ikke rett til feriepenger.  

 

d. Pensjon: Den som har påtatt seg omsorgsarbeidet mens den folkevalgte er fraværende, 

opparbeider ikke pensjonspoeng.  

 

e. Sykelønnsordning: Den som har påtatt seg omsorgsarbeidet mens den folkevalgte er 

fraværende, opparbeider ikke rett til sykepenger.  

 

f. Hovedtariffavtalens kap 1, § 10: Den som har påtatt seg omsorgsarbeidet mens den 

folkevalgte er fraværende, opparbeider ikke rett på slike ytelser. 

 

12. REISEREGULATIV. 

 

Godtgjørelse utbetales etter det til enhver tid gjeldende reiseregulativ som gjelder for kommunalt 

fast ansatte. 

 

Reisene må være mest mulig samordnet, både av økonomiske og miljømessige hensyn. 

 

Folkevalgte bosatt i øyrekka tilstås kostgodtgjøring etter Statens reiseregulativ § 9 der summen 

av reise- og ventetid før og etter møtene oppfyller tidskravene i pkt 2.1. og 2.2. 

 

13. TELEFONGODTGJØRELSE. 

 

Det tilstås ikke telefongodtgjørelse utover det som er nevnt ovenfor. 

 

14. IKT FOR FOLKEVALGTE. 

 

Medlemmer av kommunestyret og hovedutavalg deltar i ordningen IKT for folkevalgte. Det 

innebærer at alle saksdokumenter mottas elektronisk. Kommuen stiller I-pad til disposisjon. 

 



 

Reglementet er korrigert i samsvar  med  forslagene i sak om folkevalgtes arbeidsvilkår juli 2013. 

 

15. KRAV 

 

Krav om tapt arbeidsfortjeneste, tilsyn/pass av barn og skyss- og kostgodtgjøring og lignende 

kan fremmes skriftlig fortløpende. Ønsker noen å samle opp krav, må de fremmes skriftlig av 

den enkelte møtedeltaker slik: 

 

 For  jan., febr., mars: Innleveres innen 01.04. – utbetales 12.04. 

 For apr., mai, juni: Innleveres innen 01.07. – utbetales 12.07. 

 For juli, august, sept.: Innleveres innen 01.10. – utbetales 12.10. 

 For okt., nov., des.: Innleveres innen 15.12. – utbetales 31.12. 

 

16. TOLKNINGER 

 

Tvil om tolkning av reglementet skal legges fram for formannskapet. 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 240  

Arkivsaksnr.: 16/1813    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

STYRKING AV ØKONOMIFUNKSJONEN  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyre tar informasjonen om styrkingen av økonomifunksjonen til orientering 

 

 

 

 

Saksopplysninger:   

Rådmannen ved økonomisjef har gjort disse tiltakene i 2016: 

- Økonomisjefen har brukt første halvår på å sette seg inn i driftsregnskapet og møte 

virksomhetslederne.  

- Økonomisjefen har hatt møter med alle virksomhetslederne der tema var regnskapet 

for 2015 og budsjettet for 2016.  

- Rådmannen har gjennom denne prosessen økt kompetansen hos virksomhetslederne 

innen regnskap og budsjett.  

- Økonomisjefen har gitt klare signaler om hva som forventes i hht budsjettdisiplin for 

2016   

- Økonomisjefen har lagt et godt rammeverk for at virksomhetslederne kan jobbe godt 

med budsjettet for 2017.  

- Økonomisjefens kjennskap til Frøya kommunes økonomiske tilstand har blitt godt 

innarbeidet i denne forbindelse. 

 

Fokuset fremover vil være å jobbe med investeringsregnskapet, og ha et tett sammarbeid 

med virksomhetslederne som har investeringsbudsjett. Dette vil innebære å kartlegge 

hvordan kommunen jobber med dette i dag, og ha en gjennomgang av dagen rutiner. Spesielt 

vil dette bli satt opp i mot hva økonomireglementet sier på dette punktet. Paralelt med dette 

vil rådmannen også jobbe med budsjettproesses for 2017. 

 

Rådmannen flytter controller fra virksomheten strategi og utvikling til økonomi for å styrke 

økonomifunksjonen ytterlige, slik at økonomisjef og økonomiseksjoen får bedre grunnlag til 

å gjennomføre de overnevnte tiltakene, samt veilede og støtte virksomhetslederne. 

 

Vurdering: 



I kommunestyrets sak 70/16 ble det vedtatt 7 punkter. Rådmannen mener at punkt 1 til 3 er 

oppfylt med orienteringen som er beskrevet under saksopplysninger. 

 

Punkt 4 beskriver at budsjettjusteringer skal behandles politisk så raskt som mulig. 

Rådmannen forstår dette punktet som det beskrives i økonomireglementet under punkt 5.3. 

Dette punktet beskiver at virksomhetsledernen har budsjettmydighet under egen virksomhet 

innen alle ansvarsområder, rådmannen har budsjettmydighet innen rammeområdet, og 

formannskap og kommunestyret har budsjettmydighet når endringer skal skje på kryss av 

rammeområdet. Rådmannen vil synliggjøre budsjettjusteringer på tertialrapporteringen, både 

justeringer som gjøres av virksomhetsleder, og budsjettjusteringer som blir gjort innen 

rammeområdet. 

 

Punkt 5 beskriver at sluttregnskap av investeringsprosjekter skal fremlegges så raskt 

prosjektet er sluttført, og ikke senere enn 3 månder etter at prosjektet er sluttført. Rådmannen 

forstår dette punktet som det beskrives i økonomireglementet under punkt 4.4 Rapportering, 

og vil ta med tidsfristen inn i økonomireglementet når den skal revideres. Dagens reglement 

sier kun at det skal rapporters til kommunestyret. 

 

Punkt 6 beskriver at låneopptak skal gjøres først når investeringen gjennomføres. Dette kan 

bli en utfordring på flere områder. For det første så fratar dette rådmannen mye av 

handlingsrommet rundt låneopptak. Rådmannen kan da ikke innhente et samlet tilbud, men 

må gå ut og hente tilbud på alle investeringer. Kommunen har mange investeringsprosjekter, 

fra de minste til de store (eks kjøp av pc’er til morgendagens omsorg), og må i følge dette 

vedtaket innhente tilbud (de fleste via doffin) på hvert prosjekt. Rådmannen vil også få 

mange lån å følge opp, med ofte komplisert oppsett over nedbetalingstid, avdrag og 

rentebetingelser. Kommunen kan også oppnå dårligere rentebetingelser ved opptak av 

mindre lån, enn med større lånebeløp. Låneadministrasjonen vil med dette bli veldig 

byråkratisk og tungvindt. Rådmannen foreslår at dette punktet endres slik at 

låneadminstrasjonen ikke blir unødig arbeidskrevende og byråkratisk.  

 

Rådmannen ved økonomisjfen planlegger en gjennomgang og oppstramming på 

investeringsrapporteringen, og planlegger at dette skal inn i tertialrapporteringen. 

Økonomisjefen vil ha fokus på prosjektregnskap, slik at disse kan rapporteres, og 

investeringene kan justeres i hht forbruk på et tidligere tidspunkt. Ved låneopptak på hvert 

enkelt prosjekt, vil det være vanskeligere å justere årets låneopptak.  

 

Punkt 7 beskriver at kommunestyret ber om en vurdering om deler av et evt overskudd 

overføres som en ressurs til enheten til neste års budsjett. Dette har tidligere vært opp til 

vurdering i prosjektet admistrativ utvikling. 

Dette reiser flere spørsmål. Hvor stor andel skal eneheten få ha, hele eller deler? Hva skjer 

hvis kommunen har et merforbruk? Hva skjer hvis virksomehten har et merforbruk? Hva 

skal virksomheten bruke disse ressursene på? Hvem skal administere dette?  

Rådmannen ser imidertid at dette er spørsmål som kan utredes nærmere. Det ble allerede i 

prosjektet «Administrativ utvikling» vurdert om dette skulle utredes og evt innføres. Den 

gang ble det konkludert med at dette er en ordning som ikke kan innføres før kommunen har 

et stabilt mindreforbruk og realistiske budsjett for hver virksomhet. Rådmannen foreslår 

derfor at dette utsettes. 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 234  

Arkivsaksnr.: 16/1868    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

KRITERIER FOR BRUK AV MIDLENE I FORBINDELSE MED GRØNNE 

KONSESJONER, AVSATT TIL ØYREKKEN  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 
 

Kommunestyret gir Formannskapet myndighet til å behandle søknadene om bruk av midlene i 

forbindelse med de grønne konsesjonene avsatt til øyrekken, etter følgende retningslinjer: 

- Det kan søkes om maks 200 000 kr i hver søknad 

- Det skal være søknad om en investering/nyinnkjøp, ikke direkte driftsstøtte 

- Det som det investeres i skal være i øyrekken eller komme øyrekken til gode 

 

Øyrekken defineres som alle øyer i Frøya Kommune der det er fastboende, bortsett fra fast-Frøya  

Søknadene behandles i Formannskapet to ganger pr, siste møtet i juni og siste møte i desember. 

 

 

 

 

Saksopplysninger:   
Midlene fra de grønne konsesjonene er klassifisert slik: 

Midlene kan benyttes til avsetning for fremtidige investeringer  

Rådmannen har tidligere stilt spørsmål til fylkesmannen om det var mulig å benytte pengene til 

å styrke næringsfondet. Svaret her er at midlene ikke kan benyttes til næringstilskudd i form av 

ren driftsstøtte. Samtidig er det også begrensninger i mulighetene for å legge føringer på 

bruken av midlene (i form av fond med vedtekter) med en sterkere føring en formen de er 

gitt til. Hovedpoenget er at det er giver som må legge eventuelle føringer på pengene. 

Kommunestyret kan ikke selv "omdanne" ubundne midler til bundne.   

Det er derfor svært komplisert å sette ned regler for hvordan disse midlene kan brukes. De kan ikke 

brukes til ren driftsstøtte, og vi kan heller ikke avsette de i et fond med sterkere føring, enn det det 

er gitt til. Rådmannen faller derfor tilbake på investeringer kommunen likevel ville ha gjort, 

uavhengig om midlene var til rådighet. 

Vurdering: 



Det er i utgangspunktet ikke langt noen direkte føringer for bruken av midlene, men forventningene 

var at det skulle komme kommunen til gode, med en henvisning til at næringene eller 

tjenesteproduksjonen som fikk utfordringer med havbruksbransjen skal høres.  

Frøya Kommune kan derfor invitere næringsdrivende og innbyggere i øyrekken til å komme med 

investeringsforslag i øyrekka som fremmer kommunens tjenesteproduksjon eller næringsutvikling. 

Dette kan være en lekepark, kai anlegg eller en sportsarena. Utfordringer kommunen vil treffe her 

er at dette kan koste mer enn det som er avsatt (2 140 000kr). Det kan derfor tenkes i de samme 

linjer, men mindre, f.eks. lekestativ, flytebrygge eller nye fotballmål/andre sportsanordninger.  

Rådmannen foreslår derfor at 

 Søknadene kan behandles i formannskapet, og at det kun kan søkes ca 10% av summen, 

avrundet maks 200 000 kr for hver søknad. Dette må være til en konkret investering som 

kommer øyrekken til gode. 

 Midler som ikke er blitt fordelt innen utgangen av 2020 går tilbake til Frøya Kommune for 

bruk i andre investeringer som er i tråd med retningslinjene for bruken av slike midler. 

 Kommunestyret gir Formannskapet myndighet til å behandle søknadene. 

  

Følgende retningslinjer foreslås: 

 Det kan søkes om maks 200 000 kr i hver søknad 

 Det skal være søknad om en investering/nyinnkjøp, ikke direkte driftsstøtte 

 Det som det investeres i skal være i øyrekken eller komme øyrekken til gode 

Øyrekken defineres som alle øyer i Frøya Kommune der det er fastboende, bortsett fra fast-Frøya 

  

Søknadene behandles i Formannskapet to ganger pr år, siste møtet i juni og siste møte i desember. 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 210 &14  

Arkivsaksnr.: 16/1734    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for drift 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

OVERGANG TIL TERTIALRAPPORTERING  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret vedtar at økonomirapporteringen skal skje på hvert tertial fra 2.terital 2016 

 

 

Vedlegg: 

 

 

Saksopplysninger:   

Frøya kommune har i dag kvartalsrapportering på økonomirapporteringen. Rådmannen 

ønsker å gå over til tertialrapportering. Hovedgrunnen til dette er at rapporteringen da er 

bedre tilpasset merverdiavgiftregnskapet som har to-måneders intervaller.  

 

I forbindelse med budsjettprosessen vil også rapporteringstidspunktet og rapporteringen av 

2.tertial gi et godt utgangspunkt når denne prosessen skal starte. 

 

Økonomiavdelinga vil i en periode til det økonomiske kunnskapsgrunnlaget hos 

virksomhetslederne er godt nok, gjennomføre en budsjettmessig rapportering direkte til 

økonomisjefen på avvik i hht til budsjettet hver annen måned. Deretter vil de så å gå over til 

egenrapportering på avvik over en viss størrelse. 

 

Rapporteringen vil da skje slik:  

1.tertial (jan – april) i juni 

2.tertial (mai – aug) i oktober 

3.tertial i forbindelse med årsrapporten og årsregnskapet. 

 

Vurdering: 

Økonomiavdelinga stenger og avstemmer regnskapet til hver kvartalsrapport. Dette skaper en 

del utfordringer, spesielt med merverdiavgiften som har to måneders intervaller. Ved å gå 

over til tertial, vil rådmannen kunne gi et bedre gjennomarbeidet resultat, og få en bedre rutine 

for behandlingen av merverdiavgiften og kompensasjonsoppgaven.  

 



 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Svanhild Mosebakken Arkiv: D11  

Arkivsaksnr.: 16/1557    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

TILLEGGSFINANSIERING BASISHALL/IDRETTSHALL  

 

 

Forslag til vedtak: 

 
Det vises til saksutredningen vedrørende manglende finansiering for fullføring av basishallen inklusive 

innkjøp av turnutstyr og lydutstyr. 

Kommunestyret bevilger totalt kr. 4.368.125,- til fullføring av prosjektet som finansieres på følgende 

måte: 

Ubrukte lånemidler: kr. 3.494.500,- 

Momskompensasjon kr. 873.625,- 

 

 

 

Vedlegg: 

Ingen 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 
Basishallen inklusive ombygging/tilbygg til idrettshallen er under oppføring og prosjektet forventes 

fullført etter fremdriftsplanen til 15.07.2015. 

Prosjektet ble vedtatt av kommunestyret den 15.01.2015 med en totalramme på kr. 18 mill + mva. Det 

ble innhentet anbud og det ble inngått kontrakt med Kystbygg AS som totalentreprenør. Ut fra anbud, 

samt utgifter til prosjektledelse, uavhengig kontroll og uforutsette arbeider så hadde man følgende 

budsjett ved oppstart: 

 Kontrakt Kystbygg AS  : kr. 15.416.839,- 

 Kontrakt uavhengig kontroll : kr.      250.000,- 

 Byggeledelse/prosjektledelse : kr.      250.000,- 

 Uforutsette utgifter/tilleggsarb. : kr.   2.083.161,-  



 Totalt ekskl. mva  : kr. 18.000.000,- 

 + 25% mva   : kr.    4.500.000,- 

 Totalt    : Kr. 22.500.000,- 

 

Total finansiering som ble vedtatt i K-sak 3/15 er på kr. 18 mill + mva, dvs kr. 22.500.000,- som i 

utgangspunktet var finansiert på følgende måte: 

 Programmidler fra dept.  : kr.   4.000.000,- 

 Tippemidler   : kr.   4.000.000,- 

 Låneopptak   : kr. 10.000.000,- 

 Momskomp.    : kr.   4.500.000,- 

 Totalt    : kr. 22.500.000,- 

 

I denne kostnaden og finansieringen er det ikke medtatt utstyr til basishallen og det ble i budsjettet for 

2016 bevilget ytterligere kr. 1.000.000 inkl. mva til utstyr. Total vedtatt finansiering er derfor på kr. 

18,8 mill + mva. 

 

Vurdering: 

 
Under byggingen av basishallen har det dukket opp flere overraskelser både når det gjelder selve 

konstruksjonen og ikke minst forhold omkring flytting av kabler på vestsiden av bygget og sikring av 

selve byggegropa. Noe av dette var vi forberedt på, men når det gjelder grunnforholdene og sikring av 

byggegropa, så ble dette en større kostnad enn beregnet. I tillegg ble det oppdaget flere forhold hvor 

tegninger av eksisterende bygg ikke var i samsvar med de faktiske forhold. Dette har medført en rekke 

uforutsette utgifter utover det som var inntatt i budsjettet ved oppstart og som beløper seg til et tillegg 

på ca. kr. 2.000.000,- i forhold til opprinnelig avsatte midler til uforutsette utgifter.  De største postene 

her omfatter følgende: 

 Omlegging av kabler på vestsiden av bygget: kr. 495.000,- +mva 

Bortskjæring av betongribber mot vest og sør: kr. 400.000.- + mva (Her var det dobbelt så          

mange betongribber i forhold til det som var angitt på tegninger over hallen) 

 Innsetting av nye foldevegger mot kafeteria og ungdomsbase: kr. 250.000,- + mva. 

Ny drenering rundt bygget og kapasitetsøkning, som følge av at eksisterende drenering var tett. 

I tillegg ligger dreneringen så grunt at vannspeilet ligger like under dagens gulv og vi har måtte 

foretatt uttørking av gulvene hvor det skulle legges nytt gulvbelegg, over flere uker. Dette er en 

sammensatt kostnad som er fordelt over flere poster og som dreier seg omkring ca. kr. 

500.000,-. Dreneringen er nå senket slik at den ligger 1,5 m under eksisterende hallgulv. 

I tillegg er det foretatt endringer i det gamle amfiet. Her er det fjernet seter og scenegulvet er forlenget 

frem til 1.seterad, noe som har medført at vi får en ny treningsflate som allerede er tatt i bruk. I tillegg 

er det en del ombygging av varmeanlegget. Alt dette beløper seg til kr. 150.000,- + mva 



Går man ut fra det opprinnelige budsjettet for selve byggeprosjektet, hvor totalsummen i henhold til 

kontrakt og uforutsette utgifter var på ca. kr. 18,0 mill ekskl. mva. kommer man nå ut med kr. 20,0 

mill inkl. endrings-/tilleggsarbeider som har påløpt hittil. Vi har derfor en overskridelse på ca. kr. 

2.000.000,- + mva i henhold til vedtatt ramme for selve byggeprosjektet ekskl. utstyr. Dette samsvarer 

også med det opprinnelige beløp som var satt opp i forprosjektet/utredningen for ombygging av 

idrettshallen og utbygging av basishallen. 

Dette er i forhold til endringer/tillegg vi pr. i dag kjenner til, men vi nærmer oss nå slutten på 

byggeprosjektet, slik at det ikke forventes ytterligere store endringer/tillegg for selve byggingen. Det 

må imidlertid gjøres oppmerksom på at papptaket på eksisterende bygg er i svært dårlig forfatning 

etter snart 20 år. Her har vi innhente eget tilbud på legging av ny papptekking, samt maling av 

eksisterende hall. 

Pris på dette arbeidet er innhentet og dette beløper seg til totalt kr. 1.092.000,- + mva, hvorav ny 

papptekking inkl. nye takrenner utgjør kr. 795.000,- + mva. Dette tilbudet er oversendt teknisk etat. 

Dette tilleggsarbeidet, dersom det skal gjennomføres, må sannsynligvis ut på eget anbud i henhold til 

anbudsreglene for offentlige anskaffelser. Det vil ikke være riktig å ta med en ny tekking og maling av 

eksisterende hall inn i budsjettet for basishallen. 

Som ovenfor nevnt er utstyr til basishallen ikke inkludert i bevilgningen som ble gitt av kommunestyret 

i januar 2015. Her ble det bevilget et beløp i budsjettet for 2016 på kr. 800.000,- + mva. 

Vi har utarbeidet en kravspesifikasjon og konkurransegrunnlag for dette utstyret i samråd med 

personer i Trondheim som tidligere har bygget basishaller. I tillegg har vi utarbeidet en 

kravspesifikasjon/konkurransegrunnlag for lydutstyr i basishallen. Når det gjelder lydutstyret så er 

denne forespørselen utsendt til 3 leverandører og vi har mottatt pris fra samtlige, hvor gunstigste tilbud 

ligger på kr. 300.000,- + mva. 

For turn-/gymnastikkutstyret så er dette utlyst i Doffin. Ved første utlysning mottok vi ikke et eneste 

anbud. Etter en ringerunde til aktuelle leverandører ble så dette sendt ut på en ny anbudsrunde i Doffin 

og man mottok da et anbud på 2,4 mill + mva.  Som følge av at det kun ble mottatt et anbud, så ble 

ikke anbudsprotokollen offentliggjort, da vi besluttet å sende utstyret ut på anbud i Doffin for tredje 

gang. Under denne runden ble det på nytt tatt kontakt med leverandører for å gjøre dem oppmerksom 

på det anbudet som nå var ute. Ingen nye anbud ble mottatt, bortsett fra at anbyder i 2. runde 

opprettholdt sitt anbud på kr. 2,4 mill + mva. 

Vi ser ingen hensikt i å legge utstyr til hallen ut på anbud for fjerde gang, da vi i de to siste rundene har 

vært i kontakt med leverandører og bedt om at de må levere tilbud og spesielt gjort oppmerksom på at 

interessen har vært svært liten i de foregående anbudsrundene. Likevel mottar vi ikke anbud, selv om 

leverandøren ved telefonhenvendelse bekrefter at de vi levere pris. 

Som følge av dette så har vi hatt forhandlinger med anbyder og gjennomgått hele tilbudet. Ut fra 

forskriftene kunne vi ikke forhandle på enhetspriser, men vi kan redusere leveransen og gå ned i 

kvalitet. Forhandlinger ble gjennomført i Trondheim, hvor vi hadde gjennomgang av hele tilbudet 

sammen med daglig leder av en lignende basishall som har god kunnskap om det utstyret som vi har 

behov for. Her ble både kvalitet og også omfang av leveransen gjennomgått. Det understrekes at vi ikk 

disponerer noe utstyr som i dag kan benyttes i hallen, da dette er gammelt og helt utslitt. 

Ut fra møte har vi nå fått et nytt pristilbud hvor pris og omfang av leveransen er redusert til                

kr. 1.994.500,- + mva(dvs. en reduksjon på kr. 405.000,- + mva). Med tillegg av lydutstyr til en 

kostnad på kr. 300.000,- + mva, utgjør derfor hele utstyrsleveransen en kostnad på kr. 2.294.500 + 

mva. 



Rådmannen beklager at man har kommet opp i denne situasjonen når det gjelder overskridelse av 

budsjett for et byggeprosjekt, da spesielt når det gjelder utstyrsposten. For selve byggeprosjektet, som 

også omfatter rehabilitering/ombygging av eksisterende bygg, så har man erfaring med at man her kan 

møte på uforutsette forhold som betyr økte utgifter, men for innkjøp av nytt utstyr burde man «truffet 

bedre» med budsjettbevilgningen. 

Rådmannen ser imidlertid ingen annen mulighet enn å tilleggsbevilge de nødvendige midler, slik at 

byggeprosjektet kan fullføres som forutsatt. Rådmannen tilrår derfor at det tilleggfinansieres             

kr. 2 mill + mva til selve byggeprosjektet og kr. 1.494.500 + mva til utstyrinnkjøp. Dette finansieres 

med kr. 3.494.500,- i bruk av ubrukte lånemidler og kr. 873.625,- i momskompensasajon. 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

 

Budsjettpost/kontostreng: 

Debet kontostreng/beløp 

Kredit kontostreng/beløp 

 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Sigrid Hanssen Arkiv: GNR 64/258  

Arkivsaksnr.: 16/1594    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SAK VEDRØRENDE SLETTING AV FORKJØPSRETT OG URÅDIGHET PÅ 

SULA GNR 64 BNR 258  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Frøya kommune ønsker ikke å benytte sin førkjøpsrett på eiendommen gnr 64 bnr 258 og 

godkjenner at eiendommen overdras som omsøkt. 

Frøya kommune beholder urådigheten over eiendommen som er en del av fiskerihavna på Sula 

 

 

Vedlegg: 

Uttalelse fra Sula fiskarlag 12.05.16 

 

 

 

Saksopplysninger:   

Viser til forespørsel fra Privatmegleren Espenes og Partnere om sletting av forkjøpsrett og 

urådighet over eiendommen gnr 64 bnr 258 på Sula. Eiendommen skal overdras til Jon Alfred 

Hassel og Aud Jorid Nordtiller, som skal bruke den som fritidseiendom.  Sula Fiskarlag har 

ingen merknader til at kjøper får overdra denne eiendommen. Til saken hører også forespørsel 

om sletting av urådighet.  

 

Vurdering: 

Frøya kommune ønsker ikke å benytte sin forkjøpsrett på eiendommen gnr 64 bnr 258 og 

godkjenner dermed at eiendommen overdras som omsøkt. Sula Fiskarlag har heller ingen 

merknad til at kjøper får overdra denne eiendommen. Vedrørende sletting av urådighet er 

dette ikke anbefalt da dette er en del av fiskerihavna på Sula og Frøya kommune ønsker å 

opprettholde urådigheten over eiendommen. 

 

 

 

 

 

 









 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Sigrid Hanssen Arkiv: L83  

Arkivsaksnr.: 16/1113    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSEIENDOM TIL GNR 65 BNR 575 FRA 

EIENDOM GNR 65 BNR 298  

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Frøya kommunestyre viser til søknad fra Sven Malvin Melkersen om kjøp av tilleggsareal til 

sin eiendom gnr 65 bnr 575 på Jektholmen. 

Kommunestyret finner å i møtekomme søknaden om kjøp, begrenset til en stripe med bredde 

5 meter og i en lengde av 20 meter, som består av både land og sjøgrunn som tilleggstomt til 

gnr 65 bnr 575 

Kjøpesummen fastsettes til kr 37,- pr m2 og kjøper betaler alle omkostninger ved 

eiendomsoverdragelsen.  

 

 

Vedlegg: 

Søknad om kjøp av tilleggseiendom fra Sven Malvin Melkersen 

Uttalelse fra Masund Fiskarlag 

Kartutsnitt over området 

 

Saksopplysninger:   

Sven Malvin Melkersen søker om å få kjøpe tilleggseiendom til sin eiendom gnr 65 bnr 575, 

som nettopp er ervervet fra Frøya kommune, på Jektholmen. Landareal og sjøareal på 

eiendommen utgjør totalt ca 100m2.  Tilleggseiendommen fradeles gnr 65 bnr 298 

Jektholmen. Formålet med tilleggseiendommen er å nyttiggjøre seg av sjøarealet mellom 

65/25 og den omsøkte parsellen. Parsellen ønskes sammenslått med gnr 65 bnr 575. 

Eiendommen vil bli brukt i samråd med plan som viser ett område til kombinert formål. 

 

Vurdering: 

 

Med bakgrunn i uttalelse fra Mausund Fiskarlag om at det er solgt tomter i dette området til 

«ikke- fiskere» tidligere og at de samtykker til dette salget vurderes det av administrasjonen 

som riktig å selge denne eiendommen. Eiendommen vil bli brukt i tråd med plan som viser 

kombinert formål, og som adkomst til Melkersens eiendom gnr 65 bnr 575, som grenser til 

det omsøkte arealet. Parsellen som fradeles vil bli begrenset til en stripe med bredde 5 meter 

og i en lengde av 20 meter, som består av både land og sjøgrunn.  

 

 



 









 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Kristin Strømskag Arkiv: PLAN 1620201508  

Arkivsaksnr.: 16/6    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR SISTRANDA – 2.gangs høring og 

offentlig ettersyn 

 

 

Forslag til vedtak: 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-14 vedtar Frøya kommunestyre at forslag 

til kommunedelplan Sistranda med planbeskrivelse med bestemmelser og tilhørende 

plankart, datert 13.05.16, legges ut på 2.gangs høring og offentlig ettersyn.  

 

 

Vedlegg: 

 

Planbeskrivelse med bestemmelser, datert 13.05.16 

Plankart 2.gangs høring 

Konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse 

Samlet merknadsbehandling 

Registrerte innspill/merknader/vilkår for egengodkjenning 

Innspill i tråd med gjeldende kommunedelplan 

 

Saksopplysninger:   

 

Bakgrunn:  

Planstrategi for Frøya kommune, vedtatt i 2012, peker på at kommunedelplan for Sistranda 

bør revideres i 2012/2013. Formannskapet vedtok i møte 14.10.14 å starte arbeidet med 

revidering av kommunedelplan for Sistranda. Gjeldende kommunedelplan ble vedtatt 

25.06.09.  

 

Rådmannen har opprettet en arbeidsgruppe som har fulgt planarbeidet tett. Gruppa har bestått 

av:  

 Kommuneplanlegger (Jon Birger Johnsen/Kristin Strømskag) 

 Virksomhetsleder Teknisk (Sigrid Hansen/Andreas Kvingedal) 

 Arealplanlegger (Jogeir Mikalsen/Silje Meslo Lien/Stian Aspaas Haugen) 

 Virksomhetsleder Kultur og næring (Maciej Karpinski) 

 Folkehelsekoordinator (Kristin Strømskag) 

 Seniorrådgiver (Andreas Kvingedal) 



 Næringsrådgiver (Hjørdis Årvik Smalø) 

 Bolig- og tilflyttingskoordinator (Mattis Aune) 

 

Kommuneplanens arealdel har hjemmel i Plan- og bygningsloven (PBL) av 2008 (LOV 2008-

06-27 nr. 71.) Den rettskraftige delen av planen består av plankart med tilhørende 

bestemmelser. Den juridiske virkningen fremgår av PBL § 11-6. Virkningen er at det ikke er 

tillatt med nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak som er i strid med plankart med 

bestemmelser: 

 Plankartet viser hvor det er tillatt med utbygging – og til hvilket formål. 

 Bestemmelsene utdyper plankartet og beskriver hva som må detaljplanlegges videre, 

hva som må være oppfylt før en plan- eller byggesak kan avgjøres og under hvilke 

rammer utbygging og videre planlegging kan skje.  

 

Bestemmelsene inngår i samme dokument som planbeskrivelsen. Planbeskrivelsen utdyper 

planens juridiske virkning og redegjør for forholdet til vedtatte reguleringsplaner. Videre har 

den en kort beskrivelse av endringene i forhold til kommunedelplanen fra 2009.  

 

Ny kommunedelplan skal erstatte kommunedelplan fra 2009. Sistranda har vært, og er i rask 

utvikling, og det er knyttet mange interesser til arealbruken. Gjennom planarbeidet skal de 

ulike interessene komme fram og belyses, avveininger skal foretas for å komme fram til gode 

og helhetlige beslutninger om arealbruken. Det er utarbeidet konsekvensutredning (KU) og 

risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) som grunnlag for å vurdere endringer i planen. KU og 

ROS følger planen i ett samla dokument.  

 

Formål med prosessen:  

Det er redegjort for formålet med planarbeidet i fastsatt planprogram 26.08.15, som er å finne 

på kommunens hjemmeside. Her presiseres at ulike folkehelsetiltak har vært viktige tema ved 

siden av å løse utbyggingsbehov som bl.a. småbåthavner, varierte boligtilbud og varierte 

næringsområder.  

 

Prosess:  

Det har vært gjennomført en omfattende medvirkningsprosess i forbindelse med utarbeiding 

av planprogram og høringsutkast, jamfør PBL § 5-1. I tillegg til folkemøte og åpne 

kontorkvelder, er det avholdt åpent møte for næringslivet og egne møter med særlige 

interessenter. Rådmannen har også lagt frem planarbeidet i regionalt planforum.Oppstart av 

planarbeidet og 1.gangs høring har vært annonsert i lokale medier, samt på kommunens 

hjemmeside. For utdypende opplysninger, se vedtatt planprogram.  

 

Barn og unges rett til medvirkning er særskilt påpekt i PBL § 5-1. I prosessen er det brukt 

verktøyet Barnetråkk for å sikre dette. Barnetråkk er et digitalt verktøy som gir oppdatert 

lokalkunnskap om barn og unges arealbruk. Registreringene blir til et temakart som passer inn 

i det øvrige plangrunnlaget til kommunen. Å ta i bruk kartgrunnlaget med barn og unges 

preferanser i nærmiljøet gir grunnlag for gode politiske beslutninger og bedre planlegging, 

samt at det dekker sentrale dokumentasjonskrav. Tjenesten registrerer: elevens skolevei, 

steder de liker, aktiviteter og beskrivelser av steder og hva som bør endres: problemer, farer 

eller aktiviteter.  

 

Innspillene kommet i prosessen er vurdert av rådmannens arbeidsgruppe. Vurderingene er 

utdypet i komsekvensutredningen (se vedlegg). Innspillene som rådmannen har tilrådd er 



innarbeidet i planbeskrivelse med bestemmelser og plankart. Det har i tillegg kommet innspill 

som vurderes å være i tråd med gjeldende kommunedelplan. Disse er ikke inkludert i 

konsekvensutredningen, men ligger vedlagt i egen tabell.  

 

Politisk behandling: 

Denne saken ble første gang fremmet i formannskapet, sak 179/15, 08.12.15. Det ble da fattet 

følgende vedtak:  

 Det jobbes videre med kommunedelplana ut fra følgende innspill:  

Det sees på om det er mulig å plassere helsehuset og omsorgsboliger enda nærmere 

sentrumsfunksjonene.  

 

Det er ønskelig at enda flere muligheter for sjønær bebyggelse vurderes, jfr mellom 

Siholmen og Fredagsvika.  

 

Videregående skoles behov for sjøanlegg taes høyde for.  

 

Arealet som den gamle videregående skole i dag ligger på må sees nærmere på. Her 

kan det være aktuelt å dele arealet mellom behovet for en mulig fremtidig utbygging 

av Sistranda skole opp imot behovet for boliger.  

 

Plassering av renseanlegget 

 

Byggegrense mot sjøen, den vil måtte være differensiert. 

 

Gangveien mellom Beinskardet og kommunesenteret må være sammenhengende 

 

Enstemmig. 

 

Saken var deretter oppe i kommunestyret, sak 165/15, 10.12.15. Her ble følgende vedtak 

fattet:  

Saken trekkes da den er send tilbake til plangruppen for videre utredning. 

 

Enstemmig. 

 

Rådmannen innhentet etter disse vedtakene opplysninger og arbeidet videre med innspillene. 

Disse ble vurdert og innarbeidet i saksdokumentene.  

 

Formannskapet, sak 2/16, dato 19.01.16, og kommunestyret, sak 3/16, dato 28.01.16, gjorde 

følgende vedtak: 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-14 vedtar Frøya kommune at forslag til 

kommunedelplan for Sistranda sendes ut på høring og offentlig ettersyn. 

 

Høringsutkastet av planbeskrivelse med bestemmelser og plankart lå deretter ute til høring og 

offentlig ettersyn i perioden 02.02.16-18.03.16. 

 

Rådmann har etter dette gjennomgått alle innspill, merknader og vilkår for egengodkjenning. 

Rådmannens tilrådninger er samlet i vedlagt merknadsbehandling.  

 



Det er utarbeidet konsekvensutredning for alle nye innspill kommet i høringsperioden. Disse 

er inkludert i samlet konsekvensutredning. De innspillene rådmannen har tilrådd etter 1.gangs 

høring, er innarbeidet i planbeskrivelse med bestemmelser og plankart, datert 13.05.16. I 

tillegg er de endringer som er gjort etter 1.gangs høring uthevet i teksten under.  

 

Beskrivelse av 2.gangs høringsutkast 

Forholdet til eldre planer: 

Den nye kommunedelplanen bygger på kommunedelplan vedtatt i 2009. Denne ble utarbeidet 

etter Plan- og bygningsloven 1985. Konvertering til ny plan- og bygningslov (av 27.juni 2008) 

har medført mindre endringer av formål som er utgått ihht. ny lov. Her er det tatt 

utgangspunkt i hvordan områdene faktisk brukes i dag.  

 

I følge § 11-6 i PBL vil framtidig arealbruk fastsatt i kommuneplan være bindende for nye 

tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak. Der det eventuelt blir motstrid mellom 

kommuneplan og eldre reguleringsplaner, er det kommuneplanen som gjelder. 

 

Fortsatt rettskraft for eldre reguleringsplaner: 

Det foreligger flere relativt nye reguleringsplaner innenfor kommunedelplanområdet. Dette 

gjelder for Ervika, Siholmen, deler av Midtsian, samt en del boligfelt og Nordhammarvik 

næringspark. Disse er gjengitt i planbeskrivelsen.  

Følgende reguleringsplaner skal fortsatt gjelde, bortsett fra der det ikke er samsvar mellom 

kommunedelplan og reguleringsplan: 

 Reguleringsplan Ervika havn, godkjent 23.10.2008, skal fortsatt gjelde.  

 Reguleringsplaner for Siholmen vedtatt 05.11.2015 og for Sistranda boligtun vedtatt 

22.09.2010 skal fortsatt gjelde. 

 Blått kompetansesenter vedtatt 27.11.2014, skal fortsatt gjelde. 

 Frøya kultur- og kompetansesenter vedtatt 25.01.2012, landdelen av planen skal 

fortsatt gjelde, søndre del av sjødelen foreslås endret. 

 Sistranda sentrum vedtatt 25.09.2007, skal fortsatt gjelde, unntatt for 

høydebestemmelser knyttet til områder avsatt til kombinert formål 

forretning/kontor (F1 til F5) og forretning/bolig/offentlig formål. 

 Herredshus, Helsesenter m.m. vedtatt 07.08.1982. Her gjelder kommuneplanen ved 

motstrid med eldre reguleringsplan. Det foreslås endringer med utvidelse av areal til 

idrettsanlegg og endret fordeling av boliger/offentlig tjenesteyting, samt nye fortau 

og en mindre endring av kjøreatkomst til fotballhallen. 

 Beinskardet boligfelt, vedtatt 14.02.2012, skal fortsatt gjelde. 

 Rabben vest, vedtatt 01.10.1998, skal fortsatt gjelde. 

 Rabbenfeltet, vedtatt 14.03.1985, skal fortsatt gjelde. 

 Rabben boligfelt, sist endret/vedtatt 25.02.99, skal fortsatt gjelde. 

 Reguleringsplaner for Nordhammarvik Næringspark, sist endret/vedtatt 20.06.2013, 

skal fortsatt gjelde. 

 

Hovedinnhold i planen: 

Offentlig eller privat tjenesteyting 

OT1: Beinskardet, avsettes for å dekke behov for fremtidig helsehus/omsorgsboliger på 

bakgrunn av prosjektet Morgendagens omsorg.  

OT4: Innersian, avsettes i tilknytning til Helhetlig idrettspark for å møte fremtidige 

behov for offentlig tjenesteyting; helse, skole og annen tjenesteyting.  



 

Boliger 

- Siholmen - Ervika:  

Boliger på strekningen Siholmen - Ervika er ment å dekke etterspørsel etter mer landlige 

boliger. I tillegg til nye områder, videreføres boligområder og områder for spredt 

boligbygging fra tidligere plan.    

 

B1 er nytt boligområde på 7 daa og ligger ca 1,6  km fra sentrum. Dette erstatter delvis 

område for spredt boligbygging fra kommunedelplan 2009.  

 

B11, B11b og B11c på 44 daa, ligger nedenfor fylkesvegen nord for Siholmen, ca 1,5  km fra 

sentrum. Området er tenkt som et tilbud med nær tilknytning til sjøen. Her kan man se for 

seg en differensiert utbygging av leiligheter, rekkehus og eneboliger. Detaljer avklares i 

reguleringsplan. 

 

- Sentrumsnære boliger/Sistranda 

Det foreslås 7 nye boligområder på til sammen 80 daa i tilknytning til sentrum. Områdene 

ligger i en avstand på inntil 1,4 km fra skoleområdet i sentrum. Ubebygde områder i B3 egner 

seg til leilighetsbygg/lavblokk. De øvrige områdene til tettere småhusbebyggelse. 

 

B2 og B2b øvre del av Sivegen, 22 daa, med enkel forbindelse til skole/sentrum og 

fritidsaktiviteter. Dette er utvidelse av eksisterende boligområde.  

 

B3 a, b, c utgjør et sammenhengende område for hovedsaklig tett utbygging. Området er på 

19,7 daa hvorav 6,7 daa er bebygd. Dette gir 13 daa uutnytta boligareal i direkte tilknytning 

til sentrum.  B3 b er en omdisponering av gamle videregående skole.   

 

B4 er en tilbakeføring til bolig (2,6 daa) i tilknytning til Grønnskagveien 32. Området ble i 

kommunedelplan 2009 vist til friområde. Området har ingen særskilt verdi som friområde.   

 

B5 er et område på 4,3 daa øst for Beinskaret. Dette ligger inntil eksisterende boliger og er en 

fortetting.  

 

B6 a, b, c utgjør et sammenhengende område på 27,5 daa på Sørrabben.  Dette er en utvidelse 

av eksisterende boligområde. 

 

B7 og B7b Sørrabben på 9 daa ligger i strandsonen like nedenfor fv. 714. Utbyggingen bør 

spesialtilpasses for å løse utfordringer knyttet til beliggenheten i strandsonen og støy. 

Allmennhetens interesser er ivaretatt ved å avsette en sone til LNFR område/Sistien. 

 

B17 er en boligeiendom på 1,6 daa tidligere satt av til offentlig eller privat tjenesteyting. 

Det er ikke noe som tilsier at dagens situasjon ikke kan stadfestes.  

 

Næring 

N1, Sjøtilknytta næring 

Området foreslås som en direkte utvidelse mot nord av Nordhammarvik næringspark. Her er 

det grunt og det ligger til rett for en utfylling. Det er viktig at utfyllingen avrundes mot nord 

slik at en får etablert en mest mulig naturlig kystlinje.  Det må utarbeides reguleringsplan for 

området. 



 

I forrige høringsforslag var det satt av et område for landbasert næring, N2. Dette er nå 

tatt ut av planen. 

 

Småbåthavn - farled 

Behovet for småbåthavn er stort, og antall plasser er anslått til 2-300 plasser i planperioden, 

dette er basert på et betydelig udekt behov. Ut fra konsekvensutredningen konkluderes det 

med at intensjonen fra kommunedelplan 2009 videreføres med tilbud både ved Siholmen og 

Rabbenkaia.  Dette medfører en utvidelse av småbåthavn ved Rabbenkaia ifht. gjeldende plan. 

Se forøvrig beskrivelse av Rabben under annet: KB1. 

 

I tillegg vises et havneområde i sjø/farled utenfor Midtsian/Frøya kultur- og 

kompetansesenter. Utgangspunktet er å vurdere havn med tosidig molo og kaiplass til Frøya 

videregående skole sin båt (fru Inger) og til båter tilknyttet Blått Kompetansesenter. I tillegg 

skal det gis muligheter for etablering av gjestehavn for småbåter. Her må det utarbeides 

reguleringsplan som også ivaretar det nære landområde med bl.a. Sistien, jf. retningslinje 

tilknyttet bestemmelse 4.3. 

 

Naust 

I LNFR områdene nedenfor fylkesvegen mellom Nordhammervika og Siholmen vises en sone 

med åpning for spredt naustbebyggelse. Planbestemmelsene fastslår at eksisterende naust i 

LNFR området med åpning for spredt naustbebyggelse, skal inngå i planen, samt at det 

tillates bygd maks 4 nye naust på eiendommen19/9 og 19/20 (jf. innspill naust). Det er ikke 

forventet at denne utbyggingsmåten vil bidra til å privatisere strandsonen vesentlig.  Sistien 

går gjennom området, og vil bidra til å opprettholde tradisjonen der strandsonen og naustene 

er sosiale møteplasser. Det er også kommet innspill om naust i tilknytning til Folkeparken.  

Ivaretakelse av dette går fram av føringer for reguleringsplan, jf. kommunedelplanens 

bestemmelser. 

 

For området gitt benevnelsen Naust 2 ønskes en utbygging av sjøhus/naust i nærheten 

av området for småbåthavn på Siholmen. Dette vil være en samlokalisering i et 

maritimt miljø hvor det er naturlig å legge en slik utbygging. Her åpnes det for en 

tettere utbygging som sjøhusbebyggelse i rekke, eventuelt sjå.  

 

Sentrumsformål 

Planen viser to nye områder til sentrumsformål, S1 utvidelse/fylling i sjø ved Byggeriet på 

Rabben og på deler av Siholmen. Sentrumsformål er et "samleformål" og omfatter bebyggelse 

en vanligvis finner i et sentrum. Dette gjelder forretninger, tjenesteyting og boligbebyggelse, 

herunder nødvendige grøntareal og trafikkareal til bebyggelsen. 

 

Annet  

KB1 Rabben, kombinert bygge- og anleggsformål 

Allmennyttig formål inngår ikke i PBL 2008, og området vises i forslag til ny plan til 

kombinert bygge- og anleggsformål KB1.  Dette omfatter også en fylling i sjø. Sjøsiden er 

vist til småbåthavn. Dette er en utvidelse av småbåthavn i kommunedelplan fra 2009, jf. 

omtale side 14 under småbåthavn og KU. Det er vedtatt reguleringsplan for området. 

 

Gangveg 



For å ivareta bedre trafikksikkerhet er det foreslått gangveg/fortau langs i Sørveien samt 

Mellomveien mellom Siveien og forbi Internatbakken. Dette ivaretar myke trafikanter på veg 

til sentrum, skole og til fritidsaktiviteter. 

 

I 1 Utvidelse av idrettsanlegg 

Idrettsanlegget ved Golanskogen foreslås utvidet for å gi plass til fotballhall. Denne er 

planlagt delvis på nåværende utendørs fotballbane. Adkomst til fotballhallen forusettes å skje i 

tilknytning til eksisterende veg i område for tjenesteyting, ev. med en justering av denne.  

 

F1, Friområde  

Frøya folkepark skal være en opplevelsespark som skal formidle Sistrandas historiske og 

kulturelle utvikling. Det innebærer tilrettelegging for museum og kulturaktiviteter. Noen 

historiske bygg blir flyttet til området i tillegg til at typiske sjøhus blir satt opp. I det samme 

området er det etablert et miljø for sjøsport/kiting som innlemmes i folkepark-planene.  

 

Administrasjonsbygg for folkeparken tenkes etablert sør for Frøya kultur- og 

kompetansesenter, innenfor området avsatt til sentrumsformål. Sistien vil være et viktig del av 

folkeparken. God utforming av Sistien mellom F1 og Administrasjonsbygget vil være 

vesentlig, se bestemmelse 3.6. Det skal utarbeides reguleringsplan for folkeparken. 

 

Turveg 1/ utvidelse Sistien 

Sistien, som ble lagt inn i kommunedelplan i 2009 fra Siholmen til Rabbakaia, videreføres 

fram til Nordhammarvika. Den sees i sammenheng med eksisterende gang- og sykkelvegtilbud 

langs fylkesveg 714. Disse vil danne turvegtilbudet "Sistranda rundt" og er også knyttet til 

turveger innover Hauan. Stien binder også sammen ulike områder og aktiviteter som foregår i 

strandsona. Denne vil få en enkel opparbeiding, gruslagt i 2,-2,5 meters bredde.  

 

I tilknytning til turstien, foreslås det å opparbeide rasteplass/utsiktspunkt ved endepunktet i 

sør, rett nord for avkjørsla til Nordhammervik næringspark.   

 

Planbestemmelser 

Følgende endringer i planbestemmelsene er foretatt etter 1.gangs høring: 

1.1  Når ikke annet er bestemt, gjelder kommunedelplanen for Sistranda foran tidligere 
vedtatte planer når plankart og bestemmelser ikke samsvarer med kommunedelplanen. 

 

1.2 For underformål til "Bebyggelse og anlegg" stilles det krav om reguleringsplan før oppføring 
av ny bebyggelse kan skje.  
For område F1 er det krav om reguleringsplan før opparbeidelse/utbygging til Folkepark kan 
skje. 

  For småbåthavn SH1 er det krav om reguleringsplan før utbygging kan skje. 
For område avsatt til farled er det krav om reguleringsplan før utbygging kan skje, jf 4.3 

 For området Naust 2 utarbeides felles reguleringsplan med B11, B11b og B11c. 

 

1.7 Ved regulering skal det oppgis minimum antall boliger innenfor planområdet, jfr. 
jordlova § 9. 

 

1.10 Det skal utføres nødvendige støyundersøkelser som legges til grunn for regulering av ny 
bebyggelse med sikte på avbøtende tiltak.  Klima- og miljødepartementets retningslinje 



for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012), skal legges til grunn ved 
detaljplanlegging av arealbruken i støyutsatte områder. 

 

1.12 Høydebestemmelser skal avklares gjennom reguleringsplan.  
 Unntatt fra dette er:  
 For områdene avsatt til kombinert formål forretning/kontor (F1 til F5) og 

forretning/bolig/offentlig formål i reguleringsplan for Sistranda – Sentrum Sør (planid: 
1620200705), skal gesims-/rafthøyde ikke overstige 16 meter over gjennomsnittlig 
planert terreng. 

 

1.13  Tiltakshaver har aktsomhets- og meldeplikt mht. kulturminner, jfr.  lov om kulturminner 
av 1978,   § 8. Dersom det under arbeid påtreffes kulturminner iht. lov om kulturminner 
av 1978, skal arbeidet stanses og varsel sendes kulturvernmyndighetene umiddelbart. 

 

1.15 For alle tiltak og planer som berører områder i sjø eller vassdrag, skal det under 

forberedelsen av tiltaket eller planprosessen utarbeides konsekvensutredning for 

etablering og/eller drift av akvakulturtiltak, jfr. plan- og bygningsloven kap. 14. 

 

3.4  Ved oppføring av ny boligbebyggelse i B3 a, b og c, skal % BRA  være minimum 50 %. Det 
tillates 2- 3 etasjer. 

 Ved oppføring av boliger i B7 og B7b skal BYA (bebygd areal) være 30-50 % av tomtearealet. 
Det tillates maks én et. pluss sokkel. Det vises også til § 1.4. 

 Retningslinje for regulering av øvrige boligområder:  
Ved oppføring av ny boligbebyggelse på Sistranda forøvrig (fra Melkstaden til Siholmen) legges 
det i hovedsak til rette for tett småhusbebyggelse/lavblokk. 

  I området Siholmen til Ervika legges det til rette for differensiert utbygging. 
 

4.1 I LNFR-områder med åpning for spredt naust skal eksisterende naust inngå i planen. 
Det tillates oppført inntil 4 nye naust på eiendommene gnr./bnr. 19/9 og 19/20. Nye naust skal 
ikke hindre allmennhetens tilgang til strandsonen og det skal tas særlig hensyn til Sistien. Det 
skal være mulig for allmennheten å ferdes foran og mellom naustene. 

 Naust skal benyttes til oppbevaring av redskap, utstyr og båt.   

 Nye naust skal bygges i én etasje med saltak, takvinkel 32-37 grader.   

 Det er ikke tillatt med gjerder, levegg eller altan/utkraging.  

 Maks gesimshøyde er 200cm og maks grunnflate er 35 m2.  

For området Naust 2 åpnes det for utbygging av sjå/sjøbod, jf. bestemmelse 3.10 i 

kommuneplanens arealdel (2011).  

For området satt av til Naust 2 åpnes for tett utnyttelse av arealet. Området reguleres 
sammen med område B11, B11b og B11c. 

 

4.3 Eksisterende boligeiendommer i LNFR-områder inngår i kommunedelplanen. Det kan 

tillates oppført erstatningsbolig, tilbygg, påbygg eller underbygging i tilknytning til 

eksisterende bolig innenfor disse områdene. Det forutsettes at antall boenheter 

opprettholdes. 

 

For utdypende begrunnelser for tilrådninger henvises til planbeskrivelse med bestemmelser, 

konsekvensutredning og merknadsbehandling. 



 

Vurdering: 

 

På bakgrunn av innspill til planarbeidet, innspill og merknader etter 1.gangs høring, 

konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse innstiller rådmannen til at Frøya 

kommunestyre vedtar å legge forslag til planbeskrivelse med bestemmelser og plankart, datert 

13.05.16, ut på 2.gangs høring og offentlig ettersyn, jamfør plan- og bygningslovens § 11-14. 

 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

Høringsforslag for kommunedelplan Sistranda er forankret i kommuneplanens samfunnsdel: 

 Levekår og folkehelse: 

 Utvikle gode areanaer for organisert og uorganisert aktivitet, både lokalt og 

sentralt i kommunen 

 Arbeide for et mangfoldig fritidstilbud 

 Skape formelle og uformelle møteplasser både lokalt og sentralt 

 Bygge gode idretts- og nærmiljøanlegg gjerne i samarbeid med andre 

 Arbeide for medvirkning fra alle grupper i befolkningen 

 Gjøre det enkelt for alle frøyværinger å ta de sunne valgene i hverdagen 

 

 Samfunn, næring og kultur: 

 Utvikle havbyen Sistranda som et sterkt kommunesentrum 

 Planlegge og tilrettelegge for en variert og mangfoldig bolig- og 

fritidsbygging 

 Legge til rette for et mangfold av fritidaktiviteter, på og ved sjø, og i hauan 

 Frøya-samfunnet skal utvikle seg i takt med befolkningsveksten 

 Frøya kommune vil jobbe for at offentlige bygg, private virksomheter, 

kollektivtransport og uteområder er universelt utformet 

 Satse på trafikksikre veier, med særlig fokus på utbygging av gang- og 

sykkelveier 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Flere av tiltakene vil føre til investeringsutgifter for Frøya kommune. Dette gjelder blant 

annet: 

 Sistien 

 Rasteplass 

 Utvidelse av Nordhammarvik næringspark 

 Erverv av areal for offentlig tjenesteyting 

 Anlegg av fortau 
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INNLEDNING 

Planstrategi for Frøya kommune, vedtatt i 2012, peker på at kommunedelplan for Sistranda bør revide-
res i 2012/2013. Formannskapet vedtok i møte 14.10.14 å starte arbeidet med revidering av kommundel-
plan for Sistranda. Gjeldende kommunedelplan ble vedtatt 25.06.09. 
 

Rådmannen har opprettet en arbeidsgruppe som har fulgt planarbeidet tett. Gruppa har bestått av:  

 Kommuneplanlegger (Jon Birger Johnsen/Kristin Strømskag)  

 Virksomhetsleder Teknisk (Sigrid Hansen/ Andreas Kvingedal)  

 Arealplanlegger (Jogeir Mikalsen/ Silje Meslo Lien/Stian Aspaas Haugen) 

 Virksomhetsleder Kultur og næring (Maciej Karpinski)  

 Folkehelsekoordinator (Kristin Strømskag) 

 Seniorrådgiver (Andreas Kvingedal) 

 Næringsrådgiver (Hjørdis Årvik Smalø) 

 Bolig- og tilflyttingskoordinator (Mattis Aune) 
 
Kommuneplanens arealdel har hjemmel i Plan og bygningsloven (PBL) av 2008 (LOV 2008-06-27 nr. 71.)  
Den rettskraftige delen av planen består av plankart med tilhørende bestemmelser. Den juridiske virk-
ningen framgår av PBL § 11-6.  Virkningen er at det ikke er tillatt med nye tiltak eller utvidelse av eksite-
rende tiltak som er i strid med plankart med bestemmelser: 

 Plankartet viser hvor det er tillatt med utbygging – og til hvilket formål.  

 Bestemmelsene utdyper plankartet og beskriver hva som må detaljplanlegges videre, hva som 
må være oppfylt før en plan- eller byggesak kan avgjøres og under hvilke rammer utbygging og 
videre planlegging kan skje.  

 
Bestemmelsene inngår i samme dokument som planbeskrivelsen. Planbeskrivelsen utdyper planens juri-
diske virkning og redegjør for forholdet til vedtatte reguleringsplaner. Videre har den en kort beskrivelse 
av endringene i forhold til kommunedelplanen fra 2009. 
 
Ny kommunedelplan skal erstatte kommunedelplan fra 2009. Sistranda har vært og er i rask utvikling og 
det er knyttet mange interesser til arealbruken. Gjennom planarbeidet skal de ulike interessene komme 
fram og belyses, avveininger skal foretas for å komme fram til gode og helhetlige beslutninger om areal-
bruken. Det er utarbeidet konsekvensutredning (KU) og risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) som grunn-
lag for å vurdere endringer i planen. KU og ROS følger planen i ett samla dokument. 
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PLANBESKRIVELSE 

1 Planprosessen 

Det er redegjort for opplegget for planarbeidet med deltakelse og medvirkning m.v. i planprogram fast-

satt av kommunestyret i sak 80/15 den 26.august 2015. I forbindelse med høring av planprogrammet 

kom det inn flere innspill til ny arealbruk. Disse er behandlet i Konsekvensutredningen (KU) og innspill 

som ønskes inntatt framgår av plankartet og planbeskrivelsen. Forøvrig bygger kommunedelplanen på 

behov som kommunen har registrert.   Det vises til Planprogrammet som finnes på kommunes hjemme-

side.  

 

Kommunestyret vedtok i sak 3/16 den 28. januar 2016 å sende planforslaget ut på høring og å legge det 

ut til offentlig ettersyn. Under første høringsrunde kom det inn merknader, varsel om innsigelser og nye 

innspill. Planen blir derfor lagt ut til 2.gangs høring i sin helhet.  

 

2 Formål med planarbeidet  

Det er redegjort for formålet med planarbeidet i fastsatt planprogram 26.08.2015, som er å finne på 

kommunes hjemmeside. Her presiseres at ulike folkehelsetiltak har vært viktige tema ved siden av å løse 

utbyggingsbehov som bl.a. småbåthavner, varierte boligtilbud og varierte næringsområder. 
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3 Forholdet til eldre planer og behandling av innkomne innspill 

 
 

Kommunedelplan for Sistranda,  vedtatt i 2009 
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Utsnitt fra kommunedelplan Midtsian2009 

 

Den nye kommunedelplanen bygger på kommunedelplan vedtatt i 2009. Denne ble utarbeidet etter 

Plan- og bygningsloven 1985. Konvertering til ny plan- og bygningslov (av 27.juni 2008) har medført 

mindre endringer av formål som er utgått ihht. ny lov. Her er det tatt utgangspunkt i hvordan områdene 

faktisk brukes i dag.  

 

Fortsatt rettskraft for eldre reguleringsplaner  

Det foreligger flere relativt nye reguleringsplaner innenfor kommuneplanområdet. Dette gjelder for Er-

vika, Siholmen, deler av Midtsian, samt en del boligfelt og Nordhamarvik næringspark. Disse er gjengitt 

på de neste sidene. De er dessuten tilgjengelige i kommunens karttjeneste. 

 

I følge § 11-6 i PBL vil framtidig arealbruk fastsatt i kommuneplan være bindende for nye tiltak eller utvi-

delse av eksisterende tiltak. Der det eventuelt blir motstrid mellom kommuneplan og eldre regulerings-

planer, er det kommuneplanen som gjelder. 

 

I ny kommunedelplan er i hovedsak vedtatte eldre reguleringsplaner vist som hensynssone etter PBL 

 § 11-8f, Sone hvor gjeldende reguleringsplan skal gjelde. I den delen av sentrum som omfatter bl.a. id-

rettsanlegg, kommunehus og skoleanlegg, er det noen endringer/justeringer i arealbruken. Her gjelder 

derfor kommunedelplanen der det er motstrid med reguleringsplanvedtatt 07.08.1982.  
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Reguleringsplan Ervika havn, godkjent 23.10.2008, skal fortsatt gjelde.  
 

  
Reguleringsplaner for Siholmen vedtatt 05.11.2015 og for Sistranda boligtun vedtatt 22.09.2010 skal fortsatt gjelde. 

SIHOLMEN 

SISTRANDA 

BOLIGTUN 

ERVIKA HAVN 
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Reguleringsplaner for  
 Blått kompetansesenter vedtatt 27.11.2014, skal fortsatt gjelde. 

 Frøya kultur- og kompetansesenter vedtatt 25.01.2012, landdelen av planen skal fortsatt gjelde, søndre del av 
sjødelen foreslås endret. 

 Sistranda sentrum vedtatt 25.09.2007, skal fortsatt gjelde, unntatt for høydebestemmelser knyttet til 
områder avsatt til kombinert formål forretning/kontor (F1 til F5) og forretning/bolig/offentlig formål. 

 Herredshus, Helsesenter m.m. vedtatt 07.08.1982. Her gjelder kommuneplanen ved motstrid med eldre 

reguleringsplan. Det foreslås endringer med utvidelse av areal til idrettsanlegg og endret fordeling av 

boliger/offentlig tjenesteyting, samt nye fortau og en mindre endring av kjøreatkomst til fotballhallen. 

BLÅTT KOMPETANSESEN-

TER 

SISTRANDA SENTRUM 

FRØYA KULTUR- OG  

KOMPETANSESEN-

TER 

HERREDSHUS, 

HELSESENTER m.m. 
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Reguleringsplan for  

 Beinskardet boligfelt, vedtatt 14.02.2012 , skal fortsatt gjelde. 

 Rabben vest, vedtatt  01.10.1998, skal fortsatt gjelde. 

 Rabbenfeltet, vedtatt 14.03.1985, skal fortsatt gjelde. 

 Rabben boligfelt, sist endret/vedtatt 25.02.99,skal fortsatt gjelde. 
 

 

BEINSKARDET BOLIG-

FELT 

RABBEN 

VEST 

RABBENFELTET 

RABBEN BO-

LIGFELT 
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Reguleringsplaner for Nordhammarvik Næringspark, sist endret/vedtatt 20.06.2013, skal fortsatt gjelde. 

  

NORDHAMMARVIK  

NÆRINGSPARK 
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4 Hovedinnhold i planen 

Offentlig eller privat tjenesteyting 
Det er vurdert tre områder til framtidig helsehus/boliger til pleietrengende: Grønnskaget øst for fylkes-

vegen, Beinskardet og Gulosmyran.  

 

Beinskardet vurderes å være beste alternativ da det ligger nært sentrum på Midtsian og området er stort 

nok til å samle pleie- og omsorgstjenesten på ett sted. Her kan det legges til rette for å benytte ressur-

sene bedre, dette gjelder både ansatte og utstyr. Den sentrale beliggenheten gjør at pasienter og bebo-

ere lettere kan benytte seg av tilbud i sentrum og det er enklere for pårørende å komme på ”snarvisitt” i 

forbindelse med andre gjøremål i. Beinskardet er dessuten nært dagens base for helsetjenester. Arealet 

er stort nok til å dekke behovet ut over kommuneplanperioden (10-12 år). Dette er viktig for å kunne 

sikre en effektiv, samlet tjeneste også på lang sikt. Utbyggingen oppfattes som naturlig fortetting av et 

allerede utbygd område.  

 

På bakgrunn av den store veksten Frøya kommune opplever, ønskes det også satt av arealer i tilknytning 

til Helhetlig idrettspark for å kunne møte behov innenfor annen av kommunens tjenesteyting; helse, 

skole og annen tjenesteyting. Dette lokaliseres også i nærheten av sentrum. Dette området ligger nord 

for fotballhallen som er under bygging.  

 
Områder som i kommunedelplanen fra 2009 var disponert til allmennyttig formål er nå vist som eksiste-

rende områder for offentlig eller privat tjenesteyting. Dette gjelder utbygde barnehager på nedsida av 

fylkesvegen på Grønnskaget, samt på Nordrabben. I tillegg er områder som tidligere var vist til offentlig 

formål på Midtsian nå vist til offentlig eller privat tjenesteyting, med unntak av noen mindre områder 

som er tilbakeført/omdisponert til boliger (B3 og B17). 

 
 
Boliger 
Frøya kommune er inne i en periode med sterk utvikling. Folketallet forventes å øke fra 4634 per 

01.01.2015 til 5500 i 2040.  Dette har sammenheng med stor vekst innenfor næringslivet. Det er viktig å 

legge til rette for stabilitet både med tanke på det sosiale miljøet og for næringslivet som har behov for 

stabil arbeidskraft. Attraktivt og variert boligtilbud og et attraktivt sentrum med varierte tilbud, vil bidra 

positivt til dette.  

 
Erfaringer viser at de fleste ønsker å bo på Sistranda der det er et stort tilbud av offentlige og private tje-

nester samt svært gode fritids- og aktivitetstilbud. 

 

 ÅR 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Folkemengde 
Frøya kommune 4144 4215 4314 4326 4369 4506 4547 
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Antall byggetillatelser på 
boliger/leiligheter  24 29 21 12 35 61 45 

 Tabell: sammenheng befolkningsutvikling og boligbygging på Frøya i perioden 2008 – 2014  

 

Utviklingen i boligbygging og befolkningstall henger sammen.  Tallene over gjelder hele kommunen. 

Med bakgrunn i erfaringer er det anslått at ca halvparten av boligbyggingen skjer på Sistranda.  Her er 

det et stort tilbud av offentlige og private tjenester samt svært gode fritids- og aktivitetstilbud. Med ut-

gangspunkt i gjennomsnittet av boligbygging de tre siste år, gir dette et boligbyggetall på 47 boliger/lei-

ligheter per år i hele kommunen. Framskrevet boligbyggeprognose for Sistranda gir ut fra dette et tilret-

teleggingsbehov for ca 25 boliger/leiligheter i året, dvs. 300 boliger i 12-årsperioden.  

 

Det er behov for flere og varierte boligområder. Etterspørselen etter rimelige boliger er stor. Dette tilsier 

tett utbygging i flere områder. Det er videre stort behov for leiligheter i sentrum. Samtidig er det også 

mange som ønsker eneboligtomter. Svært mange ønsker å bo sjønært. Det er også etterspørsel etter 

mer landlige eneboligtomter, også her med ønske om sjøkontakt.  

 

Innenfor vedtatte reguleringsplaner ligger det pr. i dag ca 90 boenheter som ikke er realisert.  

 

I tillegg ligger det en arealreserve til boligformål i gjeldende kommunedelplan på 150 daa hvor det ikke 

er utarbeidet reguleringsplan. Av dette er ca 50 daa i Ervika og 100 daa på Sistranda. På Sistranda ligger 

denne reserven i tilknytning til eldre, etablert boligbebyggelse.  

 

Det er nødvendig å utarbeide reguleringsplaner for områdene, inklusive for de eldre, etablerte boligom-

rådene på Sistranda. Dette sikrer en optimal utnyttelse av arealene, samtidig som viktig felles infrastruk-

tur som vegatkomst, lek og uteoppholdsareal m.v. blir løst. 

 

Til sammen er vel 360 daa fordelt på 17 områder er utredet til boligformål. Av dette tilrås 9 områder tatt 

inn i kommuneplanen, flere i redusert omfang. Disse tilsvarer 131 daa utbyggingsområde. 

 
Dette gir følgende reserve: 
 

Bolig/tomtereserve Sistranda Siholmen- Ervika 

Ferdigregulerte områder 90 tomter  0 tomter 

Avklart i tidligere kommu-

neplan – ikke regulert 

100 daa (delvis for-

tetting) 

50 daa 

Ny kommuneplan 2015 80 daa 51 daa 

 

 
Følgende nye boligområder foreslås: 
 
- Siholmen - Ervika:  
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Boliger på strekningen Siholmen - Ervika er ment å dekke etterspørsel etter mer landlige boliger. I tillegg 

til nye områder, videreføres boligområder og områder for spredt boligbygging fra tidligere plan.    

 

B1 er nytt boligområde på 7 daa og ligger ca 1,6  km fra sentrum. Dette erstatter delvis område for spredt 

boligbygging fra kommunedelplan 2009.  

 

B11, B11b og B11c på 44 daa, ligger nedenfor fylkesvegen nord for Siholmen, ca 1,5  km fra sentrum. Om-

rådet er tenkt som et tilbud med nær tilknytning til sjøen. Her kan man se for seg en differensiert utbyg-

ging av leiligheter, rekkehus og eneboliger. Detaljer avklares i reguleringsplan. 

 

- Sentrumsnære boliger/Sistranda 

Det foreslås 7 nye boligområder på til sammen 80 daa i tilknytning til sentrum. Områdene ligger i en av-

stand på inntil 1,4 km fra skoleområdet i sentrum. Ubebygde områder i B3 egner seg til leilighets-

bygg/lavblokk. De øvrige områdene til tettere småhusbebyggelse. 

 

B2 og B2b øvre del av Sivegen, 22 daa, med enkel forbindelse til skole/sentrum og fritidsaktiviteter. 

Dette er utvidelse av eksisterende boligområde.  

 

B3 a, b, c utgjør et sammenhengende område for hovedsaklig tett utbygging. Området er på 19,7 daa 

hvorav 6,7 daa er bebygd. Dette gir 13 daa uutnytta boligareal i direkte tilknytning til sentrum.  B3 b er en 

omdisponering av gamle videregående skole.   

 

B4 er en tilbakeføring til bolig (2,6 daa) i tilknytning til Grønnskagveien 32. Området ble i kommunedel-

plan 2009 vist til friområde. Området har ingen særskilt verdi som friområde.   

 

B5 er et område på 4,3 daa øst for Beinskaret. Dette ligger inntil eksisterende boliger og er en fortetting.  

 

B6 a, b, c utgjør et sammenhengende område på 27,5 daa på Sørrabben.  Dette er en utvidelse av eksis-

terende boligområde. 

 

B7 og B7b Sørrabben på 9 daa ligger i strandsonen like nedenfor fv. 714. Utbyggingen bør spesialtilpasses 

for å løse utfordringer knyttet til beliggenheten i strandsonen og støy. Allmennhetens interesser er ivare-

tatt ved å avsette en sone til LNFR område/Sistien. 

 

B17 er en boligeiendom på 1,6 daa tidligere satt av til offentlig eller privat tjenesteyting. Det er ikke noe 

som tilsier at dagens situasjon ikke kan stadfestes.  

 
 
Næring 
For videre næringsutvikling er det tatt utgangspunkt i at området ved Nordhammarvik næringspark kan 

være et godt utgangspunkt. Området ligger midt mellom de største bosettingsområdene på Frøya: 
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Hammarvik og Sistranda. Det ligger i akseptabel gang-/sykkelavstand fra disse og lokaliseringen vil mini-

malisere biltransport ifbm. arbeidsreiser. 

 

En stor del av næringslivet på Frøya er knytta til sjøbasert virksomhet, og det er derfor behov for utvidet 

areal til dette, jf. at Nordhammarvik næringspark allerede er fylt opp av interessenter. Følgende næ-

ringsområder er foreslått: 

 
N1, Sjøtilknytta næring 
Området foreslås som en direkte utvidelse mot nord av Nordhammarvik næringspark. Her er det grunt 

og det ligger til rett for en utfylling. Det er viktig at utfyllingen avrundes mot nord slik at en får etablert 

en mest mulig naturlig kystlinje.  Det må utarbeides reguleringsplan for området. 
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Småbåthavn - farled 
Behovet for småbåthavn er stort, og antall plasser er anslått til 2-300 plasser i planperioden, dette er ba-

sert på et betydelig udekt behov. Ut fra konsekvensutredningen konkluderes det med at intensjonen fra 

kommunedelplan 2009 videreføres med tilbud både ved Siholmen og Rabbenkaia.  Dette medfører en 

utvidelse av småbåthavn ved Rabbenkaia ifht. gjeldende plan. Se forøvrig beskrivelse av Rabben under 

annet: KB1. 

 

I tillegg vises et havneområde i sjø/farled utenfor Midtsian/Frøya kultur- og kompetansesenter. Utgangs-

punktet er å vurdere havn med tosidig molo og kaiplass til Frøya videregående skole sin båt (fru Inger) og 

til båter tilknyttet Blått Kompetansesenter. I tillegg skal det gis muligheter for etablering av gjestehavn 

for småbåter. Her må det utarbeides reguleringsplan som også ivaretar det nære landområde med bl.a. 

Sistien, jf. retningslinje tilknyttet bestemmelse 4.3. 

 

Naust 
Det er kommet inn innspill om naust, både ønske om nye naust og anmodning om å sikre eksisterende 

naust slik at disse kan bygges opp igjen/restaureres ved behov.  

 

Eksisterende naust framstår som relativt spredt. Det ikke er tradisjon for å bygge mange naust i sam-

menhengende rekke, men heller ett naust på hver eiendom. Dette landskapsbildet er det ønske om å be-

vare. 

  
 
 

I LNFR områdene nedenfor fylkesvegen mellom Nordhammervika og Siholmen vises en sone med åp-

ning for spredt naustbebyggelse. Planbestemmelsene fastslår at eksisterende naust i LNFR området med 

åpning for spredt naustbebyggelse, skal inngå i planen, samt at det tillates bygd maks 4 nye naust på eien-

dommen19/9 og 19/20 (jf. innspill naust). Det er ikke forventet at denne utbyggingsmåten vil bidra til å 

privatisere strandsonen vesentlig.  Sistien går gjennom området, og vil bidra til å opprettholde tradisjo-

nen der strandsonen og naustene er sosiale møteplasser. 

 

For området gitt benevnelsen Naust 2 ønskes en utbygging av sjøhus/naust i nærheten av området for 

småbåthavn på Siholmen. Dette vil være en samlokalisering i et maritimt miljø hvor det er naturlig å 

legge en slik utbygging. Her åpnes det for en tettere utbygging som sjøhusbebyggelse i rekke, eventuelt 

sjå.  
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Det er også kommet innspill om naust i tilknytning til Folkeparken.  Ivaretakelse av dette går fram av fø-

ringer for reguleringsplan, jf. kommunedelplanens bestemmelser. 

 

Sentrumsformål 
Planen viser to nye områder til sentrumsformål, S1 utvidelse/fylling i sjø ved Byggeriet på Rabben og på 

deler av Siholmen. Sentrumsformål er et "samleformål" og omfatter bebyggelse en vanligvis finner i et 

sentrum. Dette gjelder forretninger, tjenesteyting og boligbebyggelse, herunder nødvendige grøntareal og 

trafikkareal til bebyggelsen. 

 
S1 er en mindre utvidelse av eksisterende sentrumsformål.  

Her inngår forretningsbebyggelse og Sistien. Det vises til konsekvensutredningen hvor det konkluderes 

med at dette er en liten utvidelse som med avbøtende tiltak/aktsomhet lar seg løse: Det må undersøkes 

for kvikkleire og det må tas hensyn til stormflonivå og avbøtende tiltak iverksettes. Sistien må innpasses 

og tydeliggjøres i byggesaken. Området er imidlertid sårbart med tanke på ytterligere utvidelser, dette 

gjelder både samfunnssikkerhet, landskap og friluftsliv.  

 
S2 Siholmen 
Dette er et uregulert område hvor det har vært stor aktivitet i mange år. Dette har vært et knutepunkt 

for båttrafikk som har utviklet seg videre med reiseliv, bolig, handel og tjenesteyting. Den faktiske areal-

bruken er fortsatt reiseliv, bolig, forretning og tjenesteyting. I tillegg arrangeres Frøyafestivalen ved 

Siholmen hver sommer. 

 
Kommunedelplanen fra 2009 viste området til havneområde, erverv og naust/sjøhus, mens naboområ-

det var vist til senterområde. I 2014 ble det godkjent reguleringsplan for naboområdet, som ble regulert 

til forretning/kontor samt område med sjøhus, naust, og bygg tilknyttet Frøya videregående skole/ fiske-

rivirksomhet.  

 

Det er en intensjon om å opprettholde variert aktivitet på Siholmen, og det er mest hensiktsmessig å be-

nytte sentrumsformål for å ivareta dette, jf. bilder fra Siholmen under. 

   
Siholmen fra sør    Restaurant på Siholmen       Overnattingsberdrift på Siholmen 
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Annet  
KB1 Rabben, kombinert bygge- og anleggsformål 
Dette er et uregulert område som i kommunedelplan 2009 ble vist som annet byggeområde: Allmennyttig 

formål. Formålet er presisert i bestemmelsene: undervisning, barnehagedrift, kultur/idrettsaktiviteter, 

reiselivsbasert aktivitet, museal aktivitet, forsamlingsfunksjoner ol. I tillegg er det åpnet for hotelldrift og 

bespisning. Allmennyttig formål inngår ikke i PBL 2008, og området vises i forslag til ny plan til kombinert 

bygge- og anleggsformål KB1.  Dette omfatter også en fylling i sjø. Sjøsiden er vist til småbåthavn. Dette 

er en utvidelse av småbåthavn i kommunedelplan fra 2009, jf. omtale side 14 under småbåthavn og KU. 

Det pågår reguleringsarbeid for området. 

Gangveg 
For å ivareta bedre trafikksikkerhet er det foreslått gangveg/fortau langs i Sørveien samt Mellomveien 

mellom Siveien og forbi Internatbakken. Dette ivaretar myke trafikanter på veg til sentrum, skole og til 

fritidsaktiviteter. 

 
I 1 Utvidelse av idrettsanlegg 
Idrettsanlegget ved Golanskogen foreslås utvidet for å gi plass til fotballhall. Denne er planlagt delvis på 

nåværende utendørs fotballbane som nå erstattes med en mindre sjuerbane. Adkomst til fotballhallen 

forusettes å skje i tilknytning til eksisterende veg i område for tjenesteyting, ev. med en justering av 

denne.  

 
F1, Friområde  

Frøya folkepark skal være en opplevelsespark som skal formidle Sistrandas historiske og kulturelle utvik-

ling. Det innebærer tilrettelegging for museum og kulturaktiviteter. Noen historiske bygg blir flyttet til 

området i tillegg til at typiske sjøhus blir satt opp. I det samme området er det etablert et miljø for sjøs-

port/kiting som innlemmes i folkepark-planene. Etablering av Folkepark kombinert med kiting vil bidra 

positivt til det sosiale og kulturelle miljøet på Frøya. Folkeparken blir liggende sentralt på Sistranda og vil 

virke samlende for alle grupper i befolkningen og vil bidra positivt til integrering av innvandrere.   

 

Administrasjonsbygg for folkeparken tenkes etablert sør for Frøya kultur- og kompetansesenter, innen-

for området avsatt til sentrumsformål. Sistien vil være et viktig del av folkeparken. God utforming av Sis-

tien mellom F1 og Administrasjonsbygget vil være vesentlig, se bestemmelse 3.6. 

 

Det skal utarbeides reguleringsplan for folkeparken. 
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Turveg 1/ utvidelse Sistien 

Sistien, som ble lagt inn i kommunedelplan i 2009 fra Siholmen til Rabbakaia, videreføres fram til Nord-

hammarvika. Den sees i sammenheng med eksisterende gang- og sykkelvegtilbud langs fylkesveg 714. 

Disse vil danne turvegtilbudet "Sistranda rundt" og er også knyttet til turveger innover Hauan. Stien bin-

der også sammen ulike områder og aktiviteter som foregår i strandsona. Denne vil få en enkel opparbei-

ding, gruslagt i 2,-2,5 meters bredde. Dette skal gjøre stien brukbar for syklister og rullestoler/barnevog-

ner. Det er samtidig viktig å innordne stien til landskapet og unngå å overdimensjonere den. Turstien er 

både ment å være et tiltak som skal fremme rekreasjon og friluftsliv, samtidig som det utgjør en attraktiv 

veg for gående og syklende på veg til og fra daglige gjøremål.  Stien skal ha en høyere standard mellom 

folkeparken og Administrasjonsbygget sør for Frøya kultur- og kompetansesenter.  

 

I tilknytning til turstien, foreslås det å opparbeide rasteplass/utsiktspunkt ved endepunktet i sør, rett 

nord for avkjørsla til Nordhammervik næringspark.  Her ligger en del av den gamle fylkesvegen i en kurve 

på utsida av dagens veg.  Det forutsettes at bilatkomst til området skjer via atkomstvegen til industriom-

rådet, og at området ellers opparbeides som en rasteplass med utsikt mot sjøen.  
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BESTEMMELSER TIL KOMMUNEDELPLAN 

Bestemmelser med juridisk virkning framgår i ramme  

Forklarende tekst eller retningslinjer gjengis i kursiv og er ikke juridisk bindende  

 

Dato for utarbeidelse av reguleringsbestemmelsene: 13.05.2016 

Dato for siste revisjon av bestemmelsene:  

Dato for godkjenning av Kommunestyret:  

 
 

1 GENERELLE BESTEMMELSER PBL  § 11-9 
 
 Krav om reguleringsplan, jf. Pbl § 11-9 pkt 1 

1.1  Når ikke annet er bestemt, gjelder kommunedelplanen for Sistranda foran tidligere vedtatte pla-
ner når plankart og bestemmelser ikke samsvarer med kommunedelplanen. 

 

1.2 For underformål til "Bebyggelse og anlegg" stilles det krav om reguleringsplan før oppføring av ny 
bebyggelse kan skje.  
For område F1 er det krav om reguleringsplan før opparbeidelse/utbygging til Folkepark kan skje. 

  For småbåthavn SH1 er det krav om reguleringsplan før utbygging kan skje. 
For område avsatt til farled er det krav om reguleringsplan før utbygging kan skje, jf 4.3 

 For området Naust 2 utarbeides felles reguleringsplan med B11, B11b og B11c. 

  
  For unntak fra reguleringsplikten, se § 3.1 og 3.2. Unntaket gjelder I1, S1 og Turveg1 Sistien. 
 

Byggegrense mot sjø i aktuelle byggeområder nedenfor fv. 714: 

Byggegrenser er fastsatt i reguleringsplan, for områder der det foreligger vedtatte reguleringsplaner. 

Byggegrense mot sjø skal fastsettes i reguleringsplaner for nye byggeområder, her forutsettes at 

deler av 100-metersbeltet blir bebygd: 

-   Boligområde B11, B11b og B11c 

-  Siholmen 

-   Folkeparken 

-   Grønnskaget – sentrumsformål og tjenesteyting mellom Frøya kultur og kompetansesenter  til og 

med Sistranda kystbarnehage 

- Område Naust 2 

-   Rabbakaia småbåthavn 

-   Boligområde B7 og B7b 

-   Næringsområde N1 

Naust kan bygges i strandsonen med de hensyn som er angitt i § 4.1.  
 
Det skal tas hensyn til at Sistien skal gå gjennom byggeområdene. Sistien bør ha tilstrekkelig side-
areal til at intensjonen om en naturopplevelse tilknyttet hav/sjø blir ivaretatt. 
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Krav til universell utforming og uteoppholdsareal, jf. Pbl § 11-9 pkt 5 
 

1.3 Områder avsatt til tjenesteyting skal legges til rette med universell utforming. 
Sistien, mellom område F1 til område for sentrumsformål sør for Frøya kultur- og kompetansesen-
ter, skal opparbeides etter prinsippene for universell utforming, se § 3.5. 

 

1.4 Alle boenheter skal ha tilgang til utendørs oppholdsareal etter følgende areal- og kvalitetskrav: 

 Minimum 6 m2 privatareal for leilighetsbygg/blokkbebyggelse. 

 Minimum 30 m2 privatareal for annen type bebyggelse. 

 Minimum 25 m2 fellesareal per boenhet for leilighetsbygg/blokkbebyggelse (ved 4 eller flere  
 enheter). 

 Minimum 50 m2 fellesareal per boenhet for annen type bebyggelse. 

 Fellesareal skal tilrettelegges for allsidig lek og aktiviteter for ulike brukergrupper. De skal til 
 rettelegges med universell utforming og ha en skjermet plassering med gode sol, terreng og  
 miljøforhold. Fellesarealene skal ha en trafikksikker og tydelig atkomst fra boligområdene de 
 tilhører. 

 
Felles uteoppholdsareal, inklusive lekeareal, skal inngå i reguleringsplaner for nye boliger. Rikspoli-

tiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen legges til grunn. 

  
 

 Miljøkvalitet, estetikk, natur og landskap, jf. Pbl § 11-9 pkt 6 
 

1.5  Nye bygg og anlegg skal tilpasses naturgitte omgivelser og kulturlandskap og med minst mulig 
terrenginngrep. Karakteristiske trekk i landskapet med særegen vegetasjon og sammenhengende 
vegetasjonsbelter skal inngå i planene.  

  
 
 Forhold som skal avklares og belyses i reguleringsplan, jf. Pbl § 11-8 a) 
 

1.6 Plan for veg/adkomst, herunder atkomst fra offentlig veg, samt for vann- og avløpsnett skal inngå 
i alle reguleringsplaner.  

 

1.7 Ved regulering skal det oppgis minimum antall boliger innenfor planområdet, jfr. jordlova § 9. 

 

1.8 I reguleringsplan for byggeområdene som er berørt av "hensynssone, fare for stormflo", må risiko 
for stormflo vurderes og legges til grunn ved vurdering av plassering og dimensjonering av ny be-
byggelse. 

  

1.9 Det skal utføres nødvendige grunnundersøkelser som legges til grunn for regulering av ny bebyg-
gelse og med sikte på avbøtende tiltak.  
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1.10 Det skal utføres nødvendige støyundersøkelser som legges til grunn for regulering av ny bebyg-
gelse med sikte på avbøtende tiltak.  Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling 
av støy i arealplanlegging (T-1442/2012), skal legges til grunn ved detaljplanlegging av arealbruken 
i støyutsatte områder. 

 

1.11 For nye næringsområder må det i reguleringsplanene settes rammer for virksomhetene som re-
flekterer både omgivelsens og naturgrunnlagets tåleevne. 

 

1.12 Høydebestemmelser skal avklares gjennom reguleringsplan.  
 Unntatt fra dette er:  
 For områdene avsatt til kombinert formål forretning/kontor (F1 til F5) og forretning/bolig/offentlig 

formål i reguleringsplan for Sistranda – Sentrum Sør (planid: 1620200705), skal gesims-/rafthøyde 
ikke overstige 16 meter over gjennomsnittlig planert terreng. 

 

1.13  Tiltakshaver har aktsomhets- og meldeplikt mht. kulturminner, jfr.  lov om kulturminner av 1978,   
§ 8. Dersom det under arbeid påtreffes kulturminner iht. lov om kulturminner av 1978, skal arbei-
det stanses og varsel sendes kulturvernmyndighetene umiddelbart. 

 

1.14 F1 Folkepark er et tilbud til alle grupper i befolkningen, og i reguleringsplanen skal følgende byg-
getiltak innpasses, BYA skal ikke overstige 20 %:  

 Sistien. 

 Bygninger som kan brukes til historie- og kulturformidling.  

 Bygninger som tradisjonelt har hatt plass i strandsonen, sjøhus/naust.  

 

1.15 For alle tiltak og planer som berører områder i sjø eller vassdrag, skal det under forberedelsen av 

tiltaket eller planprosessen utarbeides konsekvensutredning for etablering og/eller drift av akva-

kulturtiltak, jfr. plan- og bygningsloven kap. 14. 

 
 

2 HENSYNSSONER PBL § 11-8 
 

2.1 I "hensynssone, fare for stormflo", må risiko vurderes nærmere i reguleringsplan. Jf. §1.6. 

   
 

2.2 Vedtatte reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde er vist i plankartet med hensynssone og   
planID. 
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3  BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL PBL § 11-10   
  
 Unntak fra krav om reguleringsplan, jf. Pbl § 11-10 pkt 1 
 

3.1 For område I 1 kreves ikke reguleringsplan. Område I 1 er en mindre utvidelse av eksisterende id-
rettsanlegg. Hele området skal ombygges, med ny fotballhall og en utendørs 7´er fotballbane.  

  
 

3.2 For område S 1 kreves ikke reguleringsplan. Det kan settes opp en lagerhall på maks 100m2 i til-
knytning til eksisterende byggvareforretning under forutsetning av at vurdering av fare for storm-
flo legges til grunn for endelig behandling av byggesak. 

 
 

3.3 For turvei 1, Sistien, kreves ikke reguleringsplan. Traseen framgår av plankartet. 
 Jf. også § § 1.2 og 3,7. 

 
 
 Krav til fysisk utforming av anlegg, jf. Pbl § 11-10 pkt 2 
 

3.4  Ved oppføring av ny boligbebyggelse i B3 a, b og c, skal % BRA  være minimum 50 %. Det tillates 
2- 3 etasjer. 

 Ved oppføring av boliger i B7 og B7bskal BYA (bebygd areal) være 30-50 % av tomtearealet. Det 
tillates maks én et. pluss sokkel. Det vises også til § 1.4. 

 Retningslinje for regulering av øvrige boligområder:  
Ved oppføring av ny boligbebyggelse på Sistranda forøvrig (fra Melkstaden til Siholmen) legges det i 
hovedsak til rette for tett småhusbebyggelse/lavblokk. 

  I området Siholmen til Ervika legges det til rette for differensiert utbygging. 
 
 

3.5 Ved utfylling i sjø i N1 skal tilpassing til landskapet løses ved å etablere en mest mulig naturlig 
kystlinje. 

  
  

3.6  Turvei 1 Sistien, mellom Siholmen og Nordhammarvik næringspark, skal, der den ikke følger eksis-
terende veg, bygges ut på en mest mulig skånsom måte, og skal ikke innebære utfylling i sjø eller 
andre omfattende terrenginngrep i strandsonen. Med denne forutsetning, skal den bygges ut med 
tanke på at den gjøres tilgjengelig for så mange brukergrupper som mulig og med følgende stan-
dard: 

 Stien skal ha et fast/jevnt grusdekke og bygges ut i en bredde på 2-2,5 meter, unntatt: 

 Mellom Folkeparken (F1) og sentrumsformål sør for Frøya kultur- og kompetansesenter skal 
den bygges ut i 3 meters bredde og gis et mer urbant preg. 
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4  BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL PBL § 11-11 
 

4.1 I LNFR-områder med åpning for spredt naust skal eksisterende naust inngå i planen. 
Det tillates oppført inntil 4 nye naust på eiendommene gnr./bnr. 19/9 og 19/20. Nye naust skal 
ikke hindre allmennhetens tilgang til strandsonen og det skal tas særlig hensyn til Sistien. Det skal 
være mulig for allmennheten å ferdes foran og mellom naustene. 

 Naust skal benyttes til oppbevaring av redskap, utstyr og båt.   

 Nye naust skal bygges i én etasje med saltak, takvinkel 32-37 grader.   

 Det er ikke tillatt med gjerder, levegg eller altan/utkraging.  

 Maks gesimshøyde er 200cm og maks grunnflate er 35 m2.  
For området Naust 2 åpnes det for utbygging av sjå/sjøbod, jf. bestemmelse 3.10 i kommunepla-
nens arealdel (2011).  

For området satt av til Naust 2 åpnes for tett utnyttelse av arealet. Området reguleres sammen med område 
B11, B11b og B11c. 
 

4.2 I LNFR-områder med åpning for spredt bolig i Ervika, skal det tillates nye boliger med inntil 180m2 
BYA og inntil 2 et. For lokaliseringskriterier vises til § 1.4. 

 I LNFR 1 tillates inntil 1 bolig. 

 I LNFR 2 tillates inntil 2 boliger. 

 I LNFR 3 tillates inntil 1 bolig. 

 I LNFR 4 tillates inntil 1 bolig. 

 I LNFR 5 tillates inntil 2 boliger. 

 Dette er en videreføring fra kommunedelplan 2009. 

 

4.3 Eksisterende boligeiendommer i LNFR-områder inngår i kommunedelplanen. Det kan tillates opp-

ført erstatningsbolig, tilbygg, påbygg eller underbygging i tilknytning til eksisterende bolig innen-

for disse områdene. Det forutsettes at antall boenheter opprettholdes. 

 

4.4 I område for farled, bruk og vern av sjø, tillates havn i tilknytning til Blått kompetansesenter og 

Frøya kultur- og kompetansesenter samt gjestehavn. 

Det er krav om reguleringsplan før utbygging kan skje, jf. 1.1.  

Reguleringsplanen skal også ivareta landområdet med Sistien, og utforming av denne. Det bør tas 

utgangspunkt i at Sistien skal kunne brukes som atkomst til moloen til gjestepalssene.  

Estetisk utforming og tilrettelegging for ulike former for bruk av området, må inngå i arbeid med de-

taljplaner. 
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INNLEDNING 
 
Arbeidet med konsekvensutredningen bygger på Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter 
plan- og bygningsloven og veileder T-1493, Konsekvensutredninger Kommuneplanens arealdel.  
I arbeidet med ROS analysen er det er tatt utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og bered-
skap (DSB) sin veileder: Samfunnssikkerhet i planlegging, revidert desember 2011. 
 
Konsekvensutredning og ROS vil sammen utgjøre et helhetlig beslutningsgrunnlag for prioritering av 
utbyggingsområder. Ut fra dette vil anbefaling/prioritering foreslås.  
 
I ROS-analysen vurderes risiko og sårbarhet for hele planområdet, særlig relatert til klima- og naturba-
serte hendelser. Det vurderes hvilke hensyn/avbøtende tiltak som ev. må tas. Dette gjelder f.eks. fare 
for ekstremnedbør med risiko for flom, ekstremvær med sterk vind, fare for skog-, gress- eller lyng-
brann osv. Forøvrig vises det til KU og Plan for kommunal beredskapsledelse, 26.02.15 i sak, PS 14/15, 
oppdatert 20.10.15 samt Risiko- og Sårbarhetsanalyse 2015. 
 
I konsekvensutredningen (KU) blir en rekke tema vurdert, jf. metodebeskrivelse på side 6 og 7. Samla 
vurdering etter hvert formål oppsummerer og konkluderer. Hensyn som må tas ved videre planleg-
ging/utbygging og avbøtende tiltak framgår av plankart og bestemmelser/retningslinjer.  Planforsla-
gets samla virkninger er kort beskrevet fra side 75.  
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INNHOLD 

KONSEKVENSVURDERING      S. 5 

Konsekvensutredning av enkeltområder, metode    s. 6 
Innspill offentlig tjenesteyting      s. 8 
Samla vurdering offentlig tjenesteyting     s. 18 
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Konsekvensutredning av enkeltområder, metode 

Her presenteres og vurderes konsekvenser for miljø og samfunn av nye byggeområder og områder der 
det blir lagt opp til vesentlig endring i arealbruk i nåværende byggeområder. Utredningene er basert på 
kjente registreringer i kommunen, analyser, faglig skjønn, befaringer og andre kjente opplysninger. 
Metodikken er beskrevet i Miljøverndepartementets veileder T-1493, Konsekvensutredninger Kommu-
neplanens arealdel.  
Fargebruken angir hvilken konflikt som kan forventes mellom foreslått arealbruk og berørte verdier og 
interesser. Betydningen av farger for konsekvens framgår under: 

Ingen negative konsekvenser 
Middels negative konsekvenser 
Store negative konsekvenser 

 
Følgende tema utredes, listen er utvidet og mer nyansert enn det som ble meldt i planprogrammet. 

TEMA MILJØ PRESISERING AV VIRKNINGER.  METODE – KILDER. 
Landbruk Dyrka mark, dyrkbar mark, beite, kulturlandskap og produktivt skogareal 

Ved omdisponering av jord- og skog ressurser skal følgende utredes: 

 Arealomfang  

 Jordens og skogens produksjonsevne (bonitet)  

 Dyrkbarhet 

 Driftsmessige konsekvenser 
Utredninger tar utgangspunkt i AR50, beitekart. 

Naturmangfold I hvilken grad foreslått arealbruk påvirker nasjonalt og regionalt viktige naturtyper og 
arter samt viktige lokale forekomster.  
Utredninger tar utgangspunkt i prinsippene i naturmangfoldloven og gjøres ut fra 
kjent kunnskap/ registreringer i naturbasen. 

Vann og vassdrag Vurdere hvordan vannressursene blir berørt av foreslått arealbruk, herunder drikke-
vannskilder.  
Utredninger tar utgangspunkt kjent kunnskap/ registreringer i nve-atlas og vann-nett. 

Strandsone Særskilt vurdering av allmennhetens interesser av friluftsliv, landskap, kulturminner 
og naturverdier i strandsonen.  
Utredninger tar utgangspunkt i: 
Friluftsliv: Lokal kartlegging med verdsetting av friluftsområder, jf. naturbasen. 
Landskap: Viktige kulturlandskap (naturbasen) og Oppfølging særlig verdifulle kultur-
landskap (Fylkesmannen).  
Kulturminner: databasen Askeladden.  
Naturverdier: kjent kunnskap/ registreringer i naturbasen. 

Landskap og estetikk Påvirkning av landskapstype, nær og fjernvirkninger av tiltak.  
Utredninger tar utgangspunkt i Viktige kulturlandskap (naturbasen) og Oppfølging 
særlig verdifulle kulturlandskap (Fylkesmannen) samt faglig skjønn*. 

Kulturminner og kul-
turmiljø 

I hvilken grad foreslått arealbruk påvirker kulturminner og kulturmiljø.  
Utredninger tar utgangspunkt i registreringer i databasen Askeladden. 

Forurensning: luft, 
jord og vann 

Vurdere om foreslått arealbruk i seg selv vil medføre forurensning. 
Vurdere om området allerede er forurenset.  
Utredninger tar utgangspunkt i Grunnforurensing miljødirektoratet: http://grunn.mil-
jodirektoratet.no/ og www.miljøstatus.no samt faglig skjønn*. 

Støy Vurdere i hvilken grad foreslått arealbruk vil føre til økt støy.  
Vurdere om området allerede er støyutsatt sett i forhold til foreslått arealbruk.  
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Utredninger tar utgangspunkt i SVV sitt støyvarselkart: http://www.vegve-
sen.no/Fag/Fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-Trondelag samt 
faglig skjønn*. 

Sammenheng areal-
bruk -transportbehov 

Vurdere om foreslått arealbruk fører til vesentlig økt transportbehov, jf. Statlige plan-
retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.  
Utredninger tar utgangspunkt i faglig skjønn*. 

TEMA SAMFUNN PRESISERING AV VIRKNINGER.  METODE – KILDER. 
Barn og unges opp-
vekstvilkår 

Hvordan foreslått arealbruk vil påvirke barn og unges muligheter til lek og opphold i 
trygge og trafikksikre omgivelser.  
Utredninger tar utgangspunkt i barnetråkkregistreringer og faglig skjønn*. 

Friluftsliv  Hvordan foreslått arealbruk vil påvirke muligheter for å drive med friluftsliv. 
Utredninger tar utgangspunkt Lokal kartlegging med verdsetting av friluftsområder, jf. 
naturbasen. 

Øvrig folkehelsetema  Vil foreslått arealbruk hemme eller fremme kriminalitetsforebygging? 

 Vil foreslått arealbruk påvirke befolkningens helse og helsens fordeling i befolk-
ningen? 

 I hvilken grad påvirker foreslått arealbruk trafikksikkerheten? Spesielt om hvor-
dan foreslått arealbruk vil påvirke trafikken på fylkesveg 714 (gang-, sykkel- og 
biltrafikk samt avkjørselsforhold). 

 
Temaene kriminalitetsforebygging, universell utforming samt befolkningens helse og 
helsens fordeling i befolkningen er stort sett av mer generell karakter og omtales 
nærmere under kap 3: Vurdering av virkninger av de samlede arealbruksendringene i 
planforslaget.  
Utredningen bygger på barnetråkk, lokal kunnskap og faglig skjønn*. 

Risiko og sårbarhet  
 

Vurdere om foreslått arealbruk i seg selv vil medføre risiko.  
Vurdere om det allerede er knyttet risiko til området; kvikkleire, stormflo, radon. 
 
For mer detaljert omtale av ekstrem nedbør med fare for flom, ekstremvær med sterk 
vind og fare for skog, gress, lyngbrann, vises til kap.: ROS-analyse – vurdering av ri-
siko, farer som gjelder hele planområdet. 
 
Utredninger vedr. vær hentes fra nve-vindatlas. Opplysning om vindroser som viser 
dominerende vindretning hentes fra eKlima som er portalen til Meteorologisk insti-
tutts klimadatabase. Opplysningene suppleres med lokale erfaringer. 

Økonomi/Infrastruk-
tur (skole, barnehage 
veger) 

Vil foreslått arealbruk gi god tilgang til kollektivtrafikk.  
Vil foreslått arealbruk utnytte eksisterende infrastruktur eller blir det behov for ny.  
Utredninger tar utgangspunkt i kommunens registreringer og faglig skjønn*. 

Samfunn, kultur,og 
næringsliv 

Effekten av foreslått arealbruk på folketallsutvikling, arbeidsplasser/næringsutvikling, 
kultur og generelt aktivitetsnivå.  
Utredninger tar utgangspunkt i lokal kunnskap og faglig skjønn*. 

 
*Ansvarlig for å utøve det faglige skjønnet i plan og utredningsarbeidet har vært arbeidsgruppa som har deltatt i 
kommunedelplanarbeidet. Arbeidsgruppa har bestått av teknisk sjef/ brannsjef, kommuneplanlegger, kultursjef, næ-
ringsrådgiver og folkehelsekoordinator. Andre ansatte i kommunen er involvert ved behov. 
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Innspill offentlig tjenesteyting 

 

Behov 
Frøya kommune gjennomførte i 2015 en større utredning av kommunens helse- og omsorgstjenester. 
På bakgrunn av nasjonale føringer innenfor Morgendagens omsorg ble det gjort en full gjennomgang 
av kommunens tjenester på området. Analysen viste at en omlegging av tjenestene i forhold til kapasi-
tet på omsorgsboliger, samt tidsriktige bygg er påkrevd. Kommunen driver pr. i dag tjenestene lite bæ-
rekraftig i forhold til ressurser og kompetanse. Dagens beliggenhet er ikke hensiktsmessig og langt 
unna sentrum. Det er heller ikke mulig å samlokalisere tjenestene på området.  
 
Det er behov for areal til nytt helsehus samt til omsorgsboliger for pleietrengende inklusive til boliger 
for ungdom med omsorgsbehov. Antall eldre over 80 år forventes å øke med vel 55 % fram mot 2040 
(kilde SSB). Man forventer også en sterk økning i antall demente. Boliger for denne gruppen er plass-
krevende ut fra faglige begrunnelser i forhold til utforming av byggene.  
 
Sentral beliggenhet vil være nødvendig for å minimalisere arbeidsreiser med bil. Av hensyn til beboere 
og pasienter er slik beliggenhet også positivt med tanke på at privat og offentlig tjenesteyting finnes i 
nærheten og at det er enklere for pårørende å komme på besøk. En samling av pleie- og omsorgstje-
nesten vil gi effektive tjenester og er derfor ønskelig. I følge Statlige planretningslinjer for samordnet 
bolig-, areal- og transportplanlegging skal: 

 Publikumsrettede private og offentlige tjenestetilbud lokaliseres ut fra en helhetsvurdering til-
passet eksisterende og planlagt senterstruktur og kollektivknutepunkter. 

 Planleggingen skal ta høyde for universell utforming og tilgjengelighet for alle, og ta hensyn til 
den delen av befolkningen som har lav mobilitet. 

 
I kommuneplanen skal det være tilstrekkelig areal for å dekke behovet for offentlig tjenesteyting. 
Større areal vil gi mulighet for en samling av tjenestetilbudet. Det bør avsettes areal på minimum 20-25 
daa med sikte på et voksende behov innenfor helse- og omsorgssektoren. På bakgrunn av den store 
veksten Frøya kommune opplever, ønskes det også satt av arealer i tilknytning til Helhetlig idrettspark 
for å kunne møte behov innenfor annen av kommunens tjenesteyting; helse, skole og annen tjeneste-
yting. Dette lokaliseres også i nærheten av sentrum.  
 
Mulige alternativer: 

1. OT 1  Beinskardet 
2. OT 2  Gulosmyran  
3. OT 3  Grønnskaget.  
4. OT 4 Innersian 
5. Det kan også være aktuelt å bygge ut Helsehus m.v. på tomta til dagens Herredshus og området 

bak Stjernesenteret (øst for Mellomvegen), se avgrensning i kartskisse under. Dette arealet er 
planmessig avklart og er på til sammen nesten 25 daa.  Bak Herredshuset, går også atkomst til 
idrettsanlegg/framtidig fotballhall. Atkomst til fotballhallen må i så fall legges om slik at areal til 
tjenesteyting ikke blir delt opp uhensiktsmessig. 

 
OT 1, OT 2,  OT 3 og OT 4 er konsekvensutredet mens alt. 5 allerede er godkjent til offentlig formål, 
delvis kombinert med bolig og forretning. Dette området har en svært sentral beliggenhet med mange 
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tilbud i nærheten, bl.a. legetjeneste.  En slik løsning vil imidlertid kreve areal til nytt Herredshus, jf. om-
råder som er utredet under.  
 

 

OT 1  AREAL TIL OFFENTLIG TJENESTEYTING ALTERNATIV 1 VED BEINSKARET 
AKTUELLE BEHOV: HELSEHUS OG BOLIGER TIL PLEIETRENGENDE, EV. HERREDSHUS  
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 20/3, 20/30,20/7, 20/35, 20/2, 20/9, 20/11, 20/4, 

20/5, 21/258 

Forslagsstiller Frøya kommune 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Området er aktuelt til tjenesteyting med tanke på etable-
ring av helsehus og boliger til pleietrengende. 

Dagens bruk Fulldyrka jord og åpen fastmark 

Områdets størrelse og avgrensning 47,8 daa 
Området ligger inneklemt mellom eksisterende boligbe-
byggelse og LNFR-område. Det ligger nært Beinskaret om-
sorgsboliger. 

Formål i kommunedelplan 2009 LNFR 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 
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Landbruk.  Området omfatter 38,3 daa fulldyrka mark og 9,4 daa 
dyrkbar mark. De områdene som er registrert som 
dyrkbar mark er flate og lette å dyrke opp. Området 
består av flere smale eiendomsteiger som ligger i til-
knytning til gårdsbebyggelsen. For hver enkelt eien-
dom vil ikke omdisponeringen medføre vesentlig tap 
av dyrket mark. Området ligger omsluttet av eksiste-
rende bebyggelse. 

Naturmangfold  Det er ikke registrert særskilt viktige naturverdier i 
området.  

Vann og vassdrag  Ikke relevant. 

Strandsone  Ikke relevant 

Landskap og estetikk  Dette vurderes som en naturlig fortetting som ikke vil 
ha særskilte negative landskapsmessige konsekven-
ser, jf. at området ligger klemt mellom eksisterende 
bebyggelse. Utbyggingen vil imidlertid bidra til gjen-
bygging av grønn lunge/ landbruksområde. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte verdier.  

Forurensning: luft, jord og vann 
  

 Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for forurens-
ning.  
Det er ikke registrert forurenset grunn i området.  

Støy   Foreslått utbygging medfører ikke økt støy.  
Den delen av innspillsområdet som ligger nærmest 
fylkesvegen ligger i gul støysone. Dette arealet vil 
neppe omfattes av bebyggelse, dette vil uansett 
måtte bli et tema når reguleringsplanen skal utarbei-
des.    

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Flere ansatte kan gå/sykle til jobben da området ligger 
svært sentralt. Det er gang- sykkelveg langs fv. 714 fra 
Melkstaden til Dyrvika. 
Det foreligger vedtatt reguleringsplan for gang- og 
sykkelveg langs fylkesveg 714 fra Dyrvika til Hellesvik. 
På strekningen Melkstaden - Hammarvik er det utar-
beidet reguleringsplan, som har vært til høring og of-
fentlig ettersyn. Frøya kommune er i ferd med å for-
berede sluttbehandling av planen.  
Området er også sentralt i forhold til kollektivtrafikk.  

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Det er ikke kjent at området blir brukt til aktiviteter 
for barn og unge. 

Friluftsliv  Det er ikke registrert friluftslivsinteresser i området. 

Øvrige folkehelsetema 
  Den sentrale beliggenheten muliggjør at beboere/pa-

sienter kan benytte sentrumstilbudene på Midtsian. 
Områdets størrelse gir god anledning til å avsette 
areal til uteareal/park 
På dette plannivået har det ingen relevans ifht. krimi-
nalitetsforebygging, trafikksikkerhet og utjevning av 
helseforskjeller i befolkningen. 

Risiko og sårbarhet 

 

 
 

Området ligger ikke utsatt til i forhold til stormflo, 
steinsprang, skred eller flom. 



 
 
 
 
 
 

11 
 

Området ligger i et område stor mulighet for marin 
leire. Nærmere vurdering må utføres i detaljplanleg-
ging/byggesak. Jf. kap. om ROS-analyse. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger). 
  

 Området ligger nært veg og øvrig kommunalteknisk 
infrastruktur.  
Eksisterende base for helsetjenester på Beinskardet 
ligger vel 300 meter fra nordre del av det foreslåtte 
området langs kjørbar veg. Dette gir muligheter for 
bedret effektivitet i tjenesteutførelsen. 

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv 
  

 Tiltaket er nødvendig for å møte utfordringer innen 
pleie og omsorg. Antall eldre over 80 år forventes å 
øke med vel 55% fram mot 2040 (kilde SSB). 
Området forventes å dekke behovet i 20-30 år. 

Oppsummering:  Området synes godt egnet, med tilfredsstillende nærhet til sentrale tilbud. Arealet 
gjør det mulig å få samlet hele pleie- og omsorgstjenesten. Størrelsen på området gir også mulighet 
både til framtidige utvidelser og til etablering av uteområde/park. 
Formålet har svært høg samfunnsnytte og det anses som akseptabelt å omdisponere fulldyrka/dyrk-
bar mark. Arealet består av flere smale teiger som ikke utgjør noe stort areal per eiendom. Arealet er 
et naturlig fortettingsområde i sentrum. 

 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 

12 
 

OT 2  AREAL TIL OFFENTLIG TJENESTEYTING ALTERNATIV 2 GULOSMYRAN 
AKTUELLE BEHOV: HELSEHUS OG BOLIGER TIL PLEIETRENGENDE, EV. HERREDSHUS  
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 19/6, 19/12, 19/4 

Forslagsstiller Frøya kommune 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Området er aktuelt til tjenesteyting med tanke på etable-
ring av helsehus og boliger til pleietrengende. 

Dagens bruk Fulldyrka jord, innmarksbeite og skog 

Områdets størrelse og avgrensning 67,8 daa. Området grenser mot eksisterende boliger i nord 
og øst, mot et skogkledd område i sørvest, og mot dyrka 
mark/innmarksbeite i sør.  

Formål i kommunedelplan 2009 LNFR 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk  36,7 daa fulldyrka jord, 1,7 daa beite 15,4 daa dyrkbar 
jord. 
Området består av tre smale teiger. Området er en 
del av et sammenhengende område med landbruks-
jord som strekker seg fra Sørrabben til Nordrabben.  
Området med dyrkbar jord er et flatt og skogkledd 
område som er nokså lett å dyrke opp.  

Naturmangfold 
  

 Det er ikke registrert særskilt viktige naturverdier i 
området. 

Vann og vassdrag  Ikke relevant. 

Strandsone  Ikke relevant.  

Landskap og estetikk  Tiltaket vil åpne et nytt område for utbygging i ytter-
kanten av det som oppleves som sentrum. For å få et 
kompakt og tydelig sentrum er det viktig å fylle rele-
vante tomme arealer innenfor sentrumsområdet. Det 
vurderes imidlertid som positivt at en eventuell utbyg-
ging legger seg inntil dagens avgrensning av tettste-
det dersom sentrumsområdet må utvides. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte verdier. 

Forurensning: luft, jord og vann  Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for forurens-
ning.  
Det er ikke registrert forurenset grunn i området. 

Støy 
  

 Arealbruken medfører ikke økt støy.  
Området er ikke støyutsatt. 

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Mange ansatte kan gå/sykle til jobben da området lig-
ger svært sentralt. Det er gang- sykkelveg langs fv. 
714 fra Melkstaden til Dyrvika. Det foreligger vedtatt 
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reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fylkes-
veg 714 fra Dyrvika til Hellesvik. På strekningen Melk-
staden - Hammarvik er det utarbeidet reguleringsplan 
som har vært til høring og offentlig ettersyn. Frøya 
kommune er i ferd med å forberede sluttbehandling 
av planen.  
Området er også sentralt i forhold til kollektivtrafikk. 

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Det er ikke kjent at området blir brukt til aktiviteter 
for barn og unge 

Friluftsliv  Det går ei turløype gjennom den vestre delen av om-
rådet. Turstien kan enten legges om eller integreres i 
det nye området.  

Øvrige folkehelsetema 
 

 Beliggenheten gjør det vanskeligere for beboere/pasi-
enter å benytte sentrumstilbudene på Midtsian, enn 
alt 1 ved Beinskaret. Områdets størrelse gir god an-
ledning til å avsette areal til uteareal/park. 
På dette plannivået har det ingen relevans ifht. krimi-
nalitetsforebygging, trafikksikkerhet og utjevning av 
helseforskjeller i befolkningen. 

Risiko og sårbarhet 

 

 Området ligger ikke utsatt til i forhold til stormflo, 
steinsprang, skred eller flom. 
Området ligger i et område med stor mulighet for ma-
rin leire. Nærmere vurdering må utføres i detaljplan-
legging/byggesak. Jf. kap. om ROS-analyse. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage veger) 
  

 Området ligger nært veg og øvrig kommunalteknisk 
infrastruktur. 
Avstanden til den etablerte basen for helsetjenester 
på Beinskaret omsorgsboliger vil imidlertid bli for lang 
til å oppnå ønsket effektivitet i tjenesteutførelsen. 

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Tiltaket er nødvendig for å møte utfordringer innen 
pleie og omsorg. Antall eldre over 80 år forventes å 
øke med vel 55% fram mot 2040 (kilde SSB). 
Området forventes å dekke behovet langt ut over 
2040. Det kan være aktuelt å redusere området noe. 

Oppsummering: Området ligger for langt unna sentrale tjenestetilbud. Beliggenheten er gunstig i fht. 
til å gå/sykle til jobben. Størrelsen på området gir gode muligheter til å ivareta behov i overskuelig 
fremtid, og kan kanskje reduseres dersom det skal inngå i planforslaget. Arealet er også en del av et 
større landbruksområde. 
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OT 3  AREAL TIL OFFENTLIG TJENESTEYTING ALTERNATIV 3 GRØNNSKAGET 
AKTUELLE BEHOV: HELSEHUS OG BOLIGER TIL PLEIETRENGENDE, EV. HERREDSHUS  
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 21/301, 21/4, 21/6 med mulig utvidelse på 21/46, 

21/30 og 21/182. 

Forslagsstiller Frøya kommune 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Området (totalt ca 15 daa) er aktuelt til tjenesteyting med 
tanke på etablering av helsehus og boliger til pleietreng-
ende. 
Arealet ligger delvis innenfor sentrumsformål og tjeneste-
yting i gjeldende kommuneplan. Det er kun deler ev arealet 
på 21/6 som ikke er godkjent omdisponert. 
 
Utredningen under omfatter den delen av 21/6 som ikke er 
omdisponert i tidligere plan. 

Dagens bruk Fulldyrka jord. 

Områdets størrelse og avgrensning 7 daa. Området ligger inneklemt mellom eksisterende be-
byggelse  

Formål i kommunedelplan 2009 LNFR 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk.  Området omfatter ca 7 daa lettdrevet fulldyrka mark. 
Det ligger imellom områder som allerede er omdispo-
nert til sentrumsareal og tjenesteyting. 

Naturmangfold  Det er ikke registrert særskilt viktige naturverdier i 
området.  

Vann og vassdrag  Ikke relevant. 

Strandsone  Det er satt av en buffer ned mot strandsonen og Si-
stien for å ivareta allmennhetens interesser. 

Landskap og estetikk  Utbyggingen vil bidra til gjenbygging av grønn lunge/ 
landbruksområde. Dette bryter med tidligere prinsipp 
om å opprettholde grønne lunger ned mot sjøen. Ut-
bygging her kan også vurderes som en naturlig fortet-
ting i et område med stort utbyggingspress.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte verdier.  

Forurensning: luft, jord og vann 
  

 Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for forurens-
ning.  
Det er ikke registrert forurenset grunn i området.  

Støy   Foreslått utbygging medfører ikke økt støy.  
Den delen av innspillsområdet som ligger nærmest 
fylkesvegen ligger i gul støysone. Støy og avbøtende 
tiltak vil være et tema når reguleringsplanen skal utar-
beides.    

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Området ligger sentralt og ansatte kan gå/sykle til 
jobben da området har gode gang-/sykkelvegfor-bin-
delser. Det er gang- sykkelveg langs fv. 714 fra Melk-
staden til Dyrvika. 
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Det foreligger vedtatt reguleringsplan for gang- og 
sykkelveg langs fylkesveg 714 fra Dyrvika til Hellesvik. 
På strekningen Melkstaden - Hammarvik er det utar-
beidet reguleringsplan, som har vært til høring og of-
fentlig ettersyn. Frøya kommune er i ferd med å for-
berede sluttbehandling av planen.  
Området er også sentralt i forhold til kollektivtrafikk. 

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Barnetråkk-rapporten sier at fjæra på Sistranda er noe 
brukt av barn og unge. 

Friluftsliv  Det er ikke registrert friluftslivsinteresser i området. 
Men området grenser til et svært viktig friluftsom-
råde. Ingen negative konsekvenser i forhold til dette 

Øvrige folkehelsetema  Den sentrale beliggenheten er positiv med tanke på at 
tilgjengeligheten er god for brukere. 

Risiko og sårbarhet 

 

 
 

Området ligger ikke utsatt til for stormflo, stein-
sprang, skred eller flom. 
Området ligger i et område med stor mulighet for ma-
rin leire. Nærmere vurdering skal utføres i detaljplan-
legging/byggesak. Jf. kap. om ROS-analyse. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger). 
  

 Området ligger nært veg og øvrig kommunalteknisk 
infrastruktur.  
Området har kapasitet til å samle tjenesten på ett 
sted. Den sentrale beliggenheten er positiv for an-
satte, beboere og besøkende.  
Området er også svært godt egnet for utbygging av 
nytt herredshus dersom det skulle bli aktuelt.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv 
  

 Areal til offentlig tjensteyting er nødvendig for å møte 
framtidas utfordringer, særlig innen pleie og omsorg. 
Antall eldre over 80 år forventes å øke med vel 55% 
fram mot 2040 (kilde SSB). 

Oppsummering: Området synes godt egnet til offentlig tjenesteyting pga nærhet til andre sentrums-
tilbud. Det er ikke stort nok til å dekke framtidig behov for helsetjenester, men det egner seg godt til 
nytt herredshus. Utnytting til herredshus vil dessuten gjøre at området fortsatt bli tilgjengelig for all-
menn bruk.  
Formålet har svært høg samfunnsnytte og det anses som akseptabelt å omdisponere fulldyrka mark i 
strandsonen dersom det tas hensyn til allmennhetens interesser/Sistien. Arealet er dessuten in-
neklemt, og kan ses på som et naturlig fortettingsområde i sentrum.   

 

TJENESTEYTING (OT4) INNERSIAN 
Gårds- og bruksnummer Deler av 21/43, 21/9 og 21/95 

Forslagsstiller Advokatfirmaet Stokholm Svendsen på vegne av grunneier 

 

Ønsker å legge til rette for funksjoner tilknyttet etable-
ringen av Frøya Storhall. Åpen for at formålsdelingen mel-
lom bolig og privat tjenesteyting forskyves, eventuelt kom-
biformål.  
 
Innspillet vil vurderes under samlet innspill for OT 4.  
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Innspill  

Områdets størrelse og avgrensning  Ca 8 daa 

Formål i kommunedelplan 2009 LFNR 

 

OT 4 INNERSIAN; AREAL SATT AV FOR KOMMUNENS BEHOV FOR AREAL FOR TJENES-
TEYTING 
Gårds- og bruksnummer Deler av 21/43, 21/9, 21/95, 22/7 og 22/3 

Forslagsstiller Frøya kommune 

 
Innspill  

Avsettes til område for Offentlig eller privat tjenesteyting. 
Dette for å møte kommunens behov i forhold til arealer 
satt av til kommunens tjenesteyting innenfor helse,  skole, 
eventuelt utvidelse av Helhetlig idrettspark. 

Dagens bruk Ubebygd område med myr og skog.  

Områdets størrelse og avgrensning  Ca 28 daa 

Formål i kommunedelplan 2009 LFNR 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   Ikke relevant. 

Naturmangfold  En liten del området mot vest er registrert som torv-
myr.   

Vann og vassdrag  Ikke relevant.  

Strandsone  Ikke relevant. 

Landskap og estetikk  Utbygging vil fremstå som en utvidelse i bakkant av 
boligbebyggelse. Mot sør er det en større utbygging 
av fotballhall i forbindelse med Helhetlig idrettspark. 
Videre utbygging vil ikke endre områdets samlede 
preg.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registreringer. I området er det kjente tidlige 
bosettinger. Det bør utvises aktsomhet i forbindelse 
med utbygging i området, jf Kulturminneloven.  

Forurensning: luft, jord og vann  Arealbruken i seg selv medfører ikke fare for foruren-
sing. Det er ikke registrert forurenset grunn i området.  

Støy  Arealbruken medfører ikke økt støy og ligger ikke i et 
støyutsatt område.  

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Området er sentrumsnært, og vurderes ikke å bidra til 
økt transport. Det er gang- og sykkelveg langs fv. 714 
fra Melkstaden til Dyrvika. Det foreligger vedtatt re-
guleringsplan for gang- og sykkelveg langs fylkesveg 
714 fra Dyrvika til Hellesvik. På strekningen Melk-
staden – Hammarvik er det utarbeidet reguleringsplan 
som har vært på høring og offentlig ettersyn. Frøya 
kommune er i ferd med å forberede sluttbehandling 
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av planen. Området er også sentralt i forhold til kol-
lektivtrafikk.  

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår  Deler av innspillet berører Golanskogen som er mye 
brukt til aktiviteter/lek for barn og unge både sommer 
og vinter. Det går dessuten en snarveg/turveg mellom 
Midtsian og Yttersia øst i området, se under friluftsliv.  

Friluftsliv  Kommuneplan fra 2009 viser en snarveg/tursti gjen-
nom området, den er videreført i ny kommuneplan. 
Denne må ev. innarbeides i reguleringsplan for områ-
det. Stien er også viktig for å nå ut til turområdene i 
hauan.  

Øvrige folkehelsetema  Gode muligheter for å gå/sykle for de som skal til om-
rådet. Det er positivt at området ligger i tilknytning til 
sentrum slik at det er lett og trafikksikker tilgang til 
området. Snarveg/gangveg fra Siveien til Innersivegen 
bør inngå i reguleringsplan. Det forutsettes at eksiste-
rende avkjørsel fra fylkesveg 714 kan benyttes, samt 
at regulert forlengelse av Mellomveien med fortau ut-
bygges for tilgang til B2, B2b og OT4.  
Ingen relevans ifht. kriminalitetsforebygging og utjev-
ning av helseforskjeller i befolkningen på dette planni-
vået.  

Risiko og sårbarhet  Usikre verdier av radon. Deler av området ligger i et 
område med stor mulighet for marin leire. Nærmere 
vurdering må utføres i detaljplanlegging/byggesak. Jf. 
kap. Om ROS-analyse.  

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage veger)  Området ligger i tilknytning til sentrumskjernen, og 
har god tilgang til eksisterende sosial infrastruktur i 
sentrum. Det må påregnes opparbeidelse av teknisk 
infrastruktur for området, men dette kan sannsynlig-
vis knyttes til eksisterende anlegg i tilstøtende områ-
der. Atkomst til området for kjørende trafikk forutset-
tes å skje via Mellomveien.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Områder for tjenesteyting i tilknytning til sentrums-
områder er i tråd med nasjonale føringer for planleg-
ging.  

 

Oppsummering:  
Frøya kommune er en vekstkommune med behov for større arealer til kommunens tjenesteyting. Å 
legge dette i tilknytning til utbygging av Helhetlig idrettspark, vil legge til rette for å utnytte synergief-
fekter mellom tjenester. Området ligger i tillegg sentralt i forhold til gang/sykkeladkomst for de som 
skal benytte arealene. Tursti må inkluderes i regulering av området. Området forutsetter utbygging av 
forlengelse av Mellomveien med fortau for å ivareta trafikksikker tilgang til området.  
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Samla vurdering offentlig tjenesteyting  
 
Når det gjelder helsehus m.v. er gangavstand til sentrumstilbud svært viktig for livskvaliteten til bebo-
ere/pasienter og dette bør være en viktig lokaliseringsfaktor i tråd med statlig planretningslinje for 
samordnet bolig-, areal- og transportplanelgging. Det er dessuten svært viktig å legge til rette for å 
samle pleie- og omsorgstjenesten på ett sted for slik å kunne benytte ressursene bedre, dette gjelder 
både ansatte og utstyr.  
 
Fire nye områder for offentlig tjenesteyting er utredet: ved Beinskaret, Gulosmyran, Grønnskaget øst 
for fylkesvegen og Innersian.  
 
 
 

Anbefaling: OT 1, ved Beinskardet og OT 4, Innersian 

 
Beliggenheten til OT 1 vurderes å være svært gunstig for en samlet utbygging innenfor helse- og om-
sorgstjenestene: 

 Området ligger i tilfredsstillende nærhet til sentrum på Midtsian slik at pasienter og beboere 
får lett tilgang til sentrumstilbud. Beliggenheten gjør det enkelt for pårørende å komme på 
”snarvisitt” i forbindelse med at andre gjøremål i sentrum skal utføres.  

 Arealet har utvidelsesmuligheter og vil derfor dekke behovet i lang tid.  

 Utbygging ved Beinskardet oppfattes som naturlig fortetting i sentrum på Sistranda.  

 Da det er stor mulighet for forekomst av marin leire, må dette undersøkes i forbindelse med 
detaljplanleggingen. 

 
Beliggenheten til OT 4 vurderes å være svært gunstig: 

 Området er ikke inneklemt av bebyggelse og vil derfor gi kommunen mulighet for utvidelse 
ved eventuelle fremtidige behov 

 Området er en naturlig utvidelse av sentrumsområdet på Sistranda 

 Området er i nær tilknytning til utbyggingen av Helhetlig idrettspark 

 Sentral i forhold til gang-/sykkel- og kollektivtilbud.  

 Tursti må ivaretas i reguleringplan 
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Innspill boliger 

B1  BOLIGFORMÅL DØRVIKAN 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 24/10, 24/12 

Forslagsstiller Geir Wærø 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon  

 
Ønsker å regulere eiendommen til boligformål. Det er ikke 
gitt signaler om avgrensning boligområdet. Her vises hele 
eiendommen. 

Dagens bruk Eiendommen er bebygd med enebolig og uthus. Ellers noe 
dyrket mark samt beiteområder, myr og kystlynghei.  

Områdets størrelse og avgrensning Ca. 54 daa.  

Formål i kommunedelplan 2009 LNFR og LNFR med åpning for spredt utbygging 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   4,8 daa fulldyrka jord, 18,4 daa innmarksbeite og 16,5 
daa dyrkbar mark. 

Naturmangfold  Det er ikke registrert særskilt viktige naturverdier i 
området. 

Vann og vassdrag  Ikke relevant. 

Strandsone  Ikke relevant.  

Landskap og estetikk  Omdisponering av arealene lengst mot øst vurderes 
ikke å ha negative landskapsmessige konsekvenser. 
Eiendommen strekker seg langt vestover inn mot Er-
vikvatnet. Etablering av boliger på den vestre delen av 
eiendommen påvirker et uberørt landskap, som delvis 
består av kystlynghei.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte verdier.. 

Forurensning: luft, jord og vann  Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for forurens-
ning. Det er ikke registrert forurenset grunn i områ-
det.  

Støy 
  

 Arealbruken medfører ikke økt støy og ligger ikke i et 
støyutsatt område. 

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Området ligger 2 km fra sentrumskjernen. Avstanden 
er lang sammenlignet med de fleste andre innspillene, 
men vurderes likevel å være innenfor rimelig gang- og 
sykkelavstand. Det er gang- sykkelveg langs fv. 714 fra 
Melkstaden til Dyrvika. Det foreligger vedtatt regule-
ringsplan for gang- og sykkelveg langs fylkesveg 714 
fra Dyrvika til Hellesvik. På strekningen Melkstaden - 
Hammarvik er det utarbeidet reguleringsplan som har 
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vært til høring og offentlig ettersyn. Frøya kommune 
er i ferd med å forberede sluttbehandling av planen.  
Etablering av boliger i området vurderes ikke å gi ve-
sentlig økt transport.  

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 
Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Det er ikke kjent at området blir brukt til aktiviteter 
for barn og unge. Områdets karakter tilsier at det er 
gode muligheter for å legge til rette for attraktive 
leke- og oppholdsarealer for barn.  

Friluftsliv  De vestligste delene av området ligger innenfor et vik-
tig markaområde jf. DN håndbok 25 – 2004 Kartleg-
ging og verdsetting av friluftslivsområder.  

Øvrige folkehelsetema  Gode muligheter for å gå/sykle og nært turområder. 
Ingen relevans ifht. kriminalitetsforebygging, trafikk-
sikkerhet og utjevning av helseforskjeller i befolk-
ningen på dette plannivået 

Risiko og sårbarhet  Deler av eiendommen har høy aktsomhetsgrad for ra-
don. Før utbygging må dette utredes nærmere. Deler 
av området har løsmassedekke av torv/myr hvor det 
er stor mulighet for marin leire. Storparten av eien-
dommen har et tynt humus/torvdekke der det ikke er 
sannsynlig å finne marin leire. Nærmere vurdering må 
utføres i detaljplanlegging/byggesak. Jf. kap. om 
ROS-analyse. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger). 
  

 Det er ikke teknisk infrastruktur i området.  
Området ligger relativt nært tilbud/sosial infrastruktur 
på Midtsian. 

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Attraktive boliger vurderes å bidra positivt med tanke 
på Sistrandas attraktivitet for tilflytting. 

Oppsummering: Av hensyn til landskapet og konsekvenser for friluftsliv, foreslås området redusert til 
den østlige delen. Utbyggingsområdet vil da bli ca 7 daa. Nærmere undersøkelse med tanke på radon 
og kvikkleire må utføres. 
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B2  BOLIGFORMÅL ØVRE DEL AV SIVEIEN OG VIDERE NORDOVER/I FORTSETTELSEN 
AV SKARDAVEIEN 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 21/43, 22/7 og 22/3 

Forslagsstiller Riiber eiendom AS 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Arealet ønskes omregulert til boligformål.  
 
 

Dagens bruk Fulldyrka jord, myr og skog 

Områdets størrelse og avgrensning 34 daa 

Formål i kommunedelplan 2009 LNFR og idrettsanlegg 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   Den nordlige delen av området omfatter 21,1 daa full-
dyrka mark og 2 daa dyrkbar mark. Jorda er flat og 
lettdrevet. Innenfor gnr/bnr 21/43 langs Siveien finnes 
det ikke dyrket mark. Forslaget berører en del av et 
større et sammenhengende landbruksområde.  

Naturmangfold 
  

 Det er ikke registrert særskilt viktige naturverdier i 
området. 

Vann og vassdrag  Ikke relevant 

Strandsone  Ikke relevant. 

Landskap og estetikk  Utbyggingen vil fremstå som en naturlig utvidelse av 
eksiterende boligområde sentralt på Sistranda. Det 
bør vurderes hvor langt vestover ny bebyggelse skal 
trekkes, bl.a. av hensyn til Golanskogen.  

Kulturminner og kulturmiljø   Ingen registrerte verdier. 

Forurensning: luft, jord og vann  Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for forurens-
ning. Det er ikke registrert forurenset grunn i områ-
det. 

Støy 
  

 Arealbruken medfører ikke økt støy og ligger ikke i et 
støyutsatt område. 

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Området er sentrumsnært, og vurderes ikke å bidra til 
økt transport. Det er gang- sykkelveg langs fv. 714 fra 
Melkstaden til Dyrvika. Det foreligger vedtatt regule-
ringsplan for gang- og sykkelveg langs fylkesveg 714 
fra Dyrvika til Hellesvik. På strekningen Melkstaden - 
Hammarvik er det utarbeidet reguleringsplan som har 
vært til høring og offentlig ettersyn. Frøya kommune 
er i ferd med å forberede sluttbehandling av planen.  
Området er også sentralt i forhold til kollektivtrafikk.  

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 
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Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Deler av innspillet berører Golanskogen som er mye 
brukt til aktiviteter/lek for barn og unge både sommer 
og vinter. Det går dessuten en snarveg/turveg mellom 
Midtsian og Yttersian øst i området, se under frilufts-
liv. 

Friluftsliv  Kommuneplan fra 2009 viser en snarveg/tursti gjen-
nom området, den er videreført i ny kommuneplan. 
Denne må ev. innarbeides i reguleringsplan for bolig-
området. Stien er også viktig for å nå ut til turområ-
dene i Hauan. 

Øvrige folkehelsetema  Gode muligheter for å gå/sykle og nært turområder.  
Det er positivt at området ligger i tilknytning til sen-
trum slik at det er naturlig for myke trafikanter å fer-
des i boliggater. Snarveg/gangveg fra Siveien til Inner-
siveien bør inngå i reguleringsplan. 
Det forutsettes at eksisterende avkjørsel fra fylkesveg 
714 kan benyttes. Utbygd boligområde øst for forsla-
get er ikke regulert og bør også inngå i en framtidig 
reguleringsplan for å sikre atkomstforhold og gang-
veg til sentrum. 
Ingen relevans ifht. kriminalitetsforebygging, trafikk-
sikkerhet og utjevning av helseforskjeller i befolk-
ningen på dette plannivået. 

Risiko og sårbarhet  Deler av området ligger i et område med stor mulig-
het for marin leire. Nærmere vurdering må utføres i 
detaljplanlegging/byggesak. Jf. kap. om ROS-analyse. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage veger) 
 

 Området ligger i tilknytning til sentrumskjernen, og 
har god tilgang til eksisterende sosial infrastruktur i 
sentrum.  
Det må påregnes opparbeidelse av teknisk infrastruk-
tur for området, men dette kan sannsynligvis knyttes 
til eksisterende anlegg i tilstøtende områder. Atkomst 
til området for kjørende trafikk forutsettes å skje via 
Mellomveien.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Attraktive og sentrumsnære boligområder vurderes å 
bidra positivt med tanke på Sistrandas attraktivitet for 
tilflytting. 

Oppsummering: Området har en attraktiv beliggenhet nært sentrumsfunksjonene på Sistranda, og 
slutter seg naturlig til allerede utbygde områder i sør og øst.  
 
Av hensyn til landskapet, dyrka mark og Golanskogen, foreslås området redusert mot vest til totalt å 
omfatte 13,5 daa. Dette medfører at 6 daa dyrka mark omdisponeres. Turveg i øst må innarbeides i 
reguleringsplan. 
Nærmere undersøkelse med tanke på kvikkleire må utføres i fbm. reguleringsplan.  
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B2B UTVIDELSE AV OMRÅDE B2 
Gårds- og bruksnummer 21/9 og 21/43 

Forslagsstiller Advokatfirmaet Stokholm Svendsen på vegne av grunneier 

 
Innspill  

Ønskes omregulert til boligformål, sammenheng med for-
slag om privat tjenesteyting (se B17B). Grunneier er åpen 
for annen fordeling mellom bolig og «privat tjenesteyting» 
enn inntegnet.  

Dagens bruk Dyrkbar jord, myr og skog 

Områdets størrelse og avgrensning Ca 12,1 daa 

Formål i kommunedelplan 2009 LFNR 

Oppsummering: Området er i sin helhet tidligere konsekvensvurdert under B2. Det vises derfor til 
disse vurderingene. Boligfelt B2 utvides til å omfatte deler av gnr/bnr 21/9 – 21/43, område B2b. Områ-
det begrenses vestover i flukt med grensen til eksisterende bebyggelse i Øvre Innersian og inkluderer 
også to tilgrensende eiendommer 22/3 og 22/7. Bakgrunnen for denne begrensningen er bygging av 
fotballhallen. Man ønsker ikke å legge til rette for boligbebyggelse for nærme denne. 

 

B3 A  BOLIGFORMÅL BAK FRØYAHALLEN, HENGER SAMMEN  B3 B 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 211/118 og 21/225.  

Forslagsstiller Einar Steinvik og Stein Terje Eriksen 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

 
Innspillet gjelder to eksisterende boliger beliggende rett 
vest for Frøyahallen. I gjeldende kommunedelplan inngår 
eiendommene i et større areal vist til offentlige bygninger. 
Eierne ønsker boligene tilbakeført til boligformål. 

Dagens bruk Arealet er bebygd med to eneboliger.  

Områdets størrelse og avgrensning 2,3 daa 

Formål i kommunedelplan 2009 Offentlig bygning 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   Ikke relevant 

Naturmangfold  Ikke relevant. 

Vann og vassdrag  Ikke relevant 

Strandsone  Ikke relevant 

Landskap og estetikk  Tilbakeføring til bolig gjør at det blir en kile med bolig-
formål inne i et område vist til offentlig tjenesteyting. 
Tilbakeføring gir ingen uheldig landskapseffekt, jf 
også innspill B3 b. 

Kulturminner og kulturmiljø   Ingen registrerte verdier. 
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Forurensning: luft, jord og vann  Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for forurens-
ning. Det er ikke registrert forurenset grunn i områ-
det. 

Støy 
  

 Foreslått arealbruk samsvarer med dagens situasjon 
og vil ikke medføre økt støy. Området er ikke støyut-
satt.  

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Boligtomtene ligger midt i sentrum med gode mulig-
heter for å gå/sykle fra området. Området er også 
sentralt i forhold til kollektivtrafikk. 

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Området ligger nært skoleanlegg og svømmehall/id-
rettshall og øvrige idrettsanlegg. I tillegg ligger det 
nært turområder og Golanskogen som er viktig om-
råde for barn, jf. Barnetråkk. 

Friluftsliv  Ikke relevant. 

Øvrige folkehelsetema  Ikke relevant. 

Risiko og sårbarhet  Det er stor mulighet for marin leire i området, dette 
bør avklares før ev. ny bygging i området. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger). 
  

 Området ligger i tilknytning til sentrumskjernen, og 
har god tilgang til eksisterende sosial/teknisk infra-
struktur i sentrum.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Flere boliger i sentrum vil bidra til å styrke sentrum og 
vurderes positivt med tanke på Sistrandas attraktivi-
tet. 

Oppsummering: Ingen konkrete behov tilsier at boligene skal opprettholdes til tjenesteyting. 

 

B3 B  BOLIGFORMÅL RÅDHUSGATA 12,  HENGER SAMMEN MED B3 A 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 21/226   

Forslagsstiller Helge Gåsø 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Innspillet gjelder boligformål på eiendommen 21/226. 
Dette vil kunne danne et sammenhengende boligområde 
langs Mellomvegen sammen med innspill B3 a og B3c.   

Dagens bruk Tidligere videregående skole. 

Områdets størrelse og avgrensning 8,5 daa  

Formål i kommunedelplan 2009 Offentlig tjenesteyting 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   Ikke relevant 

Naturmangfold   Det er ikke registrert særskilt viktige naturverdier i 
området. 

Vann og vassdrag  Ikke relevant. 
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Strandsone   Ikke relevant. 

Landskap og estetikk  Ved å omregulere dette sammen med område B3 a til 
boligformål får man et belte med boliger langs Mel-
lomveien øst for barneskolen. Endringen vil ikke gi 
noen negativ effekt på landskapet. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte verdier. 

Forurensning: luft, jord og vann  Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for forurens-
ning. Det er ikke registrert forurenset grunn i områ-
det. 

Støy 
  

 Arealbruken medfører ikke økt støy og ligger ikke i et 
støyutsatt område.  

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Området er sentrumsnært og vurderes ikke å bidra til 
økt transport. 

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Området ligger nært barne/ungdomsskolen og id-
rettsanlegg/svømmehall. Området er beskrevet som 
mørkt i barnetråkkrapporten.  Bedre belysning i områ-
det mellom videregående og skolen er tiltak som vil 
bedre forholdene.  

Friluftsliv  Ikke relevant. 

Øvrige folkehelsetema 
 

 Gode muligheter for å gå/sykle og nært turområde. 
Ingen relevans ifht. kriminalitetsforebygging, trafikk-
sikkerhet og utjevning av helseforskjeller i befolk-
ningen på dette plannivået. 

Risiko og sårbarhet  Den sørlige spissen av område har høy aktsomhets-
grad av radon og bør undersøkes nærmere før ev. ny 
utbygging med tanke på avbøtende tiltak.  
Det er mulighet for marin leire i området, dette bør 
avklares før ny bygging. Forøvrig ingen spesielle for-
hold. Jf. kap. om ROS-analyse. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger). 
  

 Området vurderes å ha god tilgang til eksisterende so-
sial infrastruktur. Det er atkomst til tomta fra både 
rådhusgata og Mellomveien.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv 
  

 Flere boliger i sentrum vil styrke sentrum og vurderes 
positivt med tanke på Sistrandas attraktivitet. 

Oppsummering: Området ligger i sentrum i tilknytning til eksiterende boligtomter, ingen negative 
konsekvenser. Det er stort behov for sentrumsnære boliger. 
Nærmere undersøkelse med tanke på radon og kvikkleire må utføres før ny utbygging. 
 
Alternativ bruk: Arealet har også vært diskutert med tanke på utvidelse av barne- og ungdomsskolen. 
Kapasitetsproblemer på skolen møtes med: 

 Mer effektiv bruk av skolens arealer. 

 Utnytte ledig kapasitet på andre skoler – vurdering av dagens skolegrenser. 

 I tillegg settes av område OT 4, Innersian til offentlig eller privat tjenesteyting for å kunne 
møte fremtidens behov for kommunal tjenesteyting. 
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B3 C BOLIGFORMÅL NORD FOR  HERREDSHUSET 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 21/268, 21/288, 21/267  

Forslagsstiller Frøya kommune 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

 
Innspillet gjelder arealet på nordsida av Ørndalsveien nord 
for kommunehuset. Frøya kommune ønsker området regu-
lert til boligformål. Dette er i stor grad i tråd med dagens 
bruk av området. På gnr/bnr 21/288 står det i dag en ene-
bolig,  21/268 er bebygd med et større leilighetskompleks, 
mens 21/267 er ubebygd.  
 

Dagens bruk Leilighetsbygg og våningshus. 

Områdets størrelse og avgrensning 8,9 daa 

Formål i kommunedelplan 2009 Offentlig bygning 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   Ikke relevant 

Naturmangfold  Ikke relevant. 

Vann og vassdrag  Ikke relevant 

Strandsone  Ikke relevant 

Landskap og estetikk  Området har fra før både et leilighetskompleks og et 
våningshus, og ligger i tillegg inntil et utbygd bolig-
område. Omregulering til boligformål vurderes ikke å 
gi negative konsekvenser for landskap og estetikk.  

Kulturminner og kulturmiljø   Ingen registrerte verdier. 

Forurensning: luft, jord og vann  Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for forurens-
ning. Det er ikke registrert forurenset grunn i områ-
det. 

Støy 
  

 Foreslått arealbruk samsvarer med dagens situasjon 
og vil ikke medføre økt støy. Området er ikke støyut-
satt.  

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Området er sentrumsnært og vurderes ikke å bidra til 
økt transport. 

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Området ligger nært skoleanlegg og svømmehall/ id-
rettshall og øvrige idrettsanlegg. I tillegg ligger det 
nært turområder og Golanskogen som er viktig om-
råde for barn, jf. Barnetråkk. 

Friluftsliv  Ikke relevant. 

Øvrige folkehelsetema  Gode muligheter for å gå/sykle og nært turområde..  
Ingen relevans ifht. kriminalitetsforebygging, trafikk-
sikkerhet og utjevning av helseforskjeller i befolk-
ningen på dette plannivået. 

Risiko og sårbarhet  Det er stor mulighet for marin leire i området, dette 
bør avklares før ev. ny bygging i området. 
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Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger). 
  

 Området ligger i tilknytning til sentrumskjernen, og 
har god tilgang til eksisterende sosial/teknisk infra-
struktur i sentrum.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Tomtene kan være attraktivt framtidig. Flere boliger i 
sentrum vil bidra til å styrke sentrum og vurderes posi-
tivt med tanke på Sistrandas attraktivitet. 

Oppsummering: Det er ingen konkrete behov som tilsier at arealet skal opprettholdes til offentlig tje-
nesteyting, og omdisponering til boligformål vurderes å være i tråd med dagens bruk av området. Gitt 
områdets sentrale beliggenhet bør det legges opp til høy utnyttelsesgrad.  
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B4  BOLIGFORMÅL I FRIOMRÅDE I TILKNYTNING TIL GRØNNSKAGVEIEN 32 
Gårds- og bruksnummer Del av Gnr/bnr 21/15 

Forslagsstiller Hans Anton Grønskag 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Grunneier ønsker en del av en privat boligeiendom (2,6 
daa) tilbakeført fra offentlig friområde til boligformål.  
Det går ikke fram av innspillet at han ønsker større bygge-
tiltak på eiendommen.  

Dagens bruk Ubebygd del av en tomt 

Områdets størrelse og avgrensning 2,6 daa 

Formål i kommunedelplan 2009 Offentlig friområde 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk 
 

  Arealet består av uproduktiv skog, skog med lav boni-
tet og myr. Boligtomta er ikke fraskilt fra eiendom-
men gnr/bnr 21/15 

Naturmangfold   Det er ikke registrert særskilt viktige naturverdier i 
området. 

Vann og vassdrag  Ikke relevant  

Strandsone   Ikke relevant 

Landskap og estetikk  Ikke relevant.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte verdier. 

Forurensning: luft, jord og vann  Ikke fare for forurensning. Det er ikke registrert for-
urenset grunn. 

Støy  Ikke relevant.  

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Ikke relevant.  

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Det er ikke kjent at området blir brukt til aktiviteter 
for barn og unge. 

Friluftsliv  Området er en del av et større friområde som knytter 
boligområdet til markaområdet/Hauan. Området er 
ikke en viktig del av denne grønnstrukturen.  

Øvrige folkehelsetema  Ikke relevant. 

Risiko og sårbarhet  Ikke relevant. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger). 

 Ikke relevant. 

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Ikke relevant. 

Oppsummering: Eiendommen 21/15 på 12,1 daa er en større eiendom hvor det ikke foreligger regule-
ringsplan. Dette gjelder stort sett hele området mellom kommunehuset og Beinskardet boligfelt. Der-
som det i dette området skulle komme behov for fortetting, vil dette måtte skje etter godkjent regule-
ringsplan. Temaene over vil bli vurdert når ev. utbyggingstiltak blir fremmet i reguleringsplan. 
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B5  BOLIGFORMÅL ØST FOR BEINSKARET 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 20/3 og 20/6 

Forslagsstiller Grunneierne Per Arne Gustad og Per Haugnes 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Grunneierne av de to eiendommene ønsker området omre-
gulert fra LNFR til boligformål. Dette vil også gi muligheter 
til å etablere ny atkomst til gnr. 20 bnr. 19, som pr. i dag har 
ugunstig atkomst over gnr. 20 bnr. 6.  
Det vises også til at det er flere eiendommer nord for det 
markerte området som har tilsvarende atkomstproblem.  

Dagens bruk Dyrka mark (deler av arealet) 

Områdets størrelse og avgrensning 4,3 daa 
Formål i kommunedelplan 2009 LNFR 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   3,6 daa fulldyrka mark og 0,7 daa dyrkbar mark. Om-
rådet ligger inneklemt mellom boligtomter og veger 
og er lite arronderingsmessig gunstig.  

Naturmangfold 
  

 Det er ikke registrert særskilt viktige naturverdier i 
området. 

Vann og vassdrag  Ikke relevant. 

Strandsone  Ikke relevant. 

Landskap og estetikk  Området er omgitt av boligbebyggelse, men med et 
mer åpent landskap mot øst. Ev. omdisponering til 
boliger vil ikke ha vesentlige negative konsekvenser. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte verdier. 

Forurensning: luft, jord og vann   Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for forurens-
ning. Det er ikke registrert forurenset grunn i områ-
det. 

Støy 
  

 Arealbruken medfører ikke økt støy og ligger ikke i et 
støyutsatt område.  

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Området er sentrumsnært og vurderes ikke å bidra til 
økt transport. Det er gode muligheter for å gå og 
sykle. Det er gang- sykkelveg langs fv. 714 fra Melk-
staden til Dyrvika. Det foreligger vedtatt regulerings-
plan for gang- og sykkelveg langs fylkesveg 714 fra 
Dyrvika til Hellesvik. På strekningen Melkstaden - 
Hammarvik er det utarbeidet reguleringsplan som har 
vært til høring og offentlig ettersyn. Frøya kommune 
er i ferd med å forberede sluttbehandling av planen. 
Området er også sentralt i forhold til kollektivtrafikk.  

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Det er ikke kjent at området blir brukt til aktiviteter 
for barn og unge. 
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Friluftsliv  Det er ikke registrert særskilte friluftsinteresser i om-
rådet. 

Øvrige folkehelsetema 
 

 Gode muligheter for å gå/sykle og nært turområder.  
Trafikksikkerhet vurderes som tilfredsstillende med 
trygge veier for myke trafikkanter. Ingen relevans ifht. 
kriminalitetsforebygging og utjevning av helsefor-
skjeller i befolkningen på dette plannivået. 

Risiko og sårbarhet 

 
Området består av marin strandavsetning med stor 
mulighet for marin leire, dette bør avklares før byg-
ging. Forøvrig ingen spesielle forhold. Jf. kap. om 
ROS-analyse. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger). 
  

 Området ligger sentralt, og har god tilgang til eksiste-
rende sosial/teknisk infrastruktur. Ved å regulere om-
rådet til boligformål kan man løse atkomstproblema-
tikken til g.nr/b.nr 20/6. 

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv 
  

 Flere boliger i sentrum vil styrke sentrum og vurderes 
positivt med tanke på Sistrandas attraktivitet. 

Oppsummering: Arealet er sentralt beliggende og langt på veg omsluttet av eksisterende boligbebyg-
gelse. Det er velegnet til bolig. Nærmere undersøkelse med tanke på kvikkleire må utføres. 
 
Det er påpekt at flere eiendommer i området rundt har utfordringer med atkomst. Mangler når det 
gjelder felles infrastruktur, som atkomst fra offentlig veg og lekeareal for barn, er typisk for mange 
gamle boligområder som er utbygd uten reguleringsplan. Situasjonen bør vurderes løst gjennom en 
mer omfattende reguleringsplan.  

 
 
 

B6 A  BOLIGFORMÅL SØR-RABBEN, HENGER SAMMEN MED B6 B OG B6 C 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr. 19/1   

Forslagsstiller Riiber eiendom AS 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Innspillet gjelder boligformål. 
 
Arealet ligger nord for og inntil område B6 b og c. 

 
 

Dagens bruk Innmarksbeite. 

Områdets størrelse og avgrensning 10,1 daa vest for eksisterende boliger 

Formål i kommunedelplan 2009 LNFR 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 
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Landbruk   10,7 daa innmarksbeite/dyrkbar mark. Området er en 
del av et stort område med innmarksbeite. Området 
er åpent og lett å dyrke opp 

Naturmangfold   Det er ikke registrert særskilt viktige naturverdier i 
området. 

Vann og vassdrag  Ikke relevant 

Strandsone  Ikke relevant 

Landskap og estetikk  Ingen vesentlig virkning.   

Kulturminner og kulturmiljø   Ingen registrerte verdier. 

Forurensning: luft, jord og vann  Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for forurens-
ning. Det er ikke registrert forurenset grunn i områ-
det. 

Støy 
  

 Arealbruken medfører ikke økt støy og ligger ikke i et 
støyutsatt område.  

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Området er sentrumsnært, ca 1,4 km fra sentrum, og 
vurderes ikke å bidra til vesentlig økt transport. Det er 
gang- sykkelveg langs fv. 714 fra Melkstaden til Dyr-
vika. Det foreligger vedtatt reguleringsplan for gang- 
og sykkelveg langs fylkesveg 714 fra Dyrvika til Helles-
vik. På strekningen Melkstaden - Hammarvik er det 
utarbeidet reguleringsplan som har vært til høring og 
offentlig ettersyn. Frøya kommune er i ferd med å for-
berede sluttbehandling av planen.  
Området er også sentralt i forhold til kollektivtrafikk 

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Det er ikke kjent at området blir brukt til aktiviteter 
for barn og unge. 

Friluftsliv  Det er ikke registrert særskilte friluftsinteresser i om-
rådet. 

Øvrige folkehelsetema 
 

 Gode muligheter for å gå/sykle og nært turområder.   
Området ligger på ”sentrumssida” av fylkesvegen, og 
at det er ikke nødvendig å krysse fylkesvegen for å 
komme til sentrum. Ingen relevans ifht. kriminalitets-
forebygging og utjevning av helseforskjeller i befolk-
ningen på dette plannivået. 

Risiko og sårbarhet 

 

 Et lite område i vest har høy aktsomhetsgrad av radon 
og bør undersøkes nærmere før eventuell utbygging.  
Det er mulighet for marin leire i området, dette bør 
avklares i detaljplanleggingen. Jf. kap. om ROS-ana-
lyse. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger). 
  

 Området vurderes å ha god tilgang til eksisterende so-
sial infrastruktur.  
Området ligger inntil eksisterende boligområder. Det 
antas at ny infrastruktur i området kan knyttes til ek-
sisterende anlegg. 

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv 
  

 Flere sentralt beliggende boliger vil styrke sentrum og 
er positivt med tanke på Sistrandas attraktivitet. 

Oppsummering: Området er sentralt og godt egent til bolig. Nærmere undersøkelse med tanke på 
kvikkleire må utføres. 
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B6 B  BOLIGFORMÅL SØR-RABBEN, HENGER SAMMEN B6 A OG B6 C 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 19/9  

Forslagsstiller HDR AS v/ Hallgeir Bremnes  

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Innspillet gjelder boligformål. 
 
 
 

 

Dagens bruk Innmarksbeite/dyrbar mark 

Områdets størrelse og avgrensning 7,5 daa 

Formål i kommunedelplan 2009 LNFR 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   3,8 daa innmarksbeite/dyrkbar mark. Området er en 
del av et sammenhengende jordbruksområde. Det er 
kun arealene som ligger lengst unna dagens bebyg-
gelse, som er innmarksbeite.  

Naturmangfold 
  

 Det er ikke registrert særskilt viktige naturverdier i 
området. 

Vann og vassdrag  Ikke relevant. 

Strandsone   Ikke relevant. 

Landskap og estetikk  Ingen vesentlig virkning. 

Kulturminner og kulturmiljø   Ingen registrerte verdier. 

Forurensning: luft, jord og vann 
  

 Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for forurens-
ning. Det er ikke registrert forurenset grunn i områ-
det. 

Støy 
  

 Arealbruken medfører ikke økt støy og ligger ikke i et 
støyutsatt område. 

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Området er sentrumsnært, ca 1,4 km fra sentrum, og 
vurderes ikke å bidra til vesentlig økt transport. Det er 
gang- sykkelveg langs fv. 714 fra Melkstaden til Dyr-
vika. Det foreligger vedtatt reguleringsplan for gang- 
og sykkelveg langs fylkesveg 714 fra Dyrvika til Helles-
vik. På strekningen Melkstaden - Hammarvik er det 
utarbeidet reguleringsplan som har vært til høring og 
offentlig ettersyn. Frøya kommune er i ferd med å for-
berede sluttbehandling av planen.  
Området er også sentralt i forhold til kollektivtrafikk. 

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 
Barn og unges oppvekstvilkår   Det er ikke kjent at området blir brukt til aktiviteter 

for barn og unge. 

Friluftsliv  Det er ikke registrert særskilte friluftsinteresser i om-
rådet. 
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Øvrige folkehelsetema, bl.a. 
 

 Gode muligheter for å gå/sykle og nært turområder.   
Området ligger på ”sentrumssida” av fylkesvegen, og 
det er ikke nødvendig å krysse fylkesvegen for å 
komme til sentrum. Ingen relevans ifht. kriminalitets-
forebygging og utjevning av helseforskjeller i befolk-
ningen på dette plannivået. 

Risiko og sårbarhet.  Nedre del av området har høy aktsomhetsgrad for ra-
don og må undersøkes nærmere før utbygging. 
Det er mulighet for marin leire i området, dette bør 
avklares før detaljplanlegging av området. Forøvrig 
ingen spesielle forhold. Jf. kap. om ROS-analyse. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger). 
  

 Området vurderes å ha god tilgang til eksisterende so-
sial infrastruktur.  
Området ligger inntil eksisterende boligområder. Det 
antas at ny infrastruktur i området kan knyttes til ek-
sisterende anlegg.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Flere sentralt beliggende boliger vil styrke sentrum og 
er positivt med tanke på Sistrandas attraktivitet. 

Oppsummering: Området er sentralt og godt egent til bolig. Nærmere undersøkelse med tanke på 
kvikkleire må utføres. 

 
 

B6 C  BOLIGFORMÅL SØR-RABBEN, HENGER SAMMEN MED B6 A OG B6B 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 19/20   

Forslagsstiller Terje-Ørnulf Korsnes 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Innspillet gjelder boligformål. 

Dagens bruk Hovedsaklig innmarksbeite.  

Områdets størrelse og avgrensning 9,9 daa.  
Formål i kommunedelplan 2009 LNFR 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   5,3 daa innmarksbeite/dyrkbar mark. 

Naturmangfold 
  

 Det er ikke registrert særskilt viktige naturverdier i 
området. 

Vann og vassdrag  Ikke relevant. 

Strandsone  Ikke relevant. 

Landskap og estetikk  Ingen vesentlig virkning.   

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte verdier. 
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Forurensning: luft, jord og vann  Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for forurens-

ning. Det er ikke registrert forurenset grunn i områ-

det. 

Støy 
  

 Arealbruken vil ikke føre til økt støy. 

Deler av området ligger i gul støysone. 

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Området er sentrumsnært, ca 1,4 km fra sentrum, og 
vurderes ikke å bidra til vesentlig økt transport. Det er 
gang- sykkelveg langs fv. 714 fra Melkstaden til Dyr-
vika. Det foreligger vedtatt reguleringsplan for gang- 
og sykkelveg langs fylkesveg 714 fra Dyrvika til Helles-
vik. På strekningen Melkstaden - Hammarvik er det 
utarbeidet reguleringsplan som har vært til høring og 
offentlig ettersyn. Frøya kommune er i ferd med å for-
berede sluttbehandling av planen. Området er også 
sentralt i forhold til kollektivtrafikk. 

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Det er ikke kjent at området blir brukt til aktiviteter 
for barn og unge.  

Friluftsliv  Det er ikke registrert særskilte friluftsinteresser i om-
rådet. 

Øvrige folkehelsetema 
 

 Gode muligheter for å gå/sykle og nært turområder.   
Området ligger på ”sentrumssida” av fylkesvegen, og 
det er ikke nødvendig å krysse fylkesvegen for å 
komme til sentrum. Ingen relevans ifht. kriminalitets-
forebygging og utjevning av helseforskjeller i befolk-
ningen på dette plannivået 

Risiko og sårbarhet 

 

 Nedre del av området har høy aktsomhetsgrad for ra-
don og må undersøkes nærmere før utbygging. 
Det er mulighet for marin leire i øvre del av området, 
dette bør avklares ved detaljplanlegging av området. 
Forøvrig ingen spesielle forhold. Jf. kap. om ROS-ana-
lyse. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger). 
 

 Området vurderes å ha god tilgang til eksisterende so-
sial infrastruktur.  
Området ligger inntil eksisterende boligområder. Det 
antas at ny infrastruktur i området kan knyttes til ek-
sisterende anlegg.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Flere sentralt beliggende boliger vil styrke sentrum og 
er positivt med tanke på Sistrandas attraktivitet. 

Oppsummering: Området er sentralt og godt egent til bolig. Nærmere undersøkelse med tanke på 
støy og kvikkleire må utføres. 
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B7  BOLIGFORMÅL SØRRABBEN ØST 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 19/1   

Forslagsstiller Riiber eiendom AS 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Innspillet gjelder boligformål på eiendommen 19/1 vest for 
fylkesveg 714 

Dagens bruk Strandsone, delvis åpen jorddekt fastmark. Det ligger et 
naust i tilknytning til området.  

Områdets størrelse og avgrensning 7,5 daa ved sjøen.  

Formål i kommunedelplan 2009 LNFR 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   5,3 daa dyrkbar mark. Området ligger i et skrint om-
råde ned mot sjøen  

Naturmangfold 
  

 Det er registrert 17 observasjoner av rødlistearter 
(Norsk rødliste 2010) på området som er lagt inn i 
artsdatabankens artskart.  Registrertingene ligger 
ikke inne i Miljødirektoratets base Arter av nasjonal 
forvaltningsinteresse. Det betyr at kvaliteten og/eller 
relevansen på registreringen ikke er god nok.  
Artene er registrert som næringssøkende og omfatter 
krykkje (sterkt trua), stær (nær trua), sjøorre (nær 
trua), svartand (nær trua), teist (sårbar), tyrkerdue 
(sårbar) og storspove (nær trua). 
Lokaliteten vurderes ikke til å ha en vesentlig verdi for 
de registrerte artene. 

Vann og vassdrag  Ikke relevant 

Strandsone  Området ligger i sin helhet i strandsonen, det bør ev. 
settes av et område på ca 30 meter langs sjøen til 
grønnstruktur og Sistien 

Landskap og estetikk  Denne delen av strandsonen på Sistranda er preget av 
spredt naustbebyggelse i et åpent landskap. En ut-
bygging vil endre dette. Det er mulig å ha noen boli-
ger her samtidig som den nedre delen av strandsonen 
bevares for allmennheten. Dette forutsetter en særlig 
vektlegging av at bebyggelsen tilpasses omgivelsene.   

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte verdier. 

Forurensning: luft, jord og vann  Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for forurens-
ning. Det er ikke registrert forurenset grunn i områ-
det. 

Støy 
  

 Arealbruken vil ikke føre til økt støy. Store deler av 
området ligger i gul støysone, noe også i rød sone.   
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Sammenheng arealbruk og transportbehov  Området er sentrumsnært, vel 1 km fra Midtsian, og 
vurderes ikke å bidra til vesentlig økt transport. Det er 
gang- sykkelveg langs fv. 714 fra Melkstaden til Dyr-
vika. Det foreligger vedtatt reguleringsplan for gang- 
og sykkelveg langs fylkesveg 714 fra Dyrvika til Helles-
vik. På strekningen Melkstaden - Hammarvik er det 
utarbeidet reguleringsplan som har vært til høring og 
offentlig ettersyn. Frøya kommune er i ferd med å for-
berede sluttbehandling av planen. Området er også 
sentralt i forhold til kollektivtrafikk. 

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Barnetråkk-rapporten sier at fjæra på Sistranda er noe 
brukt av barn og unge.  

Friluftsliv  Det er ikke registrert særskilte friluftsinteresser i om-
rådet. 

Øvrige folkehelsetema 
 

 Gode muligheter for å gå/sykle og nært turområder. 
Området ligger på sjøsida av fylkesvegen, og beboere 
i området vil måtte krysse fylkesvegen. Ved etablering 
av Sistien, vil en kunne bruke denne til å gå/sykle til 
sentrum. Kryssing av fylkesvegen der det er bygd mil-
jøgate anses ikke som spesielt problematisk .  
Ingen relevans ifht. kriminalitetsforebygging og utjev-
ning av helseforskjeller i befolkningen på dette planni-
vået.  

Risiko og sårbarhet  Areal som omfattes av stormflo vil i sin helhet ligge in-
nefor 30 meters-beltet. Det er mulighet for marin 
leire, dette bør avklares ved detaljplanlegging av om-
rådet . 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger). 
 

 Det finnes ikke eksisterende kommunalteknisk infra-
struktur i området. Området ligger imidlertid nært so-
sial infrastruktur i sentrum.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Flere sentralt beliggende boliger vil styrke sentrum og 
er positivt med tanke på Sistrandas attraktivitet. 

Oppsummering: Området er sentrumsnært og svarer på et ønske om sjønære boliger. De negative 
konsekvensene som er beskrevet ovenfor vil for en stor del la seg løse gjennom avbøtende tiltak.  
Den delen av området som ligger nærmest fylkesvegen er støyutsatt og det vil være behov for avbø-
tende tiltak.  
For å ivareta allmennhetens interesser, jf. også barn og unges bruk av fjæra, bør området redusers og 
avgrenses mot sjøen slik at en får et turdrag/friområde på ca 30 meter her. Det er også foreslått videre-
føring av Sistien fram til Nordhammarvik industriområde. Sistien er i dag er klarert fram til Rabbakaia, 
jf. innspill Turveg 1.. 
 
I sum gir dette et relativt lite areal til boliger. Utbyggingsområdet foreslås redusert til ca 5,2 daa. Med 
tett utnytting lar det seg gjøre å få inne én rekke spesialtilpassede boliger.  Av hensyn til de som bor på 
andre sida av fylkesvegen bør det settes begrensning på høyden slik at utsikten for disse blir ivaretatt. 
Kommuneplanen må ha bestemmelse om rammer for reguleringsplanarbeide, følgende må inngå: 

 Området må undersøkes for kvikkleire og det må utføres støyvurdering med bestemmelser om    
 avbøtende tiltak. 

 Det tillates ikke mer enn én et. pluss sokkel. 

 Arealet må gis høy utnytting.  
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B7B: UTVIDELSE AV B7 SØROVER 
Gårds- og bruksnummer 19/9 og 19/20 

Forslagsstiller THM Invest as v/Svein Jarle Midtøy 

 
Innspill 

Innspillet omfatter utvidelse av boligområde B7. Ønskes ut-
bygd til boligformål. 

Dagens bruk Strandsone, delvis åpen jorddekt fastmark.  

Områdets størrelse og avgrensning  4,8 daa ved sjøen.  

Formål i kommunedelplan 2009 LFNR 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   4,6 daa jorddekt fastmark. Området ligger i et skrint 
område ned mot sjøen.  

Naturmangfold  Det er registrert 17 observasjoner av rødlistearter 
(Norsk rødliste 2010) på området som er lagt inn i 
artsdatabankens artskart. Registreringene ligger ikke 
inne i Miljødirektoratets base av Arter av nasjonal for-
valtningsinteresse. Det betyr at kvaliteten og/eller re-
levansen av registreringen ikke er god nok. Artene er 
registrert som næringssøkende og omfatter krykkje 
(sterkt trua), stær (nær trua), sjøorre (nær trua), svar-
tand (nær trua), teist (sårbar), tyrkerdue (sårbar) og 
storspove (nær trua).  
Lokaliteten vurderes ikke til å ha en vesentlig verdi for 
de registrerte artene.  

Vann og vassdrag  Ikke relevant 

Strandsone  Området ligger i sin helhet i strandsonen, det bør ev. 
settes av et område på ca 30 meter langs sjøen til 
grønnstruktur og Sistien. 

Landskap og estetikk  Denne delen av strandsonen på Sistranda er preget av 
spredt naustbebyggelse i et åpnet landskap. En ut-
bygging vil endre dette. Det er mulig å ha noen boli-
ger her samtidig som den nedre delen av strandsonen 
bevares for allmennheten. Dette forutsetter en særlig 
vektlegging av at bebyggelsen tilpasses omgivelsene.   

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte verdier. 
Forurensning: luft, jord og vann  Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for forurens-

ning. Det er ikke registrert forurenset grunn i områ-
det.  

Støy  Arealbruken vil ikke føre til økt støy. Store deler av 
området ligger i gul støysone, noe også i rød sone.  
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Sammenheng arealbruk og transportbehov  Området er sentrumsnært, vel 1 km fra Midtsian, og 
vurderes ikke å bidra til vesentlig økt transport. Det er 
gang- og sykkelveg langs fv. 714 fra Melkstaden til 
Dyrvika. Det foreligger vedtatt reguleringsplan for 
gang- og sykkelveg langs fylkesveg 714 fra Dyrvika til 
Hellesvik. På strekningen Melkstaden – Hammarvik er 
det utarbeidet reguleringsplan som har vært til høring 
og offentlig ettersyn. Frøya kommune er i ferd med å 
forberede sluttbehandling av planen. Området er 
også sentralt i forhold til kollektivtrafikk.  

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår  Barnetråkk-rapporten sier at fjæra på Sistranda er noe 
brukt av barn og unge.  

Friluftsliv  Det er ikke registrert særskilte friluftsinteresser i om-
rådet.  

Øvrige folkehelsetema  Gode muligheter for å gå/sykle og nært turområder. 
Området ligger på sjøsida av fylkesveien, og beboere i 
området vil måtte krysse fylkesvegen. Ved etablering 
av Sistien, vil en kunne bruke denne til å gå/sykle til 
sentrum. Kryssing av fylkesveien der det er bygd mil-
jøgate anses ikke som spesielt problematisk. Ingen re-
levans ifht. kriminalitetsforebygging og utjevning av 
sosiale helseforskjeller i befolkningen på dette planni-
vået.  

Risiko og sårbarhet  Areal som omfattes av stormflo vil i sin helhet ligge in-
nenfor 30-metersbeltet. Det er mulighet for marin 
leire, dette bør avklares ved detaljplanlegging av om-
rådet. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage veger)  Det finnes ikke eksisterende kommunalteknisk infra-
struktur i området. Området ligger imidlertid nært so-
sial infrastruktur i sentrum. 

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Flere sentralt beliggende boliger vil styrke sentrum og 
er positivt med tanke på Sistrandas attraktivitet.  

Oppsummering: Innspillet tas til følge og legges inn i høringsutkastet.  
Området er sentrumsnært og svarer på et ønske om sjønære boliger. De negative konsekvensene som 
er beskrevet ovenfor vil for en stor del la seg løse gjennom avbøtende tiltak.  
Den delen av området som ligger nærmest fylkesveien er støyutsatt og det vil være behov for avbø-
tende tiltak. For å ivareta allmennhetens interesser, jf. barn og unges bruk av fjæra, bør området redu-
seres og avgrenses mot sjøen slik at en får et turdrag/friområde på ca 30 meter her. Det er også fore-
slått videreføring av Sistien fram til Nordhammarvik industriområde. Sistien er i dag klarert fram til 
Rabbakaia, jf. innspill Turveg 1. 
 
Arealet føyer seg til område B7 og vil dermed utgjøre en større samlet utbygging. Med tett utnytting 
lar det seg gjøre å få inn en rekke spesialtilpassede boliger. Av hensyn til de som bor på andre sida av 
fylkesvegen bør det settes begrensning på høyden slik at utsikten for disse blir ivaretatt. 
Kommuneplanen må ha bestemmelse om rammer for reguleringsplanarbeidet, følgende må inngå:  

 Området må undersøkes for kvikkleire og det må utføres støyvurdering med bestemmelser 

om avbøtende tiltak. 

 Det tillates ikke mer enn èn etasje pluss sokkel.  

 Arealet må gis høy utnytting. 
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B8  BOLIGFORMÅL VED GARTNERIET, NORD FOR BLÅTT KOMPETANSESENTER 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 22/3 og 22/7 

Forslagsstiller Riiber eiendom AS 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Arealet ønskes omregulert til boligformål, inklusive naust, 
med friområde langs strandlinja.  

Dagens bruk Strandsone/ dyrka mark med drivhus (ikke i bruk) med til-
hørende parkering, atkomstveg og lagerareal.  

Områdets størrelse og avgrensning 6,5 daa 

Formål i kommunedelplan 2009 LNFR og idrettsanlegg 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk 
 

  Ca halvparten er fulldyrka mark. Hele området er 
imidlertid dyrkbart. Området er en del av et sammen-
hengende jordbruksområde på nedsiden av fylkesve-
gen. Omdisponering av området vil gi få driftsmessige 
konsekvenser. 

Naturmangfold  Det er registrert fire observasjoner av rødlista arter in-
nenfor område(Svarthalespove sterkt trua, Stær Nær 
trua, Brushane sårbar, Makrellterne sårbar). Registre-
ringene ligger imidlertid ikke inne i arter av nasjonal 
forvaltningsinteresse. Dette betyr at kvaliteten og/el-
ler relevansen på registreringen ikke er god nok.   
Boliger i området vurderes til ikke å gi negativ konse-
kvens i forhold til naturmangfold forutsatt at det blir 
bevart en sone ned til sjøen som ikke blir bebygd. 

Vann og vassdrag  Ikke relevant. 

Strandsone 
  

 100-meters-beltet her er kartlagt som svært viktig 
strandsone, og sjøområdet er registrert som egnet for 
kiting. Sistien går gjennom området, og bør ev. inn-
passes.  

Landskap og estetikk  Arealet framstår som åpent ned mot sjøen. Selv om 
det finnes bebyggelse i tilstøtende områder, vil en ut-
bygging endre karakteren her.  
Utbygging vil også kunne endre utsiktsforholdene til 
boligene på motsatt side av fylkesvegen.  

Kulturminner og kulturmiljø   Ingen registrerte verdier. 

Forurensning: luft, jord og vann  Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for forurens-
ning. Området må undersøkes for forurenset grunn 
(på grunn av drivhuset).  
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Støy 
  

 Arealbruken medfører ikke økt støy. 
Den delen av området som ligger nærmest fylkesve-
gen er noe støyutsatt (gul støysone strekker seg nes-
ten halvvegs mellom vegen og sjøen)  

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Området er svært sentrumsnært, og vurderes ikke å 
bidra til økt transport. Det er gang- sykkelveg langs fv. 
714 fra Melkstaden til Dyrvika. Det foreligger vedtatt 
reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fylkes-
veg 714 fra Dyrvika til Hellesvik. På strekningen Melk-
staden - Hammarvik er det utarbeidet reguleringsplan 
som har vært til høring og offentlig ettersyn. Frøya 
kommune er i ferd med å forberede sluttbehandling 
av planen. Området er også sentralt i forhold til kol-
lektivtrafikk. 

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Barnetråkkrapporten sier at fjæra på Sistranda er noe 
brukt av barn og unge. 

Friluftsliv  Deler av området ligger i et svært viktig friluftsom-
råde.  

Øvrige folkehelsetema 
 

 Gode muligheter for å gå/sykle og nært turområder.  
Området ligger i gang- og sykkelavstand fra skole- og 
idrettsanlegg, samt øvrige sentrumsfunksjoner.  
I et trafikksikkerhetsperspektiv, vurderes det som ne-
gativt at området ligger på sjøsida av fylkesvegen, slik 
at bosatte i området vil måtte krysse fylkesvegen. Ved 
utvikling av Sistien, vil en kunne ferdes på denne til 
sentrumskjernen for så å krysse fylkesvegen der den 
er ombygd til miljøgate.  
Ingen relevans ifht. kriminalitetsforebygging og utjev-
ning av helseforskjeller i befolkningen på dette plan-
nivået. 

Risiko og sårbarhet  Nedre del av området er utsatt for stormflo, jf. hen-
synssone på plankartet Det er mulighet for marin 
leire, dette bør avklares ved detaljplanlegging av om-
rådet 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger).  

 God tilgang til sosial infrastruktur.  
Det må påregnes ny teknisk infrastruktur til området.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv   Flere sentralt beliggende boliger vil styrke sentrum og 
er positivt med tanke på Sistrandas attraktivitet.  

Oppsummering: Det er positivt med sentrumsnære boliger og flere av de negative konsekvensene lar 
seg løse med avbøtende tiltak, f.eks. støy og forurensning. Alternativ bruk av område er etablering av 
Folkepark (jf. innspill F1og fastsatt Planprogram) kombinert med tilrettelegging for kiting. Dette er 
tiltak som på en bedre måte lar seg innpasse i det særegne landskapet og som på en god måte ivaretar 
allmennheten/ barn og unges interesser, herunder friluftsliv. 
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B9  BOLIGFELT STRANDHEIM 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 22/9 

Forslagsstiller Judith Liaøy Eriksen 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Grunneier ønsker boligformål på eiendommen. Det er ikke 
oppgitt hvor mye av eiendommen som ønskes omregulert. 
 

Dagens bruk Utmark 

Områdets størrelse og avgrensning 44 daa 
Formål i kommunedelplan 2009 LNFR 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   Området består av mark som ikke egner seg til jord- 
eller skogbruk.  

Naturmangfold  Det er ikke registrert særskilt viktige naturverdier. 

Vann og vassdrag  Ikke relevant 

Strandsone  Ikke relevant 

Landskap og estetikk 
  

 Eiendommen strekker seg langt opp i det åpne 
heilandskapet som omgir Sistranda. En eventuell be-
byggelse opp mot Rabbaheia vil bli eksponert over et 
større område. Området videre innover består av en 
viktig landskapstype med kystlynghei.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte verdier.  

Forurensning: luft, jord og vann  Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for forurens-
ning. Det er ikke registrert forurenset grunn i områ-
det. 

Støy 
  

 Arealbruken vil ikke føre til økt støy. Eksisterende bo-
liger i området ligger innenfor gul støysone. Ev. boli-
ger på platået over disse, vil ikke bli støyutsatt.  

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Området er ca 2 km fra sentrum på Midtsian. Det er 
gang- sykkelveg langs fv. 714 fra Melkstaden til Dyr-
vika. Det foreligger vedtatt reguleringsplan for gang- 
og sykkelveg langs fylkesveg 714 fra Dyrvika til Helles-
vik. På strekningen Melkstaden - Hammarvik er det 
utarbeidet reguleringsplan som har vært til høring og 
offentlig ettersyn. Frøya kommune er i ferd med å for-
berede sluttbehandling av planen. Flere boliger i om-
rådet vil ikke bidra til vesentlig økt transport. 

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Det er ikke kjent at området blir brukt til aktiviteter 
for barn og unge. Områdets karakter tilsier at det er 
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gode muligheter for å legge til rette for attraktive 
leke- og oppholdsarealer for barn. 

Friluftsliv  Øvre deler av området er registrert som viktig frilufts-
område Stutvassdalen - Sistranda – Gurvikdalen. 

Øvrige folkehelsetema, bl.a. 
 

 Gode muligheter for å gå/sykle og nært turområder.  
Området ligger i gang- og sykkelavstand fra skole- og 
idrettsanlegg, samt øvrige sentrumsfunksjoner.  
I et trafikksikkerhetsperspektiv, vurderes det som po-
sitivt at området ligger på vestsida av fylkesvegen, slik 
at bosatte i området ikke må krysse fylkesvegen for å 
komme til sentrum.  
Ingen relevans ifht. kriminalitetsforebygging og utjev-
ning av helseforskjeller i befolkningen på dette plan-
nivået. 

Risiko og sårbarhet  I deler av området er det høy aktsomhet for radon. 
Før utbyggig må dette undersøkes nærmere. Områ-
det har stor mulighet for marin leire. Jf. kap. om ROS-
analyse. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger). 
 

 Området ligger i tilknytning til fylkesveg 714 og ca 2 
km fra sentrum og har dermed god tilgang til sosial 
infrastruktur.  
 
Området ligger på et høyere terrengnivå enn boligene 
mot fylkesvegen, med en markert skrent ned mot 
disse. Det vurderes som teknisk krevende å føre fram 
en atkomstveg med tilfredsstillende stigningsforhold 
via området med eksisterende boliger. Ny avkjørsel vil 
måtte plasseres lenger sør (mellom boligene på 
Strandheim og avkjørsla til gravplassen), og det må 
følgelig påregnes en forholdsvis lang atkomstveg over 
flere naboeiendommer fram til området.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Flere sentralt beliggende boliger vil styrke sentrum og 
er positivt med tanke på Sistrandas attraktivitet. 

Oppsummering: Hensynet til landskap/estetikk og friluftsliv tilsier at en eventuell omdisponering bør 
avgrenses til nedre del av eiendommen, i tilknytning til eksisterende boliger ved fylkesvegen. Det vil 
imidlertid være teknisk krevende å etablere atkomst til området gjennom det eksisterende boligområ-
det mot fylkesvegen.  
 
Det er også i planprogrammet pekt på at området innover Hauan skal opprettholdes som viktig land-
skapstype kystlynghei.  
 
Områdets attraktivitet vil kunne svekkes av Nordhammervik industriområde, og en ev. utvidelse her, 
jf. N1. Etablering av nytt industriområde like sør for B9, jf. N2, vil kunne svekke attraktiviteten ytterli-
gere. Både utsikt, støy og næringstrafikk vil bidra til dette. 
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B10  BOLIGFELT GNR/BNR 27/8 MELLOM KONGENSTJØNNA OG ERVIKA 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 27/8 

Forslagsstiller Jorunn Halfrid Ervik 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Grunneier ønsker boligformål på eiendommen. Deler av ei-
endommen ligger utenfor planområdet til kommunedelpla-
nen.  
 

Dagens bruk Utmark 

Områdets størrelse og avgrensning 8,3 daa innenfor planområdet, totalt 15,9 daa 

Formål i kommunedelplan 2009 LNFR 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   Området består av mark som ikke egner seg til jord- 
eller skogproduksjon; myr og impediment (ikke driv-
verdig) skog. 

Naturmangfold  En mindre del av området i vest (0,4 daa) ligger innen-
for en viktig naturtypelokalitet med rikmyr. Utbygging 
av område vil kunne virke noe negativt på naturtype-
lokaliteten dersom det blir drenert i området.  

Vann og vassdrag  Ikke relevant 

Strandsone  Ikke relevant 

Landskap og estetikk 
  

 Eiendommen strekker seg langt opp i det åpne 
heilandskapet som omgir Sistranda. Det ligger en bo-
ligeiendom på tilvarende høyde som nedre del av ei-
endommen, men det finnes ikke bebyggelse lenger 
opp i landskapet på tilstøtende eiendommer.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte verdier.  

Forurensning: luft, jord og vann  Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for forurens-
ning. Det er ikke registrert forurenset grunn i områ-
det. 

Støy 
  

 Arealbruken vil ikke føre til økt støy, og området er 
ikke støyutsatt.   

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Området ligger ca 2,6 km fra sentrum på Midtsian. 
Det er gang- sykkelveg langs fv. 714 fra Melkstaden til 
Dyrvika. Det foreligger vedtatt reguleringsplan for 
gang- og sykkelveg langs fylkesveg 714 fra Dyrvika til 
Hellesvik. På strekningen Melkstaden - Hammarvik er 
det utarbeidet reguleringsplan som har vært til høring 
og offentlig ettersyn. Frøya kommune er i ferd med å 
forberede sluttbehandling av planen. Et mindre antall 
boliger i området vil ikke bidra til vesentlig økt trans-
port. 

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 
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Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Det er ikke kjent at området blir brukt til aktiviteter 
for barn og unge. Områdets karakter tilsier at det er 
gode muligheter for lek og aktivitet. 

Friluftsliv  Det er ikke registrert viktige friluftsinteresser innenfor 
området. 

Øvrige folkehelsetema, bl.a. 
 

 Gode muligheter for å gå/sykle og nært turområder.  
Området ligger i ca. 2,6 km fra skole- og idrettsan-
legg, samt øvrige sentrumsfunksjoner. Det er gang- 
og sykkelveg langs fylkesvegen fra Ervika til Sist-
randa, og videre til Nordhammarvika.  
Ingen relevans ifht. kriminalitetsforebygging og utjev-
ning av helseforskjeller i befolkningen på dette plan-
nivået. 

Risiko og sårbarhet  I deler av området er det høy aktsomhet for radon. 
Før utbyggig må dette undersøkes nærmere.  

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger). 
 

 Området ligger i tilknytning til fylkesveg 714 og ca 2,6 
km fra sentrum. Dette er relativt stor avstand sam-
menlignet med øvrige innspill. 
Området er ikke tilrettelagt med teknisk infrastruktur 
og det vurderes som krevende å føre fram en at-
komstveg med tilfredsstillende stigningsforhold.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Området ligger noe usentralt, men vil styrke sentrum 
på Sistranda.  

Oppsummering: Hensynet til landskap/estetikk og arrondering av bebygd areal mot natur-/friluftsområdene 
tilsier at området ikke bør bygges ut. Omdisponering vil "ta hull på" nye områder for utbygging forholdsvis langt 
fra sentrum. Jf. også at det i planprogrammet er pekt på at området innover Hauan skal opprettholdes som vik-
tig landskapstype kystlynghei.  En utbygging vil også kunne virke noe negativt på forekomsten av rikmyr. 
 
Det er relativt langt til sentrum med sosiale/kulturelle tilbud. Det vil også være krevende, både teknisk og kost-
nadsmessig, å etablere atkomst til området. 
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B11 BOLIGFELT MELLOM SIHOLMEN OG FREDAGSVIKA, SES I SAMMENHENG MED 
B11B OG B11C 
Navn, gårds- og bruksnummer 24/3, 24/35, 24/18 

Forslagsstiller Frøya kommune 

 
Utsnitt: gjeldende plansituasjon 

Forslaget gjelder boligformål på sjøsida av fylkesvegen i 
området mellom Siholmen og Fredagsvika.  

Dagens bruk Ubebygde områder, foruten én bolig på gnr. 24 bnr 18. 

Områdets størrelse og avgrensning 15,5 daa 
Formål i kommuneplanens arealdel LNFR 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk.   Innenfor gnr. /bnr. 24/3 og 24/35 er 4,2 daa er regi-
strert som innmarksbeite (AR50). Dette er små lapper 
av landbruksjord som ligger mellom bergknauser, og 
som er tungdrevne arealer. 

Naturmangfold. 
 

 Det er ikke registrert særskilt viktige naturverdier i 
området. 

Vann og vassdrag.  Det går et vannsig gjennom området, fra myrområdet 
på vestsida ev vegen og ned til sjøen. Det er ikke regi-
strert særskilte verdier i tilknytning til dette. 

Strandsone. 
 

 Området ligger i sin helhet innenfor 100-metersbeltet 
og det er jf pbl § 1-8 ikke tillatt med andre tiltak enn 
fasadeendringer i området  

Landskap og estetikk.  Landskapet i området er småkupert og i liten grad be-
bygd. Det ser ikke ut til at hele området egner seg for 
utbygging ut fra terrengmessige forhold. Eksponering 
mot sjøen vil avhenge av utbyggingsform og husplas-
sering. Dette må vurderes i reguleringsplan. 

Kulturminner og kulturmiljø.  Ingen registreringer 

Forurensning: luft, jord og vann.   Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for forurens-
ning. Det er ikke registrert forurenset grunn i områ-
det. 

Støy. 
  

 Den delen av området som ligger nærmest fylkesve-
gen ligger i gul støysone jf. støyvarselkart (Statens 
vegvesen).  

Sammenheng arealbruk og transportbehov. 

 
 Det er gang- sykkelveg langs fv. 714 fra Melkstaden til 

Dyrvika. Området ligger om lag 1,5 km fra sentrums-
kjernen på Midtsian, og omdisponering til boligformål 
vurderes ikke å føre til vesentlig økt transportbehov.   

TEMA- SAMFUNN   
Barn og unges oppvekstvilkår. 
 

 En er ikke kjent med at området brukes av barn og 
unge til leik og opphold. Området har gode naturgitte 
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forhold for tilrettelegging for barns leik og godt bo-
miljø.  

Friluftsliv.  Det er ikke registrert viktige friluftsområder i områ-
det.  

Øvrige folkehelsetema.  

 
 Gode muligheter for å gå/sykle og nært turområder.  

Området ligger i gang- og sykkelavstand fra skole- og 
idrettsanlegg, samt øvrige sentrumsfunksjoner.  
I et trafikksikkerhetsperspektiv, vurderes det som noe 
negativt at bosatte i området vil måtte krysse fylkes-
vegen for å bruke gang- sykkelvegen til sentrum. 
Dette er også skoleveg. 
 
Ingen relevans ifht. kriminalitetsforebygging og utjev-
ning av helseforskjeller i befolkningen på dette plan-
nivået. 

Risiko og sårbarhet. 
 

 Høy aktsomhet for radon. Ingen fare for ras, skred el-
ler stormflo. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger). 
  

 Området ligger i tilknytning til fylkesveg 714 om lag 
1,5 km fra sentrumskjernen. Det er opparbeidd gang- 
sykkelveg og det ligger til rette for at beboere i områ-
det kan benytte seg av eksisterende sosial infrastruk-
tur i sentrum.  
Det er ikke eksisterende teknisk infrastruktur i områ-
det, området er dermed relativt kostbart å bygge ut.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv. 
 

 Området vil kunne utgjøre et annerledes botilbud enn 
områdene i sentrum, særlig med tanke på natur/ sjø-
tilknytning. Slik bidrar det til mer variasjon i boligtil-
budet. 

 

Oppsummering: Området ligger i sin helhet innenfor 100-metersbeltet fra sjøen, et belte på om lag 25 meter 

nederst mot sjøen er avsatt til LNFR. Terrenget er småkupert og det ser ikke ut til at hele området egner seg for 

utbygging. Dette vil kunne gi mindre boligklynger med grøntområder i mellom. Atkomst til området ser ut til å 

kunne løses ved grensa mellom 24/35 og 24/18.  

Det er ikke registrert verdier knyttet til naturmangfold eller kulturminner/-miljø i området. Ved regulering av 

området må det særlig legges vekt på: 

 Utsikt og landskapsmessig eksponering. Det kuperte landskapet vil kunne bidra til å dempe ekspone-

ringen av bebyggelsen samtidig som utsikt tas vare på. 

 Allmennhetens interesser, inkludert god tilgjengelighet til sjøarealene.  

 Et trafikksikkert krysningspunkt på fylkesvegen for gående og syklende som skal nå gang- og sykkelve-

gen. 

 Vurdere behov for støyreduserende tiltak.   
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B11 B SJØNÆRE BOLIGER FRA SIHOLMEN TIL FREDAGSVIKA 
Gårds- og bruksnummer Deler av 23/7, samt 23/8.  

Forslagsstiller 
 

Advokatfirmaet Stokholm Svendsen as på vegne av Frøy 
eiendom  

 
Innspill  

Ønsker å omregulere til boligformål. Ses i sammenheng 
med forslag til utbygging av sjøhus/naust, for en samlet ut-
bygging. (Se naust 2)  

Dagens bruk Ubebygd strandsone. Avgrenset av fylkesvei og sjø.  

Områdets størrelse og avgrensning  Ca 11,6 daa 

Formål i kommunedelplan 2009 LFNR 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk  Ikke relevant  

Naturmangfold  Ikke registrert særskilt viktige naturverdier i området.  

Vann og vassdrag   Ingen registrerte  

Strandsone  Området ligger i sin helhet innenfor 100-metersbeltet 
og det er jf PBL § 1-8 ikke tillatt med tiltak 

Landskap og estetikk  Landskapet i området er småkupert og ubebygd. Det 
ser ikke ut til at hele området egner seg til utbygging 
ut fra terrengmessige forhold. Eksponering mot sjøen 
vil avhenge av utbyggingsfom og husplassering.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registreringer 

Forurensning: luft, jord og vann  Det er ikke registrert forurenset grunn i området. 
Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for forurens-
ning.  

Støy  Den delen av området som ligger nærmest fylkesve-
gen ligger i gul støysone, jf støyvarselkart (SVV) 

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Det er gang- og sykkelveg langs fv.714 fra Melkstaden 
til Dyrvika. Området ligger om lag 1,5 km fra sen-
trums-kjernen på Midtsian, og omdisponering til bo-
ligformål vurderes ikke å føre til vesentlig økt trans-
portbehov.  

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår  En er ikke kjent med at området brukes av barn og 
unge til leik og opphold. Området har gode naturgitte 
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forhold for tilrettelegging for barns leik og godt bo-
miljø.  

Friluftsliv  Det er ikke registrert viktige friluftsområder i områ-
det.  

Øvrige folkehelsetema  Gode muligheter for å gå/sykle og nært turområder. 
Området ligger i gang- og sykkelavstand fra skole- og 
idrettsanlegg, samt øvrige sentrumsfunksjoner. I et 
trafikksikkerhetsperspektiv, vurderes det som noe ne-
gativt at bosatte i området vil måtte krysse fylkesve-
gen for å bruke gang- og sykkelvegen til sentrum. 
Dette er også skoleveg. Samtidig kan det tenkes en 
utbygging av intern gangvei/sti langs planlagt sjø-
hus/naustbebyggelse, som ender på Siholmen. Her er 
det fotgjengerovergang til gang- og sykkelvei, samt at 
Sistien vil ha sitt utløp her.  
Ingen relevans i forhold til kriminalitetsforebygging 
og utjevning av helseforskjeller i befolkningen på 
dette plan-nivået.  

Risiko og sårbarhet  Høy aktsomhet for radon. Ingen fare for ras, skred el-
ler stormflo. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage veger)  Området ligger i tilknytning til fylkesveg 714 om lag 
1,5 km fra sentrumskjernen. Det er opparbeidet gang- 
sykkelveg og det ligger til rette for at beboere i områ-
det kan benytte seg av eksisterende sosial infrastruk-
tur i sentrum. 
Det er ikke eksisterende teknisk infrastruktur i områ-
det.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Området vil kunne utgjøre et annerledes botilbud enn 
områdene i sentrum, særlig med tanke på natur/sjøtil-
knytning. Slik bidrar det til mer variasjon i boligtilbu-
det.  

Oppsummering: Området ligger sammen med område B11 og B11c i sin helhet innenfor 100-meters-
beltet fra sjøen. Terrenget er småkupert og det ser ikke ut til at hele området egner seg for utbygging. 
Dette vil kunne gi mindre boligklynger med grøntområder i mellom. Sammen med utbygging av sjø-
hus/naust ved Siholmen vil dette utgjøre et samlet utbyggingsområde som knyttes mot funksjoner på 
Siholmen. Det anbefales at det utarbeides en samlet reguleringsplan for området fra Fredagsvika til 
Siholmen. Atkomst til området ser ut til å kunne løses ved grensa mellom 24/35 og 24/18. 
Det er ikke registrert verdier knyttet til naturmangfold eller kulturminner/-miljø i området. Ved regule-
ring av området må det legges særlig vekt på: 

 Utsikt og landskapsmessig eksponering. Det kuperte landskapet vil kunne bidra til å dempe 

eksponeringen av bebyggelsen samtidig som utsikt tas vare på. 

 Allmennhetens interesser, inkludert god tilgjengelighet til sjøarealene. 

 En trafikksikker samlet avkjørsel for området i sin helhet 

 Et trafikksikkert krysningspunkt på fylkesvegen for gående og syklende som skal nå gang- og 

sykkelvegen på oversiden av fylkesveien. 

 Legge til rette for gangvei/sti på nedsiden av fylkesveien for å knytte boligområdet til sjø-

hus/naustutbygging på Siholmen. Dette vil gi tilgang til gangfelt ved Siholmen, samt Sistien 

fra boligområdet. 

 Vurdere behov for støyreduserende tiltak. 
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B11 C BOLIGOMRÅDE FRA SIHOLMEN TIL FREDAGSVIKA 
Gårds- og bruksnummer 24/11 

Forslagsstiller Tommy Hammer og Anna Grønskag 

 
Innspill  

Ønsker hele sin eiendom (på begge sider av veien) regulert 
for boligbygging 

Dagens bruk Spredt bebygd med små landbruksarealer 

Områdets størrelse og avgrensning  Ca 18 daa 

Formål i kommunedelplan 2009 LFNR 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk  Nedenfor fylkesveien: 0,6 fulldyrka jord, 2,7 innmarks-
beite.  
Overfor fylkesveien: 0,6 fulldyrka jord og skog.   

Naturmangfold  Ingen registrerte verdier. 

Vann og vassdrag  Ikke relevant. 

Strandsone  Området ligger i sin helhet innenfor 100-metersbeltet 
og det er jf. PBL § 1-8 ikke tillatt med andre tiltak enn 
fasadeendringer i området.  

Landskap og estetikk  Landskapet i området er småkupert og ubebygd. Det 
ser ikke ut til at hele området egner seg til utbygging 
ut fra terrengmessige forhold. Eksponering mot sjøen 
vil avhenge av utbyggingsform og husplassering.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registreringer.  

Forurensning: luft, jord og vann  Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for foruren-
sing. Det er ikke registrert forurenset grunn i området.  

Støy  Den delen av området som ligger nærmest fylkesve-
gen ligger i gul støysone, jf støyvarselkart (SVV) 

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Det er gang- og sykkelveg langs fv. 714 fra Melkstaden 
til Dyrvika. Området ligger om lag 1,5 km fra sen-
trumskjernen på Midtsian, og omdisponering til bolig-
formål vurderes ikke å føre til vesentlig økt transport-
behov.  

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår  En er ikke kjent med at området brukes av barn og 
unge til leik og opphold. Området har gode naturgitte 
forhold for tilrettelegging for barns leik og godt bo-
miljø.  

Friluftsliv  Det er ikke registrert viktige friluftsområder i områ-
det.  
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Øvrige folkehelsetema  Gode muligheter for å gå/sykle og nært turområder. 
Området ligger i gang- og sykkelavstand fra skole- og 
idrettsanlegg, samt øvrige sentrumsfunksjoner. I et 
trafikksikkerhetsperspektiv, vurderes det som noe ne-
gativt at bosatte i området vil måtte krysse fylkesve-
gen for å bruke gang- og sykkelvegen til sentrum. 
Dette er også skoleveg. Samtidig kan det tenkes en 
utbygging av intern gangvei/sti langs planlagt sjø-
hus/naustbebyggelse, som ender på Siholmen. Her er 
det fotgjengerovergang til gang- og sykkelvei, samt at 
Sistien vil ha sitt utløp her.  
Ingen relevans i forhold til kriminalitetsforebygging 
og utjevning av helseforskjeller i befolkningen på 
dette plan-nivået. 

Risiko og sårbarhet  Høy aktsomhet for radon. Ingen fare for ras, skred el-
ler stormflo.  

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage veger)  Området ligger i tilknytning til fylkesveg 714 om lag 
1,5 km fra sentrumskjernen. Det er opparbeidet gang- 
sykkelveg og det ligger til rette for at beboere i områ-
det kan benytte seg av eksisterende sosial infrastruk-
tur i sentrum. 
Det er ikke eksisterende teknisk infrastruktur i områ-
det. 

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Området vil kunne utgjøre et annerledes botilbud enn 
områdene i sentrum, særlig med tanke på natur/sjøtil-
knytning. Slik bidrar det til mer variasjon i boligtilbu-
det.  

Oppsummering: Området nedenfor fylkesveien vil sammen med B11 og B11b utgjøre et sammen-
hengende utbyggingsområde, og inkluderes i høringsforslaget. Området overfor fylkesveien inklude-
res ikke.  
Området ligger sammen med område B11 og B11c i sin helhet innenfor 100-metersbeltet fra sjøen. 
Terrenget er småkupert og det ser ikke ut til at hele området egner seg for utbygging. Dette vil kunne 
gi mindre boligklynger med grøntområder i mellom. Sammen med utbygging av sjøhus/naust ved 
Siholmen vil dette utgjøre et samlet utbyggingsområde som knyttes mot funksjoner på Siholmen. Det 
anbefales at det utarbeides en samlet reguleringsplan for området fra Fredagsvika til Siholmen. At-
komst til området ser ut til å kunne løses ved grensa mellom 24/35 og 24/18. 

Det er ikke registrert verdier knyttet til naturmangfold eller kulturminner/-miljø i området.  
Ved regulering av området må det legges særlig vekt på: 

 Utsikt og landskapsmessig eksponering. Det kuperte landskapet vil kunne bidra til å 

dempe eksponeringen av bebyggelsen samtidig som utsikt tas vare på. 

 Allmennhetens interesser, inkludert god tilgjengelighet til sjøarealene. 

 En trafikksikker samlet avkjørsel for området i sin helhet 

 Et trafikksikkert krysningspunkt på fylkesvegen for gående og syklende som skal nå gang- 

og sykkelvegen på oversiden av fylkesveien. 

 Legge til rette for gangvei/sti på nedsiden av fylkesveien for å knytte boligområdet til sjø-

hus/naustutbygging på Siholmen. Dette vil gi tilgang til gangfelt ved Siholmen, samt Sis-

tien fra boligområdet. 

 Vurdere behov for støyreduserende tiltak. 
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B12 BOLIGFELT I FORLENGELSEN AV BEINSKARDET, NED MOT SJØEN 
Navn, gårds- og bruksnummer Deler av 20/4, 20/11, 20/9, 20/13, 20/2, 20/7, 20/3, 20/20, 

20/17, 20/6, 21/18, 21/19, 21/3, 21/27 og 21/65 

Forslagsstiller Bjørnar Johansen 

 
Utsnitt: innspill 

Forslaget gjelder boligformål på sjøsida av fylkesvegen i 
forlengelsen av Beinskardet. Vises som skravert felt i kart-
utsnittet. Det beskrives ønske om lavblokkbebyggelse.  

Dagens bruk Delvis bebygd område med eneboliger og naust. Landbruk. 

Områdets størrelse og avgrensning  Ca 25,1 daa. Avgrenset mot fylkesveien i vest og sjø i øst. 

Formål i kommuneplanens arealdel LNFR 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk.   20,3 fulldyrka jord.  
Området består i hovedsak av fulldyrka mark med be-
byggelse. Hver teig er i seg selv liten. Området utgjør 
et sammenhengende jordbruksareal med høy kvalitet.  

Naturmangfold. 
 

 I naturbasen oppgis observasjon av art med særlig 
stor forvaltningsinteresse; Storspove. Denne står opp-
ført som sårbar på Norsk rødliste 2015. Landskap som 
Storspoven oppholder seg, er under nedbygging in-
nenfor planområdet.  

Vann og vassdrag.  Ikke relevant. 

Strandsone. 
 

 Området ligger i sin helhet innenfor strandsonen. En 
åpning for boligbygging vil medføre privatisering på 
en sentral del av planområdet. I verdsetting av frilufts-
områder er området vedsatt som et svært viktig om-
råde. Strandsonen er i Barnetråkk et viktig område for 
aktivitet blant barn og unge.  

Landskap og estetikk.  Området har et kysthistorisk særpreg med smale ei-
endomsteiger, landbruk og spredt naustbebyggelse. 
Området inviterer til nærhet og utsyn til havet, og er 
en del av Sistrandas identitet. Området er en av de 
siste større åpne grøntområdene ned mot sjø innenfor 
planområdet og derfor særlig viktig å bevare. Utbyg-
ging vil også påvirke bakenforliggende bebyggelses 
utsiktsforhold.  

Kulturminner og kulturmiljø.  I området er det i Askeladden markert ett kultur-
minne: id 16453; Bekkaskaget. Det er funnet et red-
skap fra steinalderen.  

Forurensning: luft, jord og vann.   Det er ikke registrert forurenset grunn i området. 
Arealbruk i seg selv vil ikke medføre økt forurensning. 
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Støy. 
  

 Området ligger innenfor gul sone i SVV støykart. Fo-
reslått utbygging medfører ikke økt støy.  

Sammenheng arealbruk og transportbehov. 

 
 Området ligger sentralt innenfor planområdet med 

gode muligheter til å gå/sykle til jobb/skole/fritidsakti-
viteter, samt i nærheten av kollektivtransport. 

TEMA- SAMFUNN   

Barn og unges oppvekstvilkår. 
 

 I Barnetråkk-undersøkelsen er Sistrandsfjæra bemer-
ket som et viktig område for barn og unges lek og ak-
tivitet. 

Friluftsliv.  I lokal kartlegging av friluftsområder er området mer-
ket som svært viktig område; Fjære, nærområde for 
barnehage og skoler.  

Øvrige folkehelsetema.  

 
 I forhold til avkjørsel kan man benytte eksisterende 

avkjørsel. Man må krysse fylkesveien for å nå gang- og 
sykkel, noe som vurderes negativt i et trafikksikker-
hetsperspektiv. På dette plannivået er kriminalitetsfo-
rebygging, universell utforming og utjevning av helse-
forskjeller i befolkningen på dette plan-nivået.  

Risiko og sårbarhet. 
 

 Nedre del av området er utsatt for stormflo, jf. hen-
synssone på plankartet. Det er mulighet for marin 
leire, dette bør avklares ved detaljplanlegging av om-
rådet. Området ligger innenfor moderat til lav akt-
somhetsgrad i Nasjonalt aktsomhetskart for radon. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger). 
  

 God tilgang til sosial infrastruktur. Det må påregnes 
oppgradering av teknisk infrastruktur til området.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv. 
 

 Flere sentralt beliggende boliger vil styrke sentrum og 
er positivt med tanke på Sistrandas attraktivitet. 

Oppsummering:  

Tas ikke til følge.  

I planprogram vedtatt 26.08.2015 trekkes strandsonen fram som et område som bør forvaltes med 

omhu. Sistranda har historisk sett et særskilt kystlandskap. Samtidig skal det vurderes sjønære bo-

ligområder. Det skal tas hensyn til grøntarealer ved fortetting av boligområder.  

Innspillet omhandler et område innenfor strandsonen som er regulert til LFNR. Arealet benyttes nå 

til landbruk, med fulldyrket jord av god kvalitet. Området er et relativt stort sammenhengende 

grøntområde i strandsonen. Sistrandsfjæra har gjennom Barnetråkk-undersøkelsen blitt trukket 

fram som et viktig aktivitetsområde for barn og unge. Med sin sentrale beliggenhet er dette en ak-

tuell problemstilling for området. Området har et karakteristisk kystlandskapspreg og er relativt 

flatt. Utbygging av dette området vil kunne påvirke utsiktsforhold for bakenforliggende boliger. På 

bakgrunn av dette tas innspillet ikke til følge. 
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B13 BOLIGOMRÅDE TUVNESET 
Gårds- og bruksnummer 27/4 og 27/14 

Forslagsstiller Torbjørn Hammernes, på vegne av grunneiere 

 
Innspill  

Ønskes regulert til boligområde.  

Dagens bruk Fraflyttet landbrukseiendom, senere år benyttet som fri-
tidsbolig.  

Områdets størrelse og avgrensning  15,8 daa 

Formål i kommunedelplan 2009 LFNR 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   6 daa fulldyrka jord, 3,6 daa innmarksbeite. Området 
er ikke en del av et større sammenhengende jord-
bruksareal.  

Naturmangfold  Ingen registrerte funn. 

Vann og vassdrag  Ikke relevant.  

Strandsone  Området ligger i sin helhet innenfor strandsonen. Om-
rådets beskaffenhet tilsier at man vil få lav utnytting 
av et større område i strandsonen, noe som vil med-
føre privatisering.  

Landskap og estetikk  Eventuell begrenset og spredt boligbygging ser ikke ut 
til å påvirke landskapstypen i særlig grad. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registreringer.  

Forurensning: luft, jord og vann  Arealbruken i seg selv vil ikke medføre forurensning. 

Støy  Området mot fylkesvei 714 ligger innenfor gul sone i 
SVVs støykart. Arealbruken i seg selv medfører ikke 
økt støy. 

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Området ligger ca 1,7 km  fra sentrumsfunksjoner, 
skole og arbeidsplasser. Det er gang- og sykkelvei 
langs fv. 714 fra Melkstaden til Dyrvika.  Arealbruken i 
seg selv vurderes ikke å bidra til vesentlig økt trans-
port.  Man må krysse fylkesveien for å nå gang- og 
sykkelvei.  

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 
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Barn og unges oppvekstvilkår  En er ikke kjent med at området brukes av barn og 
unge til leik og opphold. Området har gode forutset-
ninger for å kunne bli et godt oppvekstmiljø for barn- 
og unge.  

Friluftsliv  Det er ikke registrert viktige friluftsområder i området.  
Øvrige folkehelsetema  Gode muligheter for å gå/sykle og nært turområder. 

Området ligger i gang- og sykkelavstand fra skole- og 
idrettsanlegg, samt øvrige sentrumsfunksjoner. I et 
trafikksikkerhetsperspektiv, vurderes det som noe ne-
gativt at bosatte i området vil måtte krysse fylkesve-
gen for å bruke gang- og sykkelvegen til sentrum. 
Dette er også skolevei. 
Ingen relevans ifht. kriminalitetsforebygging og utjev-
ning av sosiale helseforskjeller i befolkningen på dette 
plan-nivået.  

Risiko og sårbarhet  Store deler av området ligger innenfor hensynssone 
for flom. Aktsomhetsgrad for radon er høy.  

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage veger)  Området ligger i tilknytning til fylkesveg 714 om lag 
1,7 km fra sentrumskjernen. Det er opparbeidet gang- 
og sykkelveg og det ligger til rette for at beboere i om-
rådet kan benytte seg av eksisterende sosial infra-
struktur i sentrum.  
Det er bebyggelse i området med teknisk infrastruk-
tur.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Området vil kunne utgjøre et annerledes botilbud enn 
områdene i sentrum, særlig med tanke på natur/sjøtil-
knytning. Slik bidrar det til mer variasjon i boligtilbu-
det.  

Oppsummering: Tas ikke til følge. 
Rådmannen opprettholder administrasjonens innstilling fra sak 9/16 i Hovedutvalg for drift. Tiltaket 
vil til tross for utvidelse av området, gi en liten utnyttelse på bakgrunn av at store deler ligger innen-
for aktsomhetsområdet for flom. Terrengmessig er det også utfordrende og vil gi en liten utnyttings-
grad av området. Området ligger i sin helhet innenfor strandsonen.  
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B14 BOLIGOMRÅDE ERVIKA 
Gårds- og bruksnummer 24/20, samt 24/4, 24/23, 24/32 og 24/33 

Forslagsstiller Jan Olav Mathisen og Wenche Mathisen 

 
Innspill 

Området ønskes regulert til boligformål. 

Dagens bruk Spredt boligbebyggelse, noe jordbruk.  

Områdets størrelse og avgrensning  14,8 daa 

Formål i kommunedelplan 2009 LFNR 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   1,6 daa fulldyrka jord, 0,9 innmarksbeite. 

Naturmangfold  Ingen registreringer. 

Vann og vassdrag  Ikke relevant.  

Strandsone  Ikke relevant. 
Landskap og estetikk  Åpning for boligformål, vil ikke påvirke landskapet i 

forhold til dagens bruk.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registreringer.  

Forurensning: luft, jord og vann  Ikke registrert forurenset grunn. Arealbruken vil ikke 
føre til økt forurensning.  

Støy  Området er ikke støyutsatt. Arealbruken vil ikke med-
føre støy. 

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Det er gang- og sykkelveg langs fv. 714 fra Melkstaden 
til Dyrvika. Området ligger om lag 2,3 km fra sen-
trumskjerne på Midtsian, og omdisponering til bolig-
formål vurderes ikke å føre til vesentlig økt transport-
behov.  

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår  Det er ikke kjent at området blir brukt til aktiviteter 
for barn og unge. Områdets karakter tilsier at det er 
gode muligheter for lek og aktivitet.  

Friluftsliv  Det er ikke registrert viktige friluftsinteresser innenfor 
området.  

Øvrige folkehelsetema  Gode muligheter for å gå/sykle og nært turområder. 
Området ligger ca 2,3 km fra skole- og idrettsanlegg, 
samt øvrige sentrumsfunksjoner. Det er gang- og syk-
kelveg langs fylkesvegen fra Ervika til Sistranda, og vi-
dere til Nordhammarvika. 
Ingen relevans ifht. kriminalitetsforebygging og utjev-
ning av helseforskjeller i befolkningen på dette plan-
nivået.  
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Risiko og sårbarhet  Området er ikke flom- eller stormfloutsatt. I Nasjonalt 
radonkart ligger området i høy og usikker aktsom-
hetssone.  

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage veger)  Området ligger i tilknytning til fylkesveg 714 og ca 2,3 
km fra sentrum. Det er relativt stor avstand sammen-
lignet med andre innspill. Området er tilrettelagt med 
teknisk infrastruktur.    

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Området ligger i utkant av planområdet, men vil 
styrke sentrum av Sistranda.  

Oppsummering:  
Tas ikke til følge.  
I området Ervika blir det videreført flere LFNR B-områder fra forrige kommunedelplan som åpner for 
spredt utbygging. Rådmannen ønsker at disse områdene videreføres og utbygges før det åpnes for 
nye boligområder i Ervika. Det legges i tillegg inn planbestemmelse som ivaretar eksisterende boliger i 
LFNR-områder sitt ønske om gjenreisning, påbygg, tilbygg og underbygg.  
 

 

B 15 BOLIGOMRÅDE RABBEN 
Gårds- og bruksnummer 19/6 og 19/12 

Forslagsstiller Advokatfirma Stokholm Svendsen AS på vegne av grunnei-
ere 

 
Innspill  

Området foreslås regulert til boligområde. 

Dagens bruk Fulldyrka jord og skog 

Områdets størrelse og avgrensning  Ca 25 daa 

Formål i kommunedelplan 2009 LFNR 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk  22,1 daa fulldyrka jord. 
Området består av to smale teiger. Området er en del 
av et sammenhengende område med landbruksjord 
som strekker seg fra Sørrabben til Nordrabben.  
Området med dyrkbar jord er et flatt og skogkledd 
område som er nokså lett å dyrke opp.  

Naturmangfold 
  

 Det er ikke registrert særskilt viktige naturverdier i 
området. 

Vann og vassdrag  Ikke relevant. 

Strandsone  Ikke relevant.  

Landskap og estetikk  Tiltaket vil åpne et nytt område for utbygging i ytter-
kanten av det som oppleves som sentrum. For å få et 
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kompakt og tydelig sentrum er det viktig å fylle rele-
vante tomme arealer innenfor sentrumsområdet. Det 
vurderes imidlertid som positivt at en eventuell utbyg-
ging legger seg inntil dagens avgrensning av tettste-
det dersom sentrumsområdet må utvides. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte verdier. 

Forurensning: luft, jord og vann  Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for forurens-
ning.  
Det er ikke registrert forurenset grunn i området. 

Støy 
  

 Arealbruken medfører ikke økt støy.  
Området er ikke støyutsatt. 

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Beboere  kan gå/sykle til jobb/skole/fritidsaktiviteter 
da området ligger svært sentralt. Det er gang- sykkel-
veg langs fv. 714 fra Melkstaden til Dyrvika. Det fore-
ligger vedtatt reguleringsplan for gang- og sykkelveg 
langs fylkesveg 714 fra Dyrvika til Hellesvik. På strek-
ningen Melkstaden - Hammarvik er det utarbeidet re-
guleringsplan som har vært til høring og offentlig et-
tersyn. Frøya kommune er i ferd med å forberede 
sluttbehandling av planen.  
Området er også sentralt i forhold til kollektivtrafikk. 

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Det er ikke kjent at området blir brukt til aktiviteter 
for barn og unge. 

Friluftsliv  Det er ikke registrert viktige friluftsinteresser i områ-
det. Området ligger nærme etablerte turstier som vil 
kunne benyttes av beboere i området.  

Øvrige folkehelsetema 
 

 Gode muligheter til å gå/sykle og nært turområder. 
Området ligger på «sentrumsiden» av fylkesvegen for 
å komme til sentrum, og det er ikke nødvendig å 
krysse fylkesvegen for å komme til sentrum. På dette 
plannivået har det ingen relevans ifht. kriminalitetsfo-
rebygging, trafikksikkerhet og utjevning av helsefor-
skjeller i befolkningen. 

Risiko og sårbarhet 
 

 Området ligger ikke utsatt til i forhold til stormflo, 
steinsprang, skred eller flom. 
Området ligger i et område med stor mulighet for ma-
rin leire. Nærmere vurdering må utføres i detaljplan-
legging/byggesak. Jf. kap. om ROS-analyse. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage veger) 
  

 Området ligger nært veg og øvrig kommunalteknisk 
infrastruktur. 

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Flere sentralt beliggende boliger vil styrke sentrum og 
er positivt med tanke på Sistrandas attraktivitet.  

Oppsummering: Rådmannen frarår og legge til rette for boligbygging i området på dette tids-

punkt.  Bakgrunnen er at dette er et sammenhengende landbruksareal. Fylkesmannen som 

landbruksmyndighet har også i sin uttalelse etter 1.gangs høring meldt at de vil komme med 

innsigelse mot bruk av området med begrunnelse i nasjonalt jordvern.  
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B16 BOLIGEIENDOM I ERVIKA 
Gårds- og bruksnummer 27/11 

Forslagsstiller Lena Skagen, Åge Skagen og Nina Skagen 

 
Innspill  

Ønsker å regulere eiendommen til boligformål. 

Dagens bruk  Fulldyrka jord med boligbebyggelse. Del av et større sam-
menhengende landbruksareal 

Områdets størrelse og avgrensning  Ca 11,8 daa 

Formål i kommunedelplan 2009 LNFR 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk    3,2 daa fulldyrka jord  og 0,7 utmarksbeite 

Naturmangfold   Ingen registreringer 

Vann og vassdrag  Det går en bekk gjennom området; Ervikelva. Ikke 
omtalt i NVE-atlas. Står omtalt under risiko for å ikke 
oppfylle vilkår i Vanndirektivet i Vann-nett.  

Strandsone  Ikke relevant 

Landskap og estetikk  Området består av spredt bebyggelse med landbruks-
virksomhet. Omregulering vil ikke ha vesentlig påvirk-
ning av landskap og estetikk. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registreringer  

Forurensning: luft, jord og vann  Ikke registrert forurenset grunn. Arealbruken vil ikke 
føre til økt forurensning. 

Støy  Området er ikke støyutsatt. Arealbruken vil ikke med-
føre støy. 

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Det er gang- og sykkelveg langs fv. 714 fra Melkstaden 
til Dyrvika. Området ligger om lag 2,3 km fra sen-
trumskjernen på Midtsian, og omdisponering til bolig-
formål vurderes ikke å føre til vesentlig økt transport-
behov. 

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår  Det er ikke kjent at området blir brukt til aktiviteter 
for barn og unge. Områdets karakter tilsier at det er 
gode muligheter for lek og aktivitet.  

Friluftsliv  Det er ikke registrert viktige friluftsinteresser innenfor 
området.  

Øvrige folkehelsetema  Gode muligheter for å gå/sykle og nært turområder. 
Området ligger ca 2,3 km fra skole- og idrettsanlegg, 
samt øvrige sentrumsfunksjoner. Det er gang- og syk-
kelveg langs fylkesveien fra Ervika til Sistranda, og vi-
dere til Nordhammarvika.  
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Ingen relevans ifht. kriminalitetsforebygging og utjev-
ning av sosiale helseforskjeller i befolkningen på dette 
plan-nivået.  

Risiko og sårbarhet  Ervikelva har unntaksvis hatt høy vannføring i perio-
der med mye nedbør. Lavt til moderat radon-nivå. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage veger)  Området ligger i tilknytning til fylkesveg 714 og ca 2,3 
km fra sentrum. Det er relativt stor avstand sammen-
liknet med andre innspill. Området er tilrettelagt med 
teknisk infrastruktur.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Området ligger i utkant av planområdet, men vil 
styrke sentrum av Sistranda.  

Oppsummering: Tas ikke til følge. 
I området Ervika blir det videreført flere LFNR B-områder fra forrige kommunedelplan som åpner for 
spredt utbygging. Rådmannen ønsker at disse områdene videreføres og utbygges før det åpnes for 
nye boligområder i Ervika. Det legges i tillegg inn planbestemmelse som ivaretar eksisterende boliger i 
LFNR-områder sitt ønske om gjenreisning, påbygg, tilbygg og underbygg.  
 

 

B17 BOLIG VED HERREDSHUSET 
Gårds- og bruksnummer 21/100 

Forslagsstiller Alma Midtsian 

 
Innspill 

Ønsker eiendommen omregulert til boligformål. Eiendom-
men er i kommunedelplan fra 2009 satt av til offentlig eller 
privat tjenesteyting. Innspillet konsekvensutredes derfor 
som nytt innspill.   

Dagens bruk Boligeiendom med enebolig i et etablert boligområde.  

Områdets størrelse og avgrensning  Ca 1,6 daa 

Formål i kommunedelplan 2009 Offentlig eller privat tjenesteyting 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   Ikke relevant 

Naturmangfold   Ikke relevant 

Vann og vassdrag   Ikke relevant 

Strandsone   Ikke relevant 

Landskap og estetikk  Tilbakeføring til boligformål gir ingen uheldig land-
skapseffekt. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte verdier 

Forurensning: luft, jord og vann  Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for forurens-
ning. Det er ikke registrert forurenset grunn i områ-
det. 
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Støy  Foreslått arealbruk samsvarer med dagens situasjon 
og vil ikke medføre økt støy. Området er ikke støyut-
satt. 

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Boligtomten ligger midt i sentrum med gode mulighe-
ter for å gå/sykle fra området. Området er også sen-
tralt i forhold til kollektivtrafikk.  

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår  Området ligger nært skoleanlegg og svømmehall/id-
rettshall og øvrige idrettsanlegg. I tillegg ligger det 
nært turområder.  

Friluftsliv  Ligger i nærheten av etablerte turstier med nær til-
gang til hauan. 

Øvrige folkehelsetema   Ikke relevant 

Risiko og sårbarhet  Det er stor mulighet for marin leire i området, dette 
bør avklares før ev. ny bygging i området.  

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage veger)  Området ligger i tilknytning til sentrumskjernen, og 
har god tilgang til eksisterende sosial/teknisk infra-
struktur i sentrum.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Flere boliger i sentrum vil bidra til å styrke sentrum og 
vurderes positivt med tanke på Sistrandas attraktivi-
tet.  

Oppsummering: Ingen konkrete behov tilsier at boligen skal opprettholdes til tjenesteyting.  
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Samla vurdering boliger  
Frøya kommune er inne i en periode med sterk utvikling. Folketallet forventes å øke fra vel 4600 i dag 
til 5500 i 2040.  Det er også stor vekst innenfor næringslivet. Det er viktig å legge til rette for stabilitet 
både med tanke på det sosiale miljøet og for næringslivet som har behov for stabil arbeidskraft. Attrak-
tivt og variert boligtilbud og et attraktivt sentrum vil bidra positivt til dette.  
 
Det er behov for flere og varierte boligområder. Etterspørselen etter rimelige boliger er stor. Dette til-
sier tett utbygging i flere områder. Det er videre stort behov for leiligheter i sentrum. Samtidig er det 
også mange som ønsker eneboligtomter. Svært mange ønsker å bo sjønært. Det er også etterspørsel 
etter mer landlige eneboligtomter, også her med ønske om sjøkontakt.  
 
Erfaring viser at ca halvparten av boligsøkerne i kommunen ønsker å bo på Sistranda der det er et stort 
tilbud av offentlige og private tjenester samt svært gode fritids- og aktivitetstilbud. I de siste tre åra har 
det gjennomsnittlig vært bygd nesten 50 boliger/leiligheter pr. år i hele kommunen, ca halvparten an-
tas bygd på Sistranda (kilde: Frøya kommune).  
 
Med utgangspunkt i disse erfaringene, gir dette et boligbehov på ca 300 på Sistranda/Ervika i 12 års-
perioden. Brutto arealreserver i gjeldende kommunedelplan sammen med nye forslag til boligområder 
utgjør til sammen ca 272 daa uregulerte tomteareal. I tillegg er det ca 90 regulerte tomter som ikke er 
utbygd. Dette tilsier at det er avsatt tilstrekkelig areal: til sammen ca 88 daa. Det vises til planbeskrivel-
sen for nærmere utdyping av temaet. 
 
Ervika har ca 25 % av uregulerte tomteareal og sentrum ca 75 %. I tillegg har sentrum ca 90 regulerte 
tomter. Med høyere tomteutnytting i sentrum vil dette tilsi at det legges opp til markant mer boligbyg-
ging i sentrum. B1 og B11 mellom Siholmen og Ervika ligger lengst fra Midtsian, ca 1,6 km. De øvrige 
områdene ligger i ellers i nær tilknytning til Midtsian.  Alle har god gang-sykkelforbindelse til sentrum 
og ligger nært turområder.  
 
Erfaringsmessig finnes kvikkleire i mindre, avgrensede lommer, dette må undersøkes ved detaljregule-
ring av områdene. I områdene B6 c og B7 ligger deler i gul støysone, en mindre del i rød støysone. Det 
må foretas støyundersøkelse i forbindelse med regulering av B6 c, B7 og B7b  med sikte på avbøtende 
tiltak. Flere av stedene er også kartlagt for radon i grunnen. Dette skal rutinemessig undersøkes i byg-
gesak, jf. TEK 10 (Forskrift om tekniske krav til byggverk). For B11, B11b og B11c må det tilrettelegges 
for trafikksikker kryssing av fylkesveg 714, i og med at gang- og sykkelvegtilbudet ligger på motsatt 
side av vegen.         
Til sammen 17 områder fordelt på flere forslagsstillere/grunneiere er utredet til bolig. 

Anbefaling: 

Ut fra vurderingene over er det behov for grovt sett 50 – 100 daa til boliger ut over det som allerede er 
avklart i tidligere planer. Tabellen under gjengir hvilke områder som foreslås innarbeidet i planen og 
hvilke som foreslås tatt ut. Faglig begrunnelse for de enkelte områdene finnes i utredningen av enkelt-
områder. 

Tilrås innarbeidet i planforslaget, eventuelt 
med reduksjon.  

Tilrås ikke innarbeidet i planforslaget 

B1 foreslås redusert med 47 daa, fra opprinnelig 54 
daa, av hensyn til landskapet og konsekvenser for fri-
luftsliv. Området foreslås begrenset til å omfatte den 

B8 på 6,5 daa frarås.  
Alternativ bruk av området til Folkepark kombinert 
med tilrettelegging for kiting vurderes å være bedre 
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østlige delen. Nærmere undersøkelse med tanke på ra-
don og kvikkleire må utføres. 
Totalt areal: 7daa  

utnytting av området. Dette er tiltak som på en bedre 
måte lar seg innpasse i det særegne landskapet og 
som på en god måte ivaretar allmennheten/ barn og 
unges interesser, herunder friluftsliv. 

B2  og B2b foreslås inkludert med ca 22 daa, fra opp-
rinnelig 34 daa, av hensyn til landskapet, dyrka mark 
og Golanskogen (barn og unge). 
I fbm. reguleringsplan må turveg i øst innarbeides og 
nærmere undersøkelse med tanke kvikkleire må utfø-
res.   
 
 

B9 på 44 daa frarås. 
Begrunnelsen er at hensynet til landskap/estetikk og 
friluftsliv tilsier at en eventuell omdisponering bør av-
grenses til nedre del av eiendommen, jf. at planpro-
grammet peker på at området innover Hauan skal opp-
rettholdes som viktig landskapstype kystlynghei. 
Dette vil bli svært kostbart da etablering av atkomst er 
teknisk svært krevende. 
Områdets attraktivitet vil dessuten kunne være svek-
ket pga nærliggende industriområder. Både utsiktsfor-
hold, støy og næringstrafikk vil bidra til dette. 

B3 a, b og c vurderes som velegnet til bolig. 
Totalt areal er 19, 7 daa hvorav 6, 7 daa allerede er be-
bygd med bolig. Nytt boligareal er 13 daa. 

B10 på 8,3 daa frarås ev hensyn til landskap/estetikk og 
arrondering av bebygd areal mot natur-/friluftsområ-
dene samt krevende atkomstforhold 

B4 tilbakeføring til bolig anbefales. Dersom det kom-
mer ønsker eller behov for fortetting i dette området, 
vil dette måtte skje etter godkjent reguleringsplan.  
Totalt areal: 2,6 daa 

B12 på 25,1 daa frarås. Begrunnelse er strandsone, 
landbruk og landskapsmessige konsekvenser. 

B5 vurderes som velegnet til bolig. Nærmere undersø-
kelse med tanke på kvikkleire må utføres. 
Det er påpekt at flere eiendommer i området rundt har 
utfordringer med atkomst. Situasjonen bør løses gjen-
nom en mer omfattende reguleringsplan. 
Totalt areal: 4,3 daa  

B13 på 15,8 daa frarås. Begrunnelse er strandsone, 
samt hensynssone for flom som vil gi lav utnyttelse av 
et stort område.  

B6 a, b og c vurderes som velegnet til bolig. Deler av 
området har mulighet for marin leire og deler kan være 
støyutsatt. Dette bør avklares med sikte på avbøtende 
tiltak ved detaljplanlegging av området.  
Totalt areal: 27,5 daa  

B14 på 14,8 daa frarås. Begrunnelse er at man ønsker å 
utnytte allerede avsatte områder før man åpner for 
flere.  

B7 og B7b foreslås inkludert med ca 9 daa. Området 
svarer på et ønske om sjønære boliger. De negative 
konsekvensene som er beskrevet vil for en stor del la 
seg løse gjennom avbøtende tiltak og reduksjon av 
området. Det kreves tett utbygging med spesialtilpas-
sede boliger på en relativt liten tomt. Det stilles flere 
krav/rammer for den videre planleggingen. 
 

B15 på 25 daa frarås. Begrunnelse er i hovedsak land-
bruksinteresser, da området er en del av et større sam-
menhengende landbruksområde.  

B11, B11b og B11c vurderes som egnet til bolig. Ved re-
gulering av området må det legges vekt på landskaps-
tilpassning, tilgjengelighet til sjøarealene, trafikksik-
kerhet og eventuelle støyreduserende tiltak.  
 Totalt areal: ca 44 daa.   

B16 på 11,8 daa frarås. Begrunnelse er at man ønsker å 
utnytte allerede avsatte områder før man åpner for 
flere. 

B17 tilrås inkludert da det ikke er noe som tilsier at 
gjeldende situasjon på tomta ikke kan stadfestes gjen-
nom planen. Totalt areal; 1,6 daa.  

 

 
Foreslått utbyggingsareal for bolig utgjør 131 daa. 231,1 daa er foreslått avslått.  
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Innspill næringsområder 

N1  UTVIDELSE AV NÆRINGSAREAL I SJØ I NORDHAMMARVIKA 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 19/ 3, samt sjøarealer 

Forslagsstiller Frøya kommune 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Forslaget gjelder utvidelse av industriarealet i Nordham-
marvika, ved at fylling i sjø utvides i nordlig retning. Områ-
det skal forbeholdes sjøtilknyttet virksomhet.  

Dagens bruk Relativt utilgjengelig, delvis bratt og skogkledd strandsone 

Områdets størrelse og avgrensning 37 daa 

Formål i kommunedelplan 2009 Friområde (på land) og Ferdsel (i sjø) 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   Berører ikke jordbruksområder men deler av området 
er lavbonitets skog. Området er lite verdt skogbruks-
messig. 

Naturmangfold   Ingen registreringer av viktige naturverdier  
Vann og vassdrag  Ikke relevant.  

Strandsone 
  

 Utvidelse av utfylling av i sjø og omdisponering til næ-
ring, vil beslaglegge strandsonen i området og gjøre 
den lite attraktiv for allmennheten.  

Landskap og estetikk  Eksisterende næringsområde er godt synlig når du an-
kommer Sistranda fra sør. En utvidelse nordover vil 
kunne bli synlig fra deler av Sistranda. 
Området er grunt og derfor egnet for utfylling. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte verdier. 

Forurensning: luft, jord og vann  Ved utfylling i sjø må det brukes rene masser og un-
dersøkes om tiltaket berører forurensa grunn i sjø og 
på land. Rammer for virksomheten avklares delvis i re-
guleringsplan og delvis i kommunedelplanens. be-
stemmelser. 

Støy 
  

 Tilrettelegging for næringsvirksomhet vil kunne føre 
til økt støy i området. Eventuell behov for avbøtende 
tiltak må vurderes i reguleringsplan. 

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Næringsvirksomhet er generelt sett transportgenere-
rende. Arealet ligger gunstig til mellom Sistranda og 
Frøyatunnelen som fører til fastlandet. Sammen med 
etablert industriområde på Nordhammarvika samt ev. 
næringsområde på vestsida av fylkesvegen, vil mye av 
næringsvirksomheten samles her.  
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Området har etablert god atkomst fra fylkesvegen. 
Det er etablert gang- og sykkelveg helt fram fra Sist-
randa. På strekningen Melkstaden - Hammarvik er det 
utarbeidet reguleringsplan som har vært til høring og 
offentlig ettersyn. Frøya kommune er i ferd med å for-
berede sluttbehandling av planen.  
Etablering av Sistien vil også være et tilbud.  

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Det er ikke kjent at området blir brukt til aktiviteter 
for barn og unge. 

Friluftsliv  Det er ikke registrert særskilte friluftsinteresser i om-
rådet. Strandsone nær tettsted er generelt et viktig 
område.  

Øvrige folkehelsetema 
 

 Større næringsområder med liten aktivitet i deler av 
døgnet vil potensielt kunne tiltrekke seg kriminell 
virksomhet. Avbøtende tiltak med bl.a. god belysning 
bør etableres. 

Risiko og sårbarhet  Utfylling av området vil medføre at området ikke blir 
utsatt for stormflo, jf. hensynssone på plankartet. Ut-
fyllingen skjer på et område med stabile grunnforhold 
uten forekomst av leire.  
Området har en høy aktsomhetsgrad for radon. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger). 

 Utvidelsen vil kunne bygge videre på etablert teknisk 
infrastruktur.   

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv 
  

 Det er etterspørsel etter næringsarealer i dette områ-
det, og utvidelse av næringsområdet vurderes som 
positivt med tanke på videre utvikling på Frøya.  

Oppsummering: Det er ingen ledige industritomter i området pr. i dag. En utvidelse av Nordhammar-
vik næringspark, med utfylling i sjø i nordlig retning, vil endre landskapsbildet ytterligere. Utfyllinga 
bør begrenses noe og utformes slik at den i størst mulig grad etablerer en naturlig kystlinje. 
  
Området må begrenses i øst slik at Sistien med rasteplass/utsiktspunkt lar seg innpasse, jf. innspill Tur-
veg 1.  
 
Med de foreslåtte arealtilpassinger mot Sistien og i sjø, vil området bli på totalt 29,5 daa. 
 
Forurensning, støy og radon er forhold som må utredes i reguleringsplan med sikte på avbøtende til-
tak. 

 

  



 
 
 
 
 
 

65 
 

N2 INDUSTRIAREAL RABBAHEIA 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 19/3, 19/7. 19/8, 19/19, 19/20 (sameie) 

Forslagsstiller Frøya kommune 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Forslag gjelder etablering av et større næringsareal til ikke 
sjørelatert næring. Innspillet vurderes som et alternativ til 
det andre foreslåtte industriarealet på Rabbaheia, N3.  
 
 

Dagens bruk Skog, åpen fastmark og myr 

Områdets størrelse og avgrensning 54,7 daa 

Formål i kommunedelplan 2009 LNFR 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk  Deler av arealet består av skog med lav bonitet, ellers 
myr og åpen fastmark. 

Naturmangfold    Ingen konflikt med kjente naturverdier. 

Vann og vassdrag  Ikke relevant.  

Strandsone   Ikke relevant.  

Landskap og estetikk  Området ligger ellers på et høyere terrengnivå enn 
fylkesvegen og det tilstøtende bebygde området i 
nord. Det ligger forholdsvis tett granskog i nordøstre 
del av området og langs fylkesvegen. Eksisterende ve-
getasjon kan nyttes til å skjerme for innsyn til områ-
det fra vegen og fra boliger nord for området.  

Kulturminner og kulturmiljø  Det er ikke registrert kulturminner innenfor området.  

Forurensning: luft, jord og vann  Rammer for virksomheten avklares delvis i regule-
ringsplan og delvis i kommunedelplanens. bestem-
melser. 

Støy 
  

 Næringsvirksomhet i området vil føre til mer trafikk. 
Også virksomheten i seg selv kan medføre støy. Ram-
mer for virksomheten avklares ev. i reguleringsplan 
sammen med avbøtende tiltak. På grunn av nærheten 
til boliger er det viktig at støynivået ikke blir for høyt 
og at området skjermes. Støymessige konsekvenser 
for omkringliggende boliger er ikke klare på dette 
tidspunktet, da området er under utbygging. 

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Næringsvirksomhet er generelt sett transportgenere-
rende. Arealet ligger gunstig til mellom Sistranda og 
Frøyatunnelen. Sammen med etablert industriom-
råde på Nordhammarvika samt foreslått utvidelse her, 
vil mye av næringsvirksomheten samles.  
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Det er etablert gang- og sykkelveg helt fram fra Sist-
randa. Med tanke på ansatte i området, bør gang- og 
sykkelveg mellom Melkstaden og Hammarvika gjen-
nomføres.  

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Det er ikke kjent at området blir brukt til aktiviteter 
for barn og unge. 

Friluftsliv  Deler er ikke registrert viktige områder for friluftsliv 
innenfor området, men området grenser til et viktig 
friluftsområde Stutvassdalen - Sistranda – Gurvikda-
len 

Øvrige folkehelsetema 
 

 Større næringsområder med liten aktivitet deler av 
døgnet vil potensielt kunne tiltrekke seg kriminell 
virksomhet. Avbøtende tiltak kan være bl.a. god be-
lysning. 
Visuell eksponering, støy og støvproblematikk fra næ-
ringsområdet vil være utfordrende for de nærmeste 
boligene. Avbøtende tiltak må vurderes i regulerings-
plan. I reguleringsplanen må det også settes klarere 
rammer for hvilke former for næring som kan tillates.  

Risiko og sårbarhet  Deler av området har høy aktsomhetsgrad for radon. 
Området har stor mulighet for marin leire. Grunnfor-
holdene i området må undersøkes før utbygging i om-
rådet.  

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger). 

 Det finnes ikke teknisk infrastruktur i området pr. i 
dag. Ny atkomst fra nord (via avkjørsel til bensinsta-
sjonen) ser ut til å gi minst behov for terrenginngrep.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv 
  

 Det er etterspørsel etter næringsarealer i dette områ-
det, og utvidelse av næringsområdet vurderes som 
positivt med tanke på videre utvikling på Frøya. 

Oppsummering:  
På grunn av beliggenheten nært boliggruppe, er det nødvendig med følgende vurderinger i regule-
ringsplan med tanke på avbøtende tiltak.  

 Støv, støy og annen mulig virksomhetsbasert forurensning. 

 Rammer for hva slags virksomheter som tillates. 
 
Dersom området skal innarbeides i kommunedelplanen, vurderes det som viktig å sette av plass til 
grøntstruktur for skjerming av området, både mot eksisterende boliger i sør og nord samt mot fylkes-
vegen i øst. Området foreslås redusert fra 54,7 daa til 37,6 daa for å ivareta dette. 

  



 
 
 
 
 
 

67 
 

N3 INDUSTRIAREAL RABBAHEIA 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 22/5, 22/18, 22/10  

Forslagsstiller Frøya kommune 

 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Forslag gjelder etablering av et større næringsareal til ikke 
sjørelatert næring.  

Dagens bruk Myrområde 

Områdets størrelse og avgrensning 37,8 daa 

Formål i kommunedelplan 2009 LNFR 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk  Deler av arealet består av skog med lav bonitet, ellers 
åpen skrinn fastmark. 

Naturmangfold    Ingen konflikt med kjente naturverdier. 

Vann og vassdrag  Ikke relevant.  

Strandsone   Ikke relevant.  

Landskap og estetikk  Et næringsområde her vil bli godt synlig fra gravplas-
sen. Det vil også kunne virke dominerende fra bolig-
området lenger nord. 

Kulturminner og kulturmiljø 
  

 Gravminne (Rundhaug av bruddstein) registrert på 
sørsida av dagens gravlund. Minnet har status som au-
tomatisk fredet kulturminne. Kulturminnet berøres 
ikke av tiltaket. 

Forurensning: luft, jord og vann  Rammer for virksomheten avklares delvis i regule-
ringsplan og delvis i kommunedelplanens. bestem-
melser. 

Støy 
  

 Næringsvirksomhet i området vil føre til mer trafikk. 
Også virksomheten i seg selv kan medføre støy. På 
grunn av nærheten til gravplassen og til boliger er det 
viktig at støynivået ikke blir for høyt og at området 
skjermes. Dette ivaretas ev. i reguleringsplan.  

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Næringsvirksomhet er generelt sett transportgenere-
rende. Arealet ligger gunstig til mellom Sistranda og 
tunnelen som fører til fastlandet. Sammen med etab-
lert industriområde på Nordhammarvika samt fore-
slått utvidelse her, vil mye av næringsvirksomheten 
smales her.  
Området har etablert tilfredsstillende atkomst fra fyl-
kesvegen. Det er ikke etablert gang- og sykkelveg helt 
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fram fra Sistranda (ca. 150 meter gjenstår). Med tanke 
på ansatte i området, bør gang- og sykkelveg mellom 
Melkstaden og Hammarvik gjennomføres.  

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Det er ikke kjent at området blir brukt til aktiviteter 
for barn og unge. 

Friluftsliv  Deler av området registrert som viktig friluftsområde 
Stutvassdalen - Sistranda – Gurvikdalen 

Øvrige folkehelsetema 
 

 Større næringsområder med liten aktivitet deler av 
døgnet vil potensielt kunne tiltrekke seg kriminell 
virksomhet. Avbøtende tiltak kan være bl.a. god be-
lysning. 
Gravplassen som ligger bare 100 meter unna, er et 
område for kontemplasjon og det er ønskelig at den 
skal preges av ro og verdighet. Visuell eksponering, 
støy og støvproblematikk fra næringsområdet vil 
være utfordrende både for gravplassen og de nær-
meste boligene. Avbøtende tiltak må ev. vurderes i re-
guleringsplan. I reguleringsplanen må det også settes 
klarere rammer for hvilke former for næring som kan 
tillates.  

Risiko og sårbarhet  Området har høy aktsomhetsgrad for radon. Forøvrig 
ingen spesielle forhold. Jf. kap. om ROS-analyse. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger). 

 Det finnes ikke teknisk infrastruktur i området pr. i 
dag.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv 
  

 Det er etterspørsel etter næringsarealer i dette områ-
det, og utvidelse av næringsområdet vurderes som 
positivt med tanke på videre utvikling på Frøya. 

Oppsummering: Bl.a. på grunn av beliggenheten nært gravplassen og en mindre boliggruppe, er det 
nødvendig med følgende vurderinger i reguleringsplan.  

 Støv, støy og annen mulig virksomhetsbasert forurensning. 

 Visuell skjerming av området. 

 Rammer for hva slags virksomheter som tillates. 
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Samla vurdering næringsområder  
 

Frøya har et stort potensial for næringsutvikling og et merkbart press på næringsareal. Dette gjelder 
særlig sjøbasert næring. Det er imidlertid viktig også å kunne tilby område som ikke ligger sjønært. Det 
vil spare verdifull strandsone. 
 

Anbefaling: 

N2 og N3 er alternative industriarealer på Rabbaheia tiltenkt virksomheter som ikke er avhengig av 
nærhet til sjøen. N2 vurderes samlet sett å være det beste alternativet da det ligger bedre til rette for 
skjerming av virksomheten og er dessuten i god avstand fra gravplassen. På nåværende tidspunkt in-
kluderes ikke området, da det er uklart hvilke konsekvenser etablering og drift på området vil få for 
omkringliggende boliger. Bruk av området avventes derfor.  
I tillegg anbefales det å legge til rette for sjøbasert virksomhet i N1. 
 
N1 og N2 anbefales redusert i forhold til opprinnelig innspill. Reduksjon av N1 og N2 er begrunnet i 
landskapsvurderinger og sjenerende nærhet/naboskap til andre virksomheter. 

Tilrås innarbeidet i planforslaget Tilrås ikke innarbeidet i planforslaget 
N1 foreslås redusert med 7,5 daa fra opprinnelig 37 
daa. Dette for å legge til rette for Sistien med utsikts-
punkt, samt å få en bedre landskapstilpassing i sjø. 
Totalt areal: 29,9 daa  

N3 på 38 daa frarås. 

  N2 vurderes som egnet til næring, men foreslås redu-
sert med 17,2 daa fra opprinnelig 54,7 daa hvis det på 
et senere tidspunkt tas inn. Det må settes av plass til 
grøntstruktur for skjerming, både mot eksisterende 
boliger i sør og nord samt mot fylkesvegen i øst. På nå-
værende tidspunkt frarås bruk av området.  
Totalt areal: 37,5 daa 

 
Foreslått utbyggingsareal for næring utgjør 29,9 daa. 92,7 daa er foreslått avslått.  
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Innspill småbåthavn og farled 

SH1: RABBAKAIA SMÅBÅTHAVN MED KOMBINERT FORMÅL PÅ LAND 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 19/2 og 19/121 

Forslagsstiller THM invest  
 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Forslag:  
Området skal legge til rette for liggekai for servicefartøy og 
småbåthavn med inntil 350 båtplasser med tilhørende ser-
viceareal/-anlegg både i sjø og på land (båtrelatert forret-
ning, servering, overnatting, boliger, parkering). Dette vil 
innbære en utfylling i sjø. 
 
Foreslått arealbruk er delvis i samsvar med kommunedel-
plan 2009, men omfanget/ arealbeslaget er vesentlig 
større. Frøya kommune har vedtatt å legge ny regulerings-
plan for området ut til offentlig ettersyn/ høring. 
 

Dagens bruk Området omfatter den gamle dampskipskaia med tilhø-
rende bygninger. To bygninger er satt i stand til blant annet 
utleieboliger og møtelokale.  

Områdets størrelse og avgrensning  Ut over det som tidligere er planavklart i kommunedelplan 
2009, innebærer forslaget 3 daa utfylling i sjø til landba-
serte formål, og 55 daa nytt sjøareal til småbåthavn.  

Formål i kommunedelplan 2009 Land: Senterområde/bygning med særskilt allmennyttig for-
mål, herunder: undervisning, barnehagedrift, kultur/idretts-
aktiviteter, reiselivsbasert aktivitet, museal aktivitet, for-
samlingsfunksjoner ol. 
I tillegg er det åpnet for hotelldrift og bespisning. 
Sjø: Småbåthavn og annen særskilt bruk eller vern (av sjø). 

Oppsummering: Tiltaket er beskrevet i reguleringsplan som har vært på høring, herunder utvidelsen 
på 55 daa sjøareal og 3 daa fylling i sjø. Sistien er inntatt i reguleringsplanen, og det er tatt inn en be-
stemmelse om videreføring sørover.  
Landområdet anbefales vist i kommunedelplanen med formål kombinert bebyggelse og anlegg da all-
mennyttig formål er et ugyldig formål i PBL 2008.  
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FARLED: KAIANLEGG/GJESTEHAVN VED FRØYA KULTUR- OG KOMPETANSESENTER 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 21/30, 21/182, 21/36, 21/13 

Forslagsstiller Sør-Trøndelag fylkeskommune/Frøya videregående skole 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 
 

 

 
Utbygging av universelt utformet kaianlegg/gjestehavn 
med molo.  
Foreslått formål: Farled. Det gis bestemmelser som åpner 
for havn med kaiplass til Videregående skole sin båt (fru 
Inger) og til båter tilknyttet Blått Kompetansesenter. I til-
legg skal det gis muligheter for etablering av gjestekai for 
småbåter.  

Dagens bruk - 

Områdets størrelse og avgrensning 19,1 daa 

Formål i kommuneplanens arealdel 2009 Ferdsel (i sjø) med en pir ut i sjøen bygd som en forlengelse 
av Rådhusgata. - Det foreligger godkjent reguleringsplan 
som i hovedsak er basert på kommundelplanen. 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   Ikke relevant.  
Naturmangfold   Tiltaket er ikke i konflikt med kjente naturverdier. 
Vann og vassdrag  Ikke relevant. 
Strandsone 
  

 Området er del av den mest sentrale strandsonen på 
Sistranda. Pga. behov for tosidig molo, er inngrepet 
noe større enn forutsatt i gjeldende reguleringsplan.  

Landskap og estetikk  Tiltaket vil dominere en sentral del av strandsonen.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte verdier.  
Forurensning: luft, jord og vann  Ev. fare for økt forurensing, må vurderes i regulerings-

plan.   
Støy   Arealbruken vil ikke medføre vesentlig økt støy.  
Sammenheng arealbruk og transportbehov  Arealbruken medfører ikke vesentlig økt transport.  
TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Fjæra på Sistranda er nevnt i barnetråkkrapporten 
som et område som brukes en del av barn og unge. 
Tiltaket er nødvendig for tilbudet ved Frøya videregå-
ende skole. Av hensyn til elever skal det bygges ut 
med universell utforming.   
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Friluftsliv  100-metersbeltet er kartlagt som svært viktig strand-
sone, og området utenfor er kartlagt som strandsone 
egnet for kiting.  At kiting skal kunne utvikles med ut-
gangspunkt i området sør for eldre gravplass, er ivare-
tatt i innspillet og må være en del av arbeidet med re-
guleringsplan. Sistien må inngå i reguleringsplan for 
området.  

Øvrige folkehelsetema  Strandsonen sentralt på Sistranda er svært viktig for 
innbyggerne. Området vil få et mer urbant preg, men 
vil bli godt tilrettelagt for allmennheten. Jf. at Sistien 
foreslås utbygd med særskilte krav gjennom dette 
området. 

Risiko og sårbarhet  Det må tas høyde for stigning i havnivå og stormflo 
ved eventuell bygging av anlegget. Anlegget planleg-
ges med tosidig molo som avbøtende tiltak for eks-
tremvær. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger). 
  

 Tilfredsstillende atkomst må inngå i en ev. regule-
ringsplan. Det bør ev. skje i samarbeid med Blått kom-
petansesenter/Frøya kultur- og kompetansesenter.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv 
  

 Tiltaket legger opp til en trygg og god havn /gjeste-
havn. Den vil, med et bevisst forhold til estetisk utfor-
ming, bidra til å styrke Sistranda som senter for sjøtil-
knyttet næring og innovasjon. Både Blått Kompetan-
sesenter og Frøya kulltur og kompetansesenter får 
løst viktige behov.  Kombinert med en gjestehavn for 
besøkende vil dette bli et viktig møtested. I lokalise-
ring og avgrensning av tiltaket er det tatt hensyn til ki-
ting og intensjonen bak Frøya Folkepark. 

Oppsummering: Tiltaket legger opp til en trygg og god havn /gjestehavn. Den vil med et bevisst for-
hold til estetisk utforming, bidra til å styrke Sistranda som senter for sjøtilknyttet næring og innova-
sjon. Både Blått Kompetansesenter og Frøya kulltur og kompetansesenter får løst viktige behov. Kom-
binert med en gjestehavn for besøkende vil dette bli et viktig møtested. I lokalisering og avgrensning 
av tiltaket er det tatt hensyn til kiting og intensjonen bak Frøya Folkepark.  
 
Reguleringsplan for tiltaket må utarbeides /endres: Reguleringsplanen skal også ivareta utforming av 
Sistien gjennom området. Sørlige molo må begrenses mest mulig og utbygging av molo sørover langs 
strandkanten synes unødvendig. Det bør heller tas utgangspunkt i at Sistien skal kunne brukes som 
atkomst til moloen til gjestepalssene. Estetisk utforming og tilrettelegging for ulike former for bruk av 
området, må inngå i arbeid med detaljplaner. 
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Samla vurdering småbåthavn og farled 
 
Det er anslått at opp til 100 båteiere har meldt interesse for båtplass på Sistranda. I planperioden anslås 
at det kan være behov for ca 200- 300 plasser, behovet vil imidlertid svinge og avhenge av den gene-
relle økonomiske utviklingen i samfunnet.  
 
I gjeldende kommunedelplan for Sistranda vedtatt i 2009 samt i reguleringsplaner vedtatt etter 2009, 
er det fastsatt at småbåthavner skal utvikles i to områder: Nord og sør for Siholmen og ved Rabben. 
Det er dessuten behov for havneområde med gjestehavn i tilknytning til Frøya kultur- og kompetanse-
senter/ Blått kompetansesenter på Midtsian.  
 

 
1 Småbåthavn nord for Siholmen 
 

 
 
 

Denne småbåthavna er gammel og det foreligger 
ingen godkjent reguleringsplan for denne. Det er 
ikke ledige plasser her, jf. innspill om utvidelse. 
Småbåthavna med utvidelse er imidlertid allerede 
godkjent i kommunedelplan 2009, se kommune-
planutsnitt under. Innspill om utvidelse er dermed 
arealmessig avklart, men det er nødvendig å utar-
beide detaljert reguleringsplan for utvidelse av til-
taket. 
 

 
2  Småbåthavn sør for Siholmen, utenfor Coop Prix  
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Småbåthavn med liggekai og båtslipp (i sør) samt 
fiskerihavn (i nord) er godkjent i vedtatt regule-
ringsplan 5. nov. 2014.  
 
Planen er ikke gjennomført i sin helhet. Dette gjel-
der bl.a. småbåthavna som skulle erstatte opprin-
nelig småbåthavn rett sør for Siholmen og som nå 
er regulert til fiskerihavn.  

 
 

 
3 Småbåthavn ved Rabben  
 

 

Småbåthavn er delvis godkjent i kommuneplan 2009, se 
utsnitt av kommunedelplanen.  
 
Reguleringsplan er under arbeid og det tas i utgangspunk-
tet sikte på 200 - 300 båtplasser samt liggekai for større 
fartøy. Det er aktuelt med etappevis utbygging av havna.  

 
 
4 Kaianlegg nedenfor Midtsian 
Det er i godkjent reguleringsplan for Frøya kultur- og kompetansesenter avsatt et område i sjø, Midt-
siholmen, der det tillates bygd en kunstig holme på inntil 1 daa over kote 0,00.  På eller i tilknytning til 
Midtsiholmen, tillates bygd kaianlegg og bebyggelse til sjørelatert virksomhet for skole eller andre of-
fentlige formål. Intensjonen her har vært at kaianlegget også skal ha rom for gjesteplasser. 
 
 

   

  Gjeldende reguleringsplan    Utsnitt kommuneplan 2009 

 
 
Senere vurderinger viser at det av hensyn til 
universell utforming og sikkerhetshensyn er be-
hov for tosidig molo for å etablere kai med 
gjesteplasser. Dette medfører et større inngrep 

enn opprinnelig planlagt.  
Det innkomne innspillet til denne kommundel-
planrevisjonen (se innspill farled) ivaretar beho-
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vene, inklusive molo, og viderefører intensjo-
nen i gjeldende reguleringsplan om kai og gjes-
tehavn.  

 
       Skisseutkast til utforming av kai/gjestehavn med molo 

 

Anbefaling 

Behov for småbåthavnplasser i planperioden løses på Rabbakaia og ved Siholmen. Dette viderefører 
intensjonen i kommunedelplanen fra 2009. Dette krever godkjent reguleringsplan på Rabben og for 
utvidelse nord for Siholmen. På Rabben endres kommunedelplanen slik at den samsvarer med regule-
ringsplan for Rabben. 
 

I tillegg vises et havneområde i sjø utenfor Midtsian/Frøya kultur- og kompetansesenter. Her må det 
utarbeides reguleringsplan, hvor utgangspunktet er å vurdere havn med tosidig molo og kaiplass til 
Frøya videregående skole sin båt (fru Inger) og til båter tilknyttet Blått Kompetansesenter. I tillegg 
skal det gis muligheter for etablering av gjestehavn for småbåter.  
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Innspill naust 

NAUST 2: SJØHUS/NAUST VED SIHOLMEN 
Gårds- og bruksnummer Deler av 23/7 

Forslagsstiller Advokatfirmaet Stokholm Svendsen på vegne av Frøy eien-
dom, samt grunneiere Turid Ervik, Tove Hammer og Marit 
Gjeldseth. 

 
Innspill  

Ønsker utbygging av sjøhus/naust, sett i sammenheng med 
utbygging av boligområde fra Siholmen til Fredagsvika.  

Dagens bruk Bebygd med noen naust. En del av maritimt miljø med 
småbåthavn. 

Områdets størrelse og avgrensning  Ca 4,5 daa 

Formål i kommunedelplan 2009 Nordlige del; friområde, sørlige del; annet byggeområde. 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   1,8 daa innmarksbeite.  

Naturmangfold  Ingen registreringer. 

Vann og vassdrag  Ingen registreringer. 

Strandsone  Området ligger i sin helhet innenfor 100-metersbeltet 
og det er jf. PBL § 1-8 ikke tillatt med tiltak.  

Landskap og estetikk  Utbygging av naust/sjøhus vil være en naturlig del av 
det maritime miljøet med småbåthavn og andre funk-
sjoner i området.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registreringer. 

Forurensning: luft, jord og vann  Arealbruken i seg selv vil ikke medføre fare for for-
urensing. Det er ikke registrert forurenset grunn i om-
rådet.  

Støy  Ligger innenfor gul sone for støy. Området er ikke 
tenkt utbygd til varig opphold.  

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Området ligger tilknyttet allerede etablerte funksjo-
ner, og vil i seg ikke medføre økt transportbehov.  

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår  En er ikke kjent med at området brukes av barn og 
unge til leik og opphold.  

Friluftsliv  Det er ikke registrert viktige friluftsområder i områ-
det. Utbygging vil kunne legge til rette for økt bruk av 
sjø og strandsone til friluftsliv og rekreasjon. Nordlige 
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område var i tidligere kommunedelplan satt av til fri-
område. En utbygging vil kunne øke bruken av strand 
og sjø til rekreasjon og friluftsliv.   

Øvrige folkehelsetema  Området ligger sentralt og ses i sammenheng med ut-
bygging av boligområde fra Siholmen til Fredagsvika. 
Det er gode muligheter for å gå/sykle til området.  

Risiko og sårbarhet  Moderat til lav aktsomhet for radon. Ligger delvis in-
nenfor område med hensynsone for flom. Utbygging 
er ikke til varig opphold, men til lagring av båt/utstyr 
som må kunne tåle at det blir oversvømt av vann fra 
tid til annen.   

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage veger)  Ikke relevant.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Naust/sjøhus er en naturlig/tradisjonell del av strand-
sonen og det omkringliggende miljøet.  

Oppsummering: 
Utbygging ses i sammenheng med utbygging av boligområde B11, B11b og B11c, og er tenkt som sjø-
hus/naust i tilknytning til boligbygging her. Området ligger i tilknytning til eksisterende småbåthavn 
og maritimt miljø, og vil derfor styrke omkringliggende områder.  

 
 

NAUST:   ANDRE TYPER NÆRMERE ANGITT BEBYGGELSE OG ANLEGG; NAUST, RAB-
BEN 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 19/9 og 19/20 

Forslagsstiller HDR AS/Hallgeir Bremnes og Terje-Ørnulf Korsnes 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Eierne av de to eiendommene har gitt hvert sitt innspill til 
kommunedelplanen. De ønsker formålet annet byggeom-
råde /naust på sine eiendommer ned mot sjøen. Det er 
snakk om å utarbeide felles reguleringsplan for naust og 
bolig på 19/9 og 19/20. Bolig foreslås på vestsida av fylkes-
vegen, jf. B6 b og c. Naustene skal være et tilbud til boli-
gene på samme eiendommer. 

 
Dagens bruk Åpen landskap, ingen kjent bruk. 
Områdets størrelse og avgrensning 5,8 daa 

Formål i kommunedelplan 2009 LNFR 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   1,8 daa dyrkbar mark er flatt og lett å dyrke opp.  

Naturmangfold   Tiltaket er ikke i konflikt med kjente naturverdier. 
Vann og vassdrag  Ikke relevant 

Strandsone 
  

 Området ligger i sin helhet i standsonen. Naust er en 
type bebyggelse som bruksmessig og tradisjonelt hø-
rer hjemme i strandsonen og vurderes å være forenlig 
med å legge til rette for allmennhetens ferdsel, jf. ut-
redning Turveg1: Sistien. 

Landskap og estetikk  Tradisjonell naustbebyggelse, vurderes ikke å ha ne-
gative landskapsmessige konsekvenser.  

Kulturminner og kulturmiljø   Ingen registrerte verdier. 

Forurensning: luft, jord og vann  Den foreslåtte arealbruken medfører ikke forurens-
ning i seg selv.  
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Støy 
  

 Den foreslåtte arealbruken vurderes ikke å bidra til 
økt støy. Arealet er delvis støyutsatt, men forslaget 
omfatter ikke støyfølsom virksomhet.  

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Naust i det aktuelle området er tiltenkt de nærmeste 
boligene og vurderes ikke å bidra til økt transport.  

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Fjæra på Sistranda er nevnt i barnetråkkrapporten 
som et område som brukes en del av barn og unge.  

Friluftsliv  Sistien sikrer allmennheten tilgang til området, forøv-
rig ingen spesielle friluftsverdier i området.  

Øvrige folkehelsetema 
 

 Etablering av naust gir økt trafikk til sjøsida av fylkes-
veg 714. Det bør ikke etableres kjøreveg ned til naus-
tene, jf. kort avstand til boligene som naustene knyt-
tes opp mot.  

Risiko og sårbarhet  Deler av området er utsatt for stormflo.  Formålet 
med naust er lagring av båt/utstyr som må kunne tåle 
at det blir oversvømt av vann fra tid til annen. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger). 

 Ikke relevant 

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Naust er en naturlig/tradisjonell del av strandsonen.  

Oppsummering: Allmennheten må gis adgang til ferdsel gjennom området (utvidelse av Sistien).   
Området avgrenses ned mot sjøen og utgjør 2,2 daa. 
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Samla vurdering naust  
I tillegg til innspill på nye naust vurdert ovenfor, 
er det behov for å sikre eksisterende naust slik 
at disse kan bygges opp igjen/restaureres ved 
behov. I forbindelse med planer om Frøya Fol-
kepark er det også pekt på at det er ønske om å 
sette opp ett-to sjøhus/naust, jf. innspill F1. 
  
I kommunedelplan 2009 ble det også etablert 
ett nytt område for naust sør for Rabbenkaia, 
vist som Annet byggeområde Naust. Området er 
avgrenset av sjøen og fylkesvegen, her bør om-
rådet lengst opp mot fylkesvegen tilbakeføres 
til LNFR da dette er uaktuelt til utbygging av 
naust.   
 
Anbefaling 
I kommunedelplanen legges det til rette for at 
eksisterende naust skal inngå i planen. Det er 
ikke er tradisjon for å bygge mange naust i sam-
menhengende rekke, men heller ett naust på 
hver eiendom, jf. kartillustrasjon. Dette land-
skapsbildet er det ønske om å bevare.  
 
Ut fra dette anbefales det å vise en sone med 
åpning for spredt naustbebyggelse i LNFR-om-
rådene nedenfor fylkesveg 714. Det gis bestem-
melser tilknyttet denne sonen som slår fast at 
eksisterende naust i området skal inngå i pla-
nen. I tillegg åpnes det for et begrenset antall 
nye naust på gnr/bnr 19/9 og 19/20. Bestemmel-
ser til utforming av naust, vil ta utgangspunkt i 
bestemmelser for naust i kommunedelplanen 
fra 2009.  
 
Det er ikke forventet at denne utbyggingsmå-
ten vil bidra til å privatisere strandsonen. Sistien 
går gjennom området og vil bidra til å opprett-
holde tradisjonen der strandsonen og naustene 
er sosiale møteplasser. 
 
For området gitt benevnelsen Naust 2 ønskes 
en utbygging av sjøhus/naust i nærheten av om-
rådet for småbåthavn på Siholmen. Dette vil 
være en naturlig samlokalisering i et maritimt  
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miljø hvor det er naturlig å legge en slik utbyg-
ging. Her åpnes det for en tettere utbygging 
som sjøhusbebyggelse i rekke, eventuelt sjå.  
 
Det vises forøvrig til utredning av Folkeparken 
F1 og bestemmelser/føringer for regulerings-
plan for F1 hvor det åpnes for etablering av 
naust i tilknytning til dette området. 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 

81 
 

For de øvrige innspillene har det ikke vært formålstjenlig å gi en samla vurdering etter arealformål. 
Dette gjelder sentrumsformål, vann- og avløpsanlegg, fortau, tursti og folkepark. I utredning av 
enkeltområdene er arealbruken vurdert i sammenheng med omgivelsen så langt det er naturlig. 

 

 

Andre innspill 

S1  UTVIDELSE AV SENTRUMSFORMÅL MED FYLLING I SJØ VED BYGGERIET, RABBEN 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 20/14 og 20/39 

Forslagsstiller Riiber eiendom  

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Eier av 20/14 ønsker å utvide virksomheten på Byggeriet 
(byggvareforretning), og har kjøpt 20/39 med tanke på ut-
videlse av lagerhall mot norvest. Dette forutsetter fylling i 
sjø. 
 
Innspillet gjelder utvidelse av areal avsatt til senterområde. 
Utvidelsen omfatter sjøareal og utgjør 114  

Dagens bruk Sjø 

Områdets størrelse og avgrensning 0,1 daa. 

Formål i kommunedelplan 2009 Småbåthavn 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   Ikke relevant 

Naturmangfold   Tiltaket kommer ikke i konflikt med kjente naturver-
dier. 

Vann og vassdrag  Ikke relevant 

Strandsone 
 

 Omfatter strandsonen, men området utgjør ikke et 
viktig område for allmenne interesser. Det må imid-
lertid sikres at Sistien kan føres gjennom området. 

Landskap og estetikk  Tiltaket utgjør en mindre utvidelse av eksisterende 
fylling i sjø, og vurderes å ha begrenset negativ virk-
ning. Ved ev. senere behov for utvidelser, vil dette 
kunne bli merkbart negativt. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte verdier. 

Forurensning: luft, jord og vann  Ved utfylling i sjø må det brukes rene masser. Det må 
sikres at utfyllingen ikke berører forurensa masser i 
sjø eller på land. 

Støy 
  

 Utvidelsen av næringsarealet bidrar i seg selv ikke til 
vesentlig økt støy. Det legges ikke opp til støyfølsom 
bebyggelse i området.  

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Utvidelsen fører ikke til vesentlig økt transportbehov.  

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 
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Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Det er ikke kjent at området blir brukt til aktiviteter 
for barn og unge. 

Friluftsliv  Området er allerede bebygd med forretningsbygg. 
Det må sikres at Sistien får komme gjennom området.  

Øvrige folkehelsetema 
 

 Den foreslåtte utvidelsen vurderes ikke å ha nevnever-
dig effekt for folkehelsen. Ev. senere utvidelser vil 
imidlertid endre opplevelsen av området og virke be-
grensende for turaktivitet og rekreasjon.  

Risiko og sårbarhet 

 

 Sikkerhetssone for flom er noe lavere for lagerbygg: 
2.16 moh i henhold til byggteknisk forskrift (TEK 10) 
Det må dokumenteres at dette er i ivaretatt ved byg-
gesøknad. 
Det er mulighet for kvikkleire, dette må også undersø-
kes. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger).  

 Gir ikke behov for ny teknisk infrastruktur. 

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv 
  

 Tiltaket vurderes å bidra positivt til å styrke allerede 
etablert næringsvirksomhet.  

Oppsummering/anbefaling: Dette er en liten utvidelse som med avbøtende tiltak/aktsomhet lar seg 
løse: Det må undersøkes for kvikkleire og tas hensyn til stormflonivå og avbøtende tiltak må iverkset-
tes før byggesaken godkjennes. Sistien skal gå gjennom området. Dette må innpasses i byggesaken. 
Utvidelsen anbefales. 
 
Området er svært sårbart med tanke på ytterligere utvidelser, dette gjelder både samfunnssikkerhet 
og landskap/friluftsliv. Ytterligere utvidelser kan ikke påregnes uten at reguleringsplan for området 
viser at situasjonen lar seg løse på tilfredsstillende måte.  
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S2  SENTRUMSFORMÅL SIHOLMEN 
Navn, gårds- og bruksnummer Siholmen, gnr/bnr/fnr 23/8, 23/8/2, 23/8/3, 23/8/4, 23/115, 

23/1 

Forslagsstiller Frøya kommune 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Forslaget går ut på å få stadfeste og utvikle dagens bruk, 
inklusive boliger på Siholmen. Deler av området ønskes av-
satt til sentrumsformål. Sentrumsformål omfatter forret-
ninger, tjenesteyting og boligbebyggelse, herunder nød-
vendige uteareal til bebyggelsen samt nødvendig trafikk-
areal.  
 
 

Dagens bruk Reiseliv, tjenesteyting, bolig, verksted, havneområde. 

Områdets størrelse og avgrensning 11,4 daa 

Formål i kommunedelplan 2009 Annet byggeområde 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   Forslaget berører ikke jord- og skogressurser, og vur-
deres som positivt med tanke på å redusere presset på 
sentrumsnær dyrka mark. 

Naturmangfold   Det er observert flere arter av nasjonal forvaltningsin-
teresse på Siholmen. Samtlige observasjoner er gjort 
på taket av bolighuset som ligger på Siholmen 19. Ob-
serverte arter av særlig stor forvaltningsinteresse: Alke, 
Skjærpiplerke, Teist, Havelle, Svartbak, Krykkje, 
Makrellterne, Tyrkerdue og Lomvi. Arter av stor for-
valtningsinteresse: Fiskemåke, Sjøorre, Svartand og 
Stær. 
Området er utbygd fra før, og en utvikling av eksite-
rende bruk anses ikke å ha betydning for artene da de 
har tilpasset seg og benytter bebygd område.  

Vann og vassdrag  Ikke relevant. 

Strandsone 
  

 Området er allerede utbygd. Det meste av aktiviteten 
er i hovedsak avhengig av allmennheten. 

Landskap og estetikk  Området er et unikt miljø med et bredt spekter av ak-
tiviteter og muligheter. Området bør kunne videreut-
vikles. Sentrumsformål vil åpne for dette og området 
bør kunne gis enda høyere utnyttelse enn det har i 
dag. Dette vil gi området et mer urbant preg og signa-
lisere området som ett av senterområdene på Sist-
randa.  Jf. også intensjonen i kommunedelplanen 
2009.  

Kulturminner og kulturmiljø   Ingen registrerte kulturminner.  
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Forurensning: luft, jord og vann  Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for forurens-
ning.  
Det er ikke registrert forurenset grunn eller sjøbunn i 
området. 

Støy 
  

 Arealbruken vil ikke medføre vesentlig økt støy. 
Området er noe støyutsatt med trafikk inn til kai og 
industri samt trafikk på fylkesvegen som går forbi. 
Støy må vurderes i en ev. reguleringsplan. 

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Området er sentrumsnært og det er gode muligheter 
for å gå og sykle. Fylkesvegen må krysses for å nå 
gang- sykkelvegen. Etablering av Sistien vil være et 
supplement på "rett" side av fylkesvegen.  Området er 
også sentralt i forhold til kollektivtrafikk. Foreslått 
arealbruk vil ikke bidra til økt transport.  

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Ev. tilrettelegging for boliger forutsetter at det settes 
av plass til leike- og oppholdsarealer for barn. Områ-
det inngår ikke i Barnetråkk-registreringen. 

Friluftsliv.  Området inngår ikke i kartlagte friluftsområder. Sis-
tien vil bidra til enkel tilgang til turområder. 

Øvrige folkehelsetema 
 

 Det vurderes som positivt i et kriminalitetsforebyg-
gende perspektiv at det legges opp til blandede areal-
formål som også omfatter boliger.  
Det er enkelt å være i fysisk aktivitet med god tilgang 
til friluftsområder og gode forhold for gang- sykkel.  
Ved å legge opp til økt aktivitet på Siholmen, må det 
påregnes økt fotgjengertrafikk på tvers av fylkesve-
gen i området. Sistien bør være et godt alternativ 
fram til Miljøgata hvor gode krysningsmuligheter fo-
religger.  

Risiko og sårbarhet 

 

 Området er utsatt for stormflo og havnivåstigning. I 
henhold til byggteknisk forskrift (TEK 10) skal det for 
bygg i sikkerhetsklasse 2 (bygg for personopphold) 
tas utgangspunkt i 200- års stormflo.  For å oppfylle 
dette kravet settes det en minimumskote på 2,32 m 
for etablering av bygg i denne sikkerhetsklassen. 
Dette må ivaretas for ved nybygging. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger). 
 

 Området ligger nært Midtsian og har dermed god til-
gang til sosial infrastruktur. Området er tilrettelagt for 
teknisk infrastruktur, men forutsettes oppgradert der-
som området skal videreutvikles.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Varierte sentrumsaktiviteter med utgangspunkt i bo-
lig, næring og reiseliv, Frøyafestivalen samt båttrafikk 
vil kunne skape et aktivt og urbant senterområde. Sis-
tien vil binde området til Frøya Folkepark og sentrum, 
boliger her vil bidra til å styrke handelen i sentrum. 
Området vil kunne bli attraktivt for både nye former 
for næring og videreutvikling av eksisterende næ-
ringer.  

Oppsummering/anbefaling: Forslaget vurderes å bidra til god utnyttelse av et sentrumsnært og at-
traktivt område, og tilrådes innarbeidet i planforslaget. Det må tas inn bestemmelser som ivaretar 
forhold knyttet til støy og stormflo/havnivåstigning.  
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Glimt fra Siholmen 
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VA 1  AREAL FOR RENSEANLEGG  

DETTE ER ET ALTERNATIV TIL UTBYGGING AV VA ANLEGG PÅ NORDHAMMERVIK NÆ-
RINGSPARK, (JF. VEDTATT REGULERINGSPLAN) ELLER PÅ UTVIDELSE AV NÆRINGS-
PARKEN  N1, SE KONSEKVENSUTREDNING FOR  N1 
Navn, gårds- og bruksnummer Rabben, Gnr/bnr 20/7 og 20/2 

Forslagsstiller Frøya kommune 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

 
Ny hovedplan for avløp er under utarbeidelse av Sweco AS. 
Det er kommet fram ønske om å omdisponere et areal på 
om lag 2 daa mellom Fylkesveg 714 og sjøen med tanke på 
etablering av renseanlegg. Det er aktuelt å føre opp et hus 
på én etasje, samt legge til rette for utelagring. 
 
Alternative løsninger i Nordhammervik næringspark, even-
tuelt i den foreslåtte utvidelsen av denne (N1), er vurdert. 

Dagens bruk Dyrka mark. 

Områdets størrelse og avgrensning Ca. 2 daa.   

Formål i kommunedelplan 2009 LNFR 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   2 daa fulldyrka jord 

Naturmangfold  Ikke registrert særskilt viktige naturverdier i området. 

Vann og vassdrag  Ikke relevant 

Strandsone  Området ligger i strandsonen, men området nederst 
mot sjøen blir ikke berørt. Allmennhetens tilgang er 
ivaretatt (Sistien).  

Landskap og estetikk  Nederste del av strandsonen er bebygd med naust, 
langs fylkesvegen er det boliger/LNFR. Etablering av 
renseanlegget med utelagring vureres å kunne gi ne-
gative virkninger for landskap og estetikk.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte verdier. 

Forurensning: luft, jord og vann  Ikke registret forurensning, tiltaket medfører ikke for-
urensning. 

Støy   Renseanlegg er ikke støyfølsom og bidrar ikke til økt 
støy. 

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Ikke relevant.  

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår   Fjæra opprettholdes uberørt til aktivitet og opphold. 
Friluftsliv  Området grenser til en svært viktig strandsone, kart-

lagt etter DN håndbok 25 – 2004 Kartlegging og verd-
setting av friluftslivsområder.  

Øvrige folkehelsetema  Nytt renseanlegg er i seg selv positivt. 

Risiko og sårbarhet  Arealet omfattes ikke av stormflo. Det er mulighet for 
marin leire, dette bør avklares før bygging. 
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Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger). 

 Tiltaket utgjør en svært viktig del av den kommunal-
tekniske infrastrukturen. Det må søkes etter løsninger 
som lar seg gjennomføre også økonomisk.   

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Samfunnsnytten er stor.  

Oppsummering/anbefaling: Tiltaket har stor samfunnsnytte, men plassering i strandsonen på Rab-
ben vurderes å være lite heldig med tanke på estetikk og kulturlandskap. Det berører fulldyrka jord på 
to eiendommer ( til sammen ca 5 daa), og begge eiendommene vil bli berørt.  
God estetisk utforming av anlegget med god tilpassing til omgivelsene vil kunne redusere uheldig 
landskapsmessig effekt (gjelder både høyde og utforming av bebyggelse samt organisering av utelag-
ring).  
Det er stor mulighet for marin leire i området, dette må undersøkes.   
 
Fordeler og ulemper ved etablering på Rabben  sett opp mot alternativ i Nordhammervika: 

 Anleggskostnaden er omtrent den samme for de to lokaliseringene.  

 Større driftskostnader på Nordhammervik grunnet lengre pumpeledning og større vann-
mengde. Grovt estimert ca. kr. 40.000,- høyere driftskostnad pr. år. 

 Fordelaktig med plassering på Nordhammarvika med tanke på luktplager. På Rabben må det 
påregnes renseløsning med tanke på lukt, som vil fordyre prosjektet.  

 Aktuell tomt i Nordhammervik er der eksisterende slamavskillere for næringsparken er lokali-
sert. Disse kan da fjernes og eksisterende utslippsledning kan sannsynligvis benyttes. Dette 
alternativet er avhengig av at det inngås ny opsjonsavtale med Aqualine som da må redusere 
arealbehovet sitt. Eventuelt etablering i utvidelsen av næringsparken, N1.  

 
Anbefaling: 

Alternativ lokalisering i Nordhammervik næringspark anbefales og er bedre ut fra en totalvurdering. 
Nordhammarvik gir mulighet for en skjermet beliggenhet, særlig hvis det plasseres på N1. Med dette 
unngår en også å beslaglegge et svært attraktivt areal i strandsonen. For etablering i Nordhammervik 
næringspark er det godkjent reguleringsplan, men avtale om tomt må inngås. For etablering i N1 kre-
ves godkjent reguleringsplan og opparbeiding/utfylling av området. 
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VEG 1 FORTAU/GANGVEG I SØRVEIEN OG MELLOMVEIEN MELLOM SIVEIEN OG FORBI 
INTERNATBAKKEN TIL BEINSKARDET. 
Gårds- og bruksnummer Forslaget berører en mengde eiendommer   

Forslagsstiller Frøya kommune 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Forslaget går ut på å etablere fortau i Sørveien samt i  Mel-
lomveien mellom Siveien og forbi Internatbakken til Bein-
skardet boligfelt. I Sørveien er det utbygd fortau i den ne-
derste delen mot fylkesvegen.  
 
Bakgrunnen for i innspillet er forventning om økt biltrafikk, 
herunder varelevering, i forbindelse med konkrete utbyg-
gingsplaner for kvartalet øst for Mellomveien.  I tillegg er 
det viktig at forslag til nytt boligområde B2, samt eksiste-
rende boliger i området får en trygg skoleveg, samt at det 
blir en trygg atkomst til ny fotballhall.  
 

Dagens bruk Vegkant/ opparbeidede utomhusarealer. 

Områdets størrelse og avgrensning Gangforbindelsen forutsettes bygd som fortau. Fra Inter-
natbakken og sørover til enden av Beinskardveien er det al-
lerede bygd gang- og sykkelveg. 

Formål i godkjent reguleringsplan Kombinert forretning/bolig/offentlig formål 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   Ikke relevant. 

Naturmangfold   Ikke i konflikt med kjente naturverdier. 

Vann og vassdrag  Ikke relevant. 

Strandsone  Ikke relevant 

Landskap og estetikk  Ikke relevant. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte verdier. 

Forurensning: luft, jord og vann  Forurensning er ikke registret og fortau medfører ikke 
fare for forurensning 

Støy  Ikke relevant. 

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Etablering av fortau vil fremme gåing og sykling.   

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Etablering av fortau er positivt med tanke på barn og 
unges oppvekstvilkår.  

Friluftsliv  Ikke relevant.  

Øvrige folkehelsetema  Tilrettelegging for mjuke trafikanter vurderes svært 
positivt, både med tanke på tilrettelegging for økt fy-
sisk atkvitet og trafikksikkerhet.  

Risiko og sårbarhet  Området har stor mulighet for marin leire, dette må 
undersøkes før bygging. Jf. kap. om ROS-analyse. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger). 

 Fortau er et samfunnsnyttig infrastrukturtiltak.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Bedre forhold for gående og syklende i sentrum vur-
deres som et positivt tiltak med tanke på tettstedets 
attraktivitet.  

Oppsummering/anbefaling: Det er ikke kartlagt negative konsekvenser av innspillet. Samfunnsnyt-
ten er stor og tiltaket anbefales. Området må undersøkes for kvikkleire.  
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I 1  UTVIDELSE AV IDRETTSANLEGG FOR FRAMTIDIG FOTBALLHALL 
Navn, gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 21/1 

Forslagsstiller Frøya kommune 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Ønsker omdisponering av 7,8 daa fra LNFR til idrettsformål 
for å gi plass til utbygging av ny fotballhall. I tilleggmå at-
komst justeres. Området ligger vest for kommunehuset.   

 
Dagens bruk Lek og uteopphold 
Områdets størrelse og avgrensning Ca. 7,8 daa.   

Formål i kommunedelplan 2009 LNFR 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   Ikke relevant 

Naturmangfold  Det er ikke registrert særskilt viktige naturverdier. 
Vann og vassdrag  Ikke relevant 

Strandsone  Ikke relevant 

Landskap og estetikk  En fotballhall vil dominere landskapet. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte verdier. 

Forurensning: luft, jord og vann  Forurensning er ikke registrert og tiltaket medfører 
ikke fare for forurensning 

Støy   Tiltaket medfører ikke økt støy, og er ikke i støyutsatt.  

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Tiltaket medfører tidvis økt trafikk. Atkomst til områ-
det går gjennom området for offentlig tjenesteyting, 
bak Herredshuset. Det kan bli behov for en mindre 
justering av adkomsten for å få en bedre situasjon 
samt få etablert fortau fra Mellomvegen. 

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Området er i Barnetråkkregistreringen rangert som et 
av tre hovedsteder for aktivitet. Golanskogen bak fot-
ballbanen er mye brukt sommer og vinter både til lek 
og grilling. "Området har fine klatretrær." Fotballhall 
er imidlertid også et viktig tiltak for barn og unge. 

Friluftsliv  Området er registrert som et viktig leke og rekrea-
sjonsområde.  

Øvrige folkehelsetema  Anlegget vil være et positivt tilbud, spesielt til barn og 
unge. Tiltaket vil også bidra til positiv integrering av 
innvandrergrupper. 

Risiko og sårbarhet  Området ligger i et område med stor mulighet for ma-
rin leire. Før oppføring av et stort bygg bør grunnfor-
holdene undersøkes. Jf. kap. om ROS-analyse. 
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Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger). 

 Positiv utvidelse av sosial/kulturell infrastruktur. 

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Fotballhall utvider tilbudet for barn og unge og vil 
også kunne bidra positivt til innvandrergrupper. 

Oppsummering/anbefaling: Utbygging av fotballhallen er et svært positivt tiltak, særlig for barn og 
unge. Tiltaket berører Golanskogen og her bør det vektlegges å minimalisere uttak av trær. Det bør 
tas hensyn til boligbebyggelsen vest for hallen ved at byggets volum/høyde trappes ned mot vest. 
Området må undersøkes for kvikkleire. Atkomst til anlegget forusettes å skje i tilknytning til eksiste-
rende veg i område for tjenesteyting, ev. med en justering av denne. 
I 1, utvidelse til idrettsanlegg anbefales.  
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TURVEG 1  SISTIEN  
Navn, gårds- og bruksnummer Tiltaket berører eiendommer mellom Siholmen og Nord-

hammervika. 

Forslagsstiller Frøya kommune 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

 
Sistien, som ble lagt inn i kommunedelplan i 2009 fra Sihol-
men til Rabbakaia, ønskes videreført fram til Nordhammar-
vika.  
 
Sistien sees i sammenheng med eksisterende gang- og syk-
kelvegtilbud langs fylkesveg 714. Disse vil danne turvegtil-
budet "Sistranda rundt" og er også knyttet til turveger inn-
over Hauan. Stien binder også sammen ulike områder og 
aktiviteter som foregår i strandsona.   
 
Stien vises i planforslaget som turveg. Denne vil få en enkel 
opparbeiding, gruslagt i 2,-2,5 meters bredde. Dette skal 
gjøre stien tilgjengelig også for syklister og barnevogner. 
Det er viktig å innordne stien til landskapet og unngå å 
overdimensjonere den.   
 
I tilknytning til turstien, foreslås det å opparbeide raste-
plass/utsiktspunkt ved endepunktet i sør, rett nord for av-
kjørsla til Nordhammervik næringspark.  Her ligger en del 
av den gamle fylkesvegen i en kurve på utsida av dagens 
veg.  Det forutsettes at bilatkomst til området skjer via at-
komstvegen til industriområdet, og at området ellers opp-
arbeides som en rasteplass med utsikt mot sjøen.  
 
Turstien er både ment å være et tiltak som skal fremme re-
kreasjon og friluftsliv, samtidig som det utgjør en attraktiv 
veg for gående og syklende på veg til fra daglige gjøremål.  

Dagens bruk Sammensatt arealbruk langs hele stien 

Områdets størrelse og avgrensning Turvegen slik den er avgrenset i kartet over er om lag 2,7 
km lang.  

Formål i kommunedelplan 2009 Turvegen går gjennom mange ulike arealformål, men lig-
ger hovedsakling innenfor LNFR-formål.  
Kommunedelplan for Sistranda 2009 har følgende juridiske 
bestemmelse: 
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 Bygging av turvegen skal skje på mest mulig skånsom måte, 
og skal ikke innebære utfylling i sjø eller andre omfattende 
terrenginngrep i strandsonen.  
Av retningslinjene framgår følgende (disse er ikke juridisk 
bindende): 
Planen regulerer inn en trasé for Sistien. Sistien skal utformes 
som en enkel men representativ gangveg. Denne skal legges i 
terrenget og traséen er regulert rundt naust og landskapsfor-
masjoner for å oppnå dette. Den er tenkt utformet i naturs-
tein og lagt i sand slik at den glir inn i landskapet, men samti-
dig framstår som estetisk og bymessig – et viktig byrom i 
"kystbyen". 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   Stien går hovedsaklig i utkanten av dyrka mark. 

Naturmangfold  Noen observasjoner av rødlista fuglearter er gjort, 
men registreringene ligger ikke inn i arter av nasjonal 
forvaltningsinteresse. Dette betyr at kvaliteten og/el-
ler relevansen på registreringen ikke er god nok.   

Vann og vassdrag  Ikke relevant. 

Strandsone  Planforslaget anses som positivt for allmennhetens 
tilgang til strandsonen.  

Landskap og estetikk  Turveg i området vurderes ikke å ha negativ virkning. 

Kulturminner og kulturmiljø  Et kulturminne (øks av flint) med uavklart vernestatus 
på g.nr/b.nr 20/6. Kulturminnet kan tenkes synliggjort 
for brukere av stien, og på denne måten være en kvali-
tet ved turvegen.  

Forurensning: luft, jord og vann  Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for forurens-
ning. Ikke registrert forurenset grunn i området 

Støy 
  

 Arealbruken fører ikke til økt støy, og bruksformålene 
det legges opp til er ikke støyfølsomme.   

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Ikke relevant.  

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Tilrettelegging av turveg vurderes som positivt med 
tanke på barn og unges oppvekstvilkår.  

Friluftsliv  Store deler av stien ligger innenfor et område som er 
registrert som svært viktig friluftsområde. Etablering 
av en sti vil øke friluftsverdien. 

Øvrige folkehelsetema  Tiltaket er svært positivt i et folkehelseperspektiv. Det 
gir mulighet for økt fysisk aktivitet og positive natur-
opplevelser. Ferdsel langs mørklagte og folketomme 
områder kjennes utrygt for mange. 

Risiko og sårbarhet  Det er stor mulighet for marin leire langs stien, men 
etablering av sti er et så lite inngrep at det ikke vil øke 
eventuell skredfare i området.  

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger). 
  

 Turstien vil kunne utgjøre et supplement til det mer 
opparbeidede gang- og sykkeltilbudet langs fylkesve-
gen.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Sistien vurderes som et positivt tiltak med tanke på 
Sistrandas attraktivitet som tettsted.  

Oppsummering/anbefaling: Etablering av turveg i strandsonen vurderes ikke å ha negative konse-
kvenser av betydning. Ved opparbeiding av stien bør en være oppmerksom på ev. kulturminner. Det er 
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ikke aktuelt med belysning av stien fordi tilpassing til naturen/landskapet er ansett som viktigere enn 
belysning i dette området. Det legges opp til enklere standard på stien enn det som var forutsatt 
i retningslinjene fra kommunedelplan 2009. Begrunnelsen er at mindre urbant preg gir bedre land-
skapstilpassing. Det vil dessuten bli mindre kostnadskrevende å etablere den. Nedenfor Midtsian skal 
stien ha universell utforming, og gis  et mer urbant uttrykk. Turvegen anbefales utvidet. 
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F1  FRØYA FOLKEPARK  
Navn, gårds- og bruksnummer 22/2, 22/3, 22/7, 21/43, 21/1, 21/123 

Forslagsstiller Frøya kommune 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Forslaget går ut på å legge til rette for etablering av en 
opplevelsespark som skal formidle Sistrandas historiske ut-
vikling. Det innebærer tilrettelegging for museums- og kul-
turaktiviteter og at noen historiske bygg blir flyttet til om-
rådet. Under gjengis en foreløpig skisse. 
Administrasjonsbygg for Folkeparken kan etableres sør for 
Frøya kultur- og kompetansesenter innenfor området av-
satt til Sentrumsformål.  
Sammenhengen med etablering av Sistien er viktig.  

 
Dagens bruk Strandsone/dyrka mark med drivhus (ikke i bruk) med til-

hørende parkering, atkomstveg og lagerareal. 

Områdets størrelse 19 daa 

Formål i kommunedelplan 2009 LNFR og sentrumsområde 

Foreslått formål:                                                                   Friområde med åpning for å oppføre bygninger av historisk 
og kulturell verdi.  

TEMA- MILJØ  Forklaring, kunnskapsgrunnlag, vurdering 

Landbruk  Området er registrert med 18,8 daa fulldyrka jord. In-
nenfor dette arealet er det imidlertid bygd drivhus 
(ikke lenger i bruk) og bedehus med tilhørende parke-
ring, atkomstveg og lagerareal, slik at dyrka mark i 
praksis er vesentlig redusert, til ca 10- 12 daa.  

Naturmangfold  Det er kartlagt to arter av nasjonal forvaltningsinter-
esse: Brushane er en sårbar art i henhold til Norsk rød-
liste 2010, og av særlig stor forvaltningsinteresse.  
Vipe er en nær trua art i henhold til Norsk rødliste 
2010, den er av stor forvaltningsinteresse. Området 
(sjøen) brukes til foringsområde. 
Området er allerede mye brukt av allmennheten, men 
etablering av folkepark og utbygging av Sistien vil 
føre til økt ferdsel.  Det er forventet at artene tilpasser 
seg situasjonen da det er mange tilsvarende forings-
områder i nærheten.  

Vann og vassdrag  Ikke relevant  
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Strandsone  Tiltaket omfatter strandsonen, men vil heller fremme 
enn begrense tilgangen for allmennheten.  

Landskap og estetikk  Folkepark med tiltenkte bygninger skal gi et bilde av 
gamle Sistranda og gli naturlig inn i området.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registreringer 

TEMA- SAMFUNN  Forklaring, kunnskapsgrunnlag, vurdering 
Barn og unges oppvekstvilkår  Strandsonen er et viktig område for barn og unge på 

Sistranda.  

Friluftsliv  Området er mye brukt til kiting. Dette lar seg kombi-
nere, og kitingmiljøet vil også kunne få benytte et his-
torisk bygg til sin aktivitet/klubbhus. 

Folkehelse  Tiltaket vil utgjøre en sosial møteplass og bidra til po-
sitiv integrering av innvandrergrupper. 

Infrastruktur og kollektivtrafikk  Det finnes eksisterende infrastruktur i området  

Risiko og sårbarhet  Deler av området er utsatt for stormflo og havnivå-
stigning. Lokalisering av bygg må innordne seg dette.  
Området har stor mulighet for marin leire og grunn-
forholdene må derfor undersøkes.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Tiltaket vil ha positiv effekt som sosial og kulturell 
møteplass og være et positivt tilbud til alle grupper i 
befolkningen.  

Oppsummering/anbefaling: Etablering av Folkepark kan kombineres med kiting og vil bidra positivt 
til det sosiale og kulturelle miljøet på Frøya. Folkeparken blir liggende sentralt på Sistranda og vil virke 
samlende for alle grupper i befolkningen og vil bidra positivt til integrering av innvandrere.  Admini-
strasjonsbygg for Folkeparken forutsettes bygd sør for Frøya kultur- og kompetansesenter innenfor 
området avsatt til Sentrumsformål.  God utforming  av Sistien mellom F1 og Administrasjonsbygget vil 
være vesentlig, se bestemmelse 3.6. 
 
De registrerte rødlisteartene bruker sjøområdet som foringsplass.  Det er forventet at artene tilpasser 
seg situasjonen når kommunesenteret blir stadig mer utbygd. Det er alternative foringsområder i nær-
heten, som ligger utenfor kommunesenteret.  
 
Området avsettes til friområde da utomhusaktiviteter vil være vesentlig. Det åpnes for etablering av 
bebyggelse knyttet til museale/kulturelle formål.  
 
Arealdisponeringen anbefales. Det må utarbeides reguleringsplan for tiltaket der rammen for utbyg-
ging avklares og samfunnssikkerhet vurderes nærmere med tanke på tilpassing. 

 
 

 



 
 
 
 
 
 

96 
 

Planforslagets samla virkning etter utredningstema 

Kommunedelplan for Sistranda omfatter grovt sett tre hovedtyper av landskap:  
Strandsone, en sone med bebyggelse innimellom dyrka/dyrkbar mark og til sist kystlyng-
hei/torv/myr.   
 
I planprogrammet er det redegjort for at området med kystlynghei, torv og myr skal tas vare på 
som naturtype og friluftsområde.  Dette er også områder som avgrenser tettstedet på en naturlig 
måte og slik bidrar til at bebyggelsen blir mest mulig samla rundt sentrum.  Dette gir også korte 
avstander mellom daglige gjøremål for mange og bidrar positivt til å redusere biltrafikk. Denne si-
tuasjonen gir et særlig utbyggingspress på landbruksjord og til dels i strandsonen. 

 

VIRKNINGER FOR LANDBRUK 
I tillegg til boligområder, foreslås det omdisponert jordbruksareal til offentlig tjenesteyting. Nærings-
område N2 berører noe lavbonitetsskog og Folkeparken (F1). 
 
Flere av innspillene er redusert for å begrense utbygging på jordbruksareal. Dette er spesielt i områder 
der omreguleringa fører til særlige driftsmessige ulemper og der området er en del av et større område 
med jordbruksareal.   
 
Foreslått ny arealbruk i kommunedelplanen berører 

 Ca 14,6 daa fulldyrka mark til bolig, 38 daa til offentlig tjenesteyting og 13 daa til Folke-
park. Totalt 63 daa. 

 4,6 daa jorddekt fastmark til bolig 

 2,7 daa innmarksbeite til bolig 

 35 daa dyrkbar mark til bolig og 10-12 daa til Folkepark, total 45-47 daa. 

 

VIRKNINGER FOR NATURMANGFOLD 
Sistranda er et kommunesenter i sterk utvikling. Urbaniseringen vil påvirke naturmangfoldet. Det er 
registrert flere rødlista fuglearter i de sjønære områdene. Flere av artene er registrert inne på land og 
det er kjent at strandsonen/vannkanten er det viktigste området for næringssøk.  Registreringene lig-
ger hovedsaklig ikke inne i liste over arter av nasjonal forvaltningsinteresse, unntak er arter registrert i 
F1 og S2. I F1 er brushane (sårbar art) og vipe (nær trua art) registrert som næringssøkende. I S2 er ras-
teområdet for de registrerte artene på hustak. Her har artene tilpasset seg et område med relativt stor 
aktivitet. Artene har alternative forings- og rasteområder i nærheten, som ligger utenfor kommunesen-
teret.   
Utvikling i områdene anses ikke å ha negativ konsekvens for artene. Artene er registret rastende eller spis-
ende og gjerne da i områder som allerede er bebygd.  
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VIRKNINGER FOR VANN OG VASSDRAG 
Det er ikke kartlagt negative virkninger for vann og vassdrag.  

 

VIRKNINGER FOR STRANDSONE 
Strandsonen blir berørt i store deler av Sistranda gjennom etablering av Folkepark, utvidelse av Sistien 
og bestemmelse om spredt naust i LNFR området. Dette anses imidlertid som positive tiltak som er 
viktig for allmennheten.  
 
Det bemerkes at det er begrenset mulighet til å bygge nye naust i området. Sør for Rabben småbåt-
havn var det i kommunedelplan fra 2009 avsatt et naustområde på 4,6 daa mellom fylkesvegen og 
sjøen. 
 
En mindre utvidelse av Byggeriet, S1, og endret formål til sentrumsformål på Siholmen anses heller 
ikke å gi negative virkninger for allmennheten, friluftsliv eller natur-/kulturverdier i området.   
 
Næringsområde N1, utvidelse av Nordhammarvika næringspark med utfylling av næringsareal i sjø, har 
negativ virkning for landskapet.  Foreslått arealdisponering har imidlertid stor samfunnsverdi og ved å 
ta tilstrekkelig hensyn til landskapet kan dette aksepteres. Ca 200 meter strandlinje blir berørt. 
 
Boligområde B7 og B7b berører ca 200 meter av strandsonen. Det er imidlertid tatt hensyn til Sistien og 
allmennhetens interesser ved å opprettholde en 30 meters-sone ned mot sjøen til LNFR. Dette reduse-
rer de negative konsekvensene. Ved detaljplanlegging av boligområde B11, B11b og B11c må det også 
tas særlige hensyn i detaljplanleggingen. 
 
 

VIRKNINGER FOR LANDSKAP OG ESTETIKK 
Innspill som strekker seg opp i heilandskapet er blitt avvist med bakgrunn i bl.a. landskap/kystlynghei.  
Nye byggeområder som inngår i planen, vil i hovedsak ikke ha særskilt negativ landskapseffekt. Unn-
tatt er næringsområde N1. Det foreslås avbøtende tiltak med utfylling med en naturlig utseende kyst-
linje i N1. For boligområde B7 og B7b kreves også spesielt tilpassede boliger for at de ikke skal ruve for 
mye i landskapet eller ødelegge utsikten fra eksisterende boliger. For boligområde B11, B11b og B11c 
må det også tas særlige landskapshensyn i detaljplanleggingen. 
 
 

VIRKNINGER FOR KULTURMINNER OG KULTURMILJØ 
Innspill Turveg 1, Sistien, berører et funnsted med uavklart vernestatus. Det forutsettes at turvegen 
kan etableres.   
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VIRKNINGER FOR FORURENSNING: LUFT, JORD OG VANN 
For innspillene som medfører fylling i sjø (N1 og S1), må det kartlegges hvordan utfylling påvirker vann-
ressursen, og om det berører forurensa grunn. Det må sikres at det brukes rene masser ved utfylling. 
Dette følger av forurensningsloven.  

 

VIRKNINGER FOR STØY 
Enkelte av innspillsområdene ligger nært fylkesveg 714, og er utsatt for vegtrafikkstøy jf. støyvarsel-
kart. Her må dette utredes med tanke på avbøtende tiltak i forbindelse med detaljplanleggingen. 

 

VIRKNINGER FOR SAMMENHENG AREALBRUK – TRANSPORTBEHOV 
Det er lagt vekt på fortetting/kompakt utnytting av arealene. Det foreslås gode gang/sykkelforbindel-
ser der dette mangler.  Korte avstander er vektlagt. Boligområde B1 og B11 ligger lengst unna sentrum 
(ca 1,6 km). Her er det utbygd gang-/sykkelveg. 
 
Foreslått næringsområde er samlet i sørdelen av planområdet. Slik er det enkelt for folk som bor både 
på Sistranda og Hammarvika med tilstøtende områder, å komme seg til/fra dette store arbeidsplass-
området til sykkel eller til fots.   

 

VIRKNINGER FOR FYLKESVEG 714/TRAFIKKSIKKERHET 
Fv. 714 har hovedsakelig lokal trafikk. ÅDT er ca. 3000 på Midtsian. Mye av næringstransporten på 
Frøya følger dessuten fv. 716.  Etablering av Miljøgate gjennom sentrale deler av Sistranda har bidratt 
til et triveligere og tryggere tettstedsmiljø.  Kommunedelplanen legger opp til at Sistien kan nyttes 
som et supplement til eksisterende gang- og sykkelveg langs fylkesvegen. Sistien kan brukes til å 
komme seg inn til Miljøgata, der det er bedre tilrettelagt for kryssing for mjuke trafikanter enn ellers 
langs fylkesvegen. Forøvrig må kryssing av  fv. 714 kan skje i merkede fotgjengerfelt ved avkjørselen til 
Nordhammervika næringspark (behov for nytt gangfelt) og ved Siholmen (eksisterende), jf. intensjo-
nen med Sistranda rundt. Det må i tillegg legges til rette for sikker kryssing av fylkesvegen der det 
etableres aktivitet på sjøsida av fylkesvegen. Detaljert utforming forutsettes løst på detaljplannivå.  
 
Behov for nye avkjørsler/bruk av eksisterende avkjørsler: 

 Avkjørsel til N1 vil følge eksisterende avkjørsel til Nordhammarvik næringspark. 

 Eksisterende avkjørsel fra fylkesvegen til naust må utbedres for å betjene boligområde B7. 

 Parkering og bilatkomst til folkeparken F1 skal benytte seg av sentrumsparkering forøvrig. Det 
vil dessuten bli kjøreatkomst til administrasjonsbygget i område avsatt til sentrumsformål sør 
for Frøya kultur- og kompetansesenter. Det skal utarbeides reguleringsplan for områdene.  
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VIRKNINGER FOR BARN OG UNGES OPPVEKSTVILKÅR 
Planen er tilpasset for å ivareta barn og unges interesser. Barnetråkkrapporten er lagt til grunn for plan-
arbeidet. I denne rapporten er Golanskogen påpekt som særlig viktig.  Her er det kryssende interesser 
for ulike grupper barn og unge, mellom fotballhall og bevaring av Golanskogen.  Fotballhall bør imidler-
tid ligge i tilknytning til idrettsplassen. Dette må det også tas hensyn til ved utbygging av OT4.  
Etablering av fotballhall og nytt forretnings-/tjenesteyting-/boligbygg i sentrum (i samsvar med gjel-
dende reguleringsplan) vil føre til økt trafikk langs Mellomvegen og videre til Fotballhallen. Det foreslås 
fortau på strekningen. 
 
Det er tatt inn bestemmelse om areal for uteopphold i boligområder.  
 
 

VIRKNINGER FOR FRILUFTSLIV 
Etablering av Sistien (mellom Siholmen – Nordhammarvika) sammen med utbygd gang-sykkelveg, vil 
gi et godt tilbud også til turgåere. Sammen med turstier i Hauan (nærturområde) er mulighetene 
mange og varierte. Turvegen har god tilgjengelighet for de fleste brukergrupper. 

 

VIRKNINGER FOR ØVRIG FOLKEHELSETEMA 
Kriminalitetsforebygging i bomiljø/sentrum/nærmiljø er tiltak som i hovedsak vil bli vurdert i detaljplan 
og byggesak. Dette kan dreie seg om god belysning samt ryddige og tiltalende omgivelser. Sammen 
med møblering med benker o.l. i uteoppholdsaraelene, vil dette invitere folk til å bruke områdene og 
dette virker i seg selv kriminalitetsforebyggende.   
 
I kommundelplanen er det lagt vekt på at samla arealbruk skal ha gode forutsetninger for å utgjøre et 
nett av attraktive møteplasser i gode omgivelser. Bl.a. Sistien og andre turveger samt Folkeparken og 
sentrumsområdet bygger opp undere dette. Ved opparbeiding av næringsarealer er det viktig å legge 
opp til god belysning og andre trygghetsfremmende tiltak, skjemmende lagring og rot bør unngås så 
langt det er mulig, og ev. skjermes fra områder som er tilgjengelig for folk flest.  
 
Helseforskjeller i befolkningen. Frøya/Sistranda er et forholdsvis lite og oversiktlig samfunn.  Samla 
arealdisponering legger ikke opp til at det skal kunne bli store helseforskjeller i befolkningen.  Ved 
etablering av Folkeparken og ny fotballhall er det forventet at dette vil være positivt for alle og virke 
samlende for alle grupper. Det vil være gode integreringstiltak for innvandrere.  
 
Universell utforming skal bidra til å gjøre samfunnet tilgjengelig for alle og forhindre diskriminering. 
Det dreier seg om utforming og tilrettelegging av fysiske forhold for å fremme like muligheter til sam-
funnsdeltakelse. Universell utforming er et tema som i hovedsak vurderes i byggesak og ev. detaljregu-
lering.  
 
I kommundelplanen er det vektlagt at trafikksystemet, særlig for myke trafikkanter, skal være lett å 
orientere seg i. Det er videre lagt opp til at noen turveger skal være spesielt enkle å ferdes på for de 
fleste brukergrupper. Dette gjelder Ørndalsvegen og Sistien som er utformet slik at en skal kunne 
komme fram med barnevogn/rullestol. Turvegene har stort sett ikke fast dekke av hensyn til tilpassing 
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til naturen. Gjennom sentrum, fra Folkeparken til området med sentrumsformål sør for Frøya kultur- og 
kompetansesenter, gis Sistien særskilt standard. For Sistien videreføres forøvrig kommuneplanbe-
stemmelse fra 2009 om at bygging av Sistien skal skje på en mest mulig skånsom måte uten omfat-
tende terrenginngrep eller fylling i sjø. 

 

VIRKNINGER FOR RISIKO OG SÅRBARHET  
Det vises til ROS- analysen, som omtaler forhold under hvert enkelt utbyggingsområde. 

 

VIRKNINGER FOR ØKONOMI/INFRASTRUKTUR (SKOLE, BARNEHAGE VEGER) 
I og med at hele planområdet ligger sentrumsnært, kan de fleste områdene relativt lett knyttes til ek-
sisterende kommunalteknisk infrastruktur. I enkelte områder må det på reguleringsplannivå vurderes 
hvordan en skal løse atkomst fra fylkesvegen.  
 
Boligområdene ligger innenfor akseptabel avstand fra sosial infrastruktur på Midtsian (skoler, barneha-
ger, osv). Dette gjelder også idrettsanlegg og øvrige sentrumstilbud. De fleste utbyggingsområdene 
ligger gunstig til for bruk av kollektivtilbud.  

 

VIRKNINGER FOR SAMFUNN, KULTUR OG NÆRINGSLIV 
Alle nye områder vurderes å være positive med tanke på Sistrandas utvikling, tettstedets attraktivitet 
som bosted og/eller muligheter for næringsutvikling.  
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RISIKO- OG SÅRBARHETS-
ANALYSE (ROS) 
 
VURDERING AV RISIKO, FARER SOM GJELDER HELE PLANOMRÅ-
DET OG VURDERING AV BEHOV FOR AVBØTENDE TILTAK /HVILKE 
HENSYN SOM MÅ TAS  
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Metode 

Det er tatt utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sin veileder: Sam-
funnssikkerhet i planlegging, revidert desember 2011. 
 
Mulige uønskede hendelser er sortert etter  

 Naturlige hendelser i planområdet som kan påvirke planområdets funksjon, utforming mm. 

 Hendelser som kan påvirke omgivelsene som følge av planlagte formål.  
Forhold som er med i sjekklista, men ikke er relevant, er kvittert ut i kolonnen Aktuelt. Dette er kun 
unntaksvis utdypet videre.  
 
Samlet risikovurdering, risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens, er gitt i matrise: 

Konsekvens  Ufarlig: 1 En viss fare: 2 Kritisk: 3  Farlig: 4 Katastrofalt: 5 

Sannsynlighet 

Meget sannsynlig: 4      

Sannsynlig: 3      

Mindre sannsynlig- 
få tilfeller: 2 

     

Lite sannsynlig- 
ingen tilfeller: 1 

     

 

BEGREPER: 
Lite sannsynlig: Mindre enn en gang i løpet av 50 år 
Mindre sannsynlig: Mellom en gang i løpet av 10 år og en gang i løpet av 50 år 
Sannsynlig: Mellom en gang i løpet av ett år og en gang i løpet av 10 år  
Meget sannsynlig: Mer enn en gang i løpet av ett år.  
Ufarlig: Ingen personskader eller miljøskader. Systembrudd er uvesentlig 
En viss fare: Få/små personskader og mindre/lokale skader på miljø. System settes midlertidig ut av 
drift. 
Kritisk: Alvorlige personskader og omfattende skader på miljø med regionale konsekvenser og restitu-
sjonstid <1 år. System settes ut av drift i flere døgn.  
Farlig: Alvorlige personskader/en død, omfattende skader på miljø med regionale konsekvenser og re-
stitusjonstid >1 år. System settes ute av drift over lengre tid. 
Katastrofalt: En/flere døde, svært alvorlige og langvarige skader på miljø/uopprettelig. System settes 
varig ut av drift. 
 

Uakseptablel risiko. Tiltak må iverksettes for å redusere risiko til gul el-
ler grønn 
Risiko bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risiko.  
Akseptabel risiko. 
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Uønskete hendelser, konsekvenser og tiltak 

Under er det vurdert om planområdet er utsatt for risiko for uønska hendelser. 
Områder merket med * er utdypet under tabellen. 
 
 

Naturlige hendelser Aktuelt? Sansynlig-
het 

Konsekvens Risiko 

1 *Radongass Ja 3 2  

2 *Skog-/lyngbrann Ja 3 3  

3 *Stormflo Ja 3 3  

4 *Vindutsatt Ja 3 2  

5 Nedbørsutsatt Nei    

6 Snø- eller steinskred Nei    

7 Flodbølger Nei    

8 *Masseras/-skred Ja 2 3  

9 Flom/flomskred Nei    

 
*1. Radongass 
 Det finnes noen lommer med høy aktsomhetsgrad for radongass innenfor planområdet. Disse 

er kommentert for hvert enkelt innspill i konsekvensutredningen.   
  
 Avbøtende tiltak: 
 Dette ivaretas av TEK 10 når området skal bygges ut. 
 
*2. Skog og lyngbrann 
 Lite regn sammen med mye vind gjør Sistranda utsatt når det gjelder lyngbrann. Jf. lyngbran-

nen i Hauan ovenfor Sistranda i januar 2014. Kommunen har opparbeidet god akutt beredskap 
der de samarbeider godt med andre kommuner. Det er verdt å merke seg at de sterkeste vin-
dene kommer fra vest. Dermed er sannsynligheten for at lyngbranner skal true bebyggelsen på 
Sistranda mindre, men uansett er dette en hendelse som kan ha katastrofale konsekvenser. 

   
Avbøtene tiltak:  

 God brannberedskap ivaretas forøvrig gjennom øvelser og øvrig beredskapsarbeid. Branngate 
kombinert med turveg Sistranda rundt er vurdert, men er foreløpig ikke aktuelt. Etablering av 
slik branngate bør i så fall utgjøre en ytre grense for utvikling av Sistranda som tettsted. 

   
 
*3. Stormflo 
 I følge Tek 10 skal det for bygg som beregnes for personopphold tas utgangspunkt i 200 års 

stormflo. Dette gjelder bolig, fritidsbolig og campinghytte, garasjeanlegg og brakkerigg, skole 
og barnehage, kontorbygning, industribygg og driftsbygning i landbruket som ikke inngår i sik-
kerhetsklasse F1. 200 års stormflo må dessuten korrigeres for forventet havnivå i år 2100. 
For Sistranda tilsier dette en minimumskote på 2,32m for etablering av bygg for personopp-
hold. Dette er i tråd med Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) og Direktoratet for sam-
funnssikkerhet (DSB) sine anbefalinger og Miljødirektoratets rapport M-405 om beregnet en 
havnivåstigning.  
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Hensyn til mulig stormflo:  

 Område utsatt for stormflo (opp til kote 2,32 moh) vises som hensynssone i kommunedelplank-
artet. Det følger bestemmelse om forbud mot spesifiserte tiltak under stormflonivået. 

 
 
*4. Vindutsatt  
 Med Sistrandas beliggenhet ut mot storhavet forekommer ekstremvær med strek vind flere 

ganger i året. Dermed er også fare for at løse gjenstander og gjenstander som er for dårlig for-
ankret på land og til sjøs, blir tatt av stormen og kommer ukontrollert gjennom lufta/sjøen. Inn-
byggerne er vant til å håndtere slike hendelser og det er viktig å vektlegge at nye innbyggere 
også får slik  kunnskap.  

   
Nærmeste målestasjonen for vind er målestasjonen på Ørlandet, jf. data fra Metrologisk insti-
tutt (eklima). I de siste 10 åra (01.01.2005-31.12.2014) er det registrert maks. vindhastighet på 
48.4 m/s. Til sammenligning var maks. vindhastighet i perioden 1961 til 1990 på 27,8 m/s. Mid-
delhastigheten for vind har i de samme periodene økt fra 5,8 til 6,0 m/s. Fremherskende vind-
retning er fra sørøst, mens de sterkeste vindene kommer fra vest, jf. vindrose under. Dette er 
også i samsvar med erfaringer på Frøya. Ut fra at klimautfordringene forventes å øke i åra som 
kommer, må en være forberedt på at antall dager med sterk vind på Frøya vil øke.  
 
Tilpasning og avbøtende tiltak: 
I beredskapsarbeidet må rutiner for sikring av gjenstander og skjerming mot vind osv. gjen-
nomgås. Den enkeltes ansvar for å sikre eiendeler/gjenstander gjennomgås og gjøres kjent i 
lokalsamfunnet.  
 

  
 
*8. Masseras/skred 
 Store områder innenfor kommundelplan Sistranda består av marin strandavsetning hvor det er 

stor sannsynlighet for å finne marin leire, jf. kart på neste side. Området er imidlertid ikke kart-
lagt mht. forekomst av kvikkleire og i mange av områdene er jordsmonnet så tynt at faren for 
kvikkleireskred vurderes som liten. Planområdet har også en del berg i dagen samt områder 
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med torv/myr innimellom.  Forslag til nye byggeområder er i hovedsak fortetting/direkte utvi-
delse av eksisterende byggeområder, og det er ikke grunn til å anta at disse områdene er utsatt 
for skred.  

   
 Avbøtende tiltak: 
 I områder der det kan være skredfare må det i forbindelse med byggesak / reguleringsplan utfø-

res grunnundersøkelser. Dette ivaretas av bestemmelser og retningslinjer.  
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Marin strandavsetning er dannet av bølge og strømaktivitet i 
strandsonen og består av rundet og godt sortert materiale.  

Finkornige marine avsetninger, herunder marin leire og 
kvikkleire, finnes kun innenfor den løsmassetypen som kal-
les hav- og fjordavsetninger. Denne løsmassetypen er mar-
kert med blå farge på det kvartærgeologiske kartet, der av-
setningen finnes i dagen. Imidlertid er det mulig å finne 
hav- og fjordavsetninger under andre løsmassetyper un-
der den marine grensen. 

 
  



Merknadsbehandling 1.gangs høring - KDP Sistranda 
 

Nye innspill 
1.  Hvem Hva  Rådmannens innstilling 

2.  Bjørnar Johansen I forlengelsen fra Beinskardet og ned til 
sjøen bør det reguleres til boligformål. 
Her vil det være plass til et kompleks 
med blokkbygging, ikke over 4 etasjer og 
rekkehus. Dette vil gjøre området 
attraktivt for tilflyttere og for 
pensjonister som ønsker å flytte ut av 
enebolig. Området er attraktivt og 
sentrumsnært. I tillegg er det også 
planlagt småbåthavn på rabben noe som 
også øker attraktiviteten for dette 
området. Frøya kommune har ingen slike 
områder til sjønære boliger i dag og det 
er et klart behov. Ved å regulere for 
sjønære boliger nært sentrum vil 
fortettingen bli større og en vil på mange 
måter styrke sentrumsfunksjonene. 

Tas ikke til følge.  
I planprogram vedtatt 26.08.2015 trekkes strandsonen 
fram som et område som bør forvaltes med omhu. 
Sistranda har historisk sett et særskilt kystlandskap. 
Samtidig skal det vurderes sjønære boligområder. Det skal 
tas hensyn til grøntarealer ved fortetting av boligområder.  
Innspillet omhandler et område innenfor strandsonen som 
er regulert til LFNR. Arealet benyttes nå til landbruk, med 
fulldyrket jord av god kvalitet. Området er et relativt stort 
sammenhengende grøntområde i strandsonen. 
Sistrandsfjæra har gjennom Barnetråkk-undersøkelsen 
blitt trukket fram som et viktig aktivitetsområde for barn 
og unge. Med sin sentrale beliggenhet er dette en aktuell 
problemstilling for området. Området har et karakteristisk 
kystlandskapspreg og er relativt flatt. Utbygging av dette 
området vil kunne påvirke utsiktsforhold for 
bakenforliggende boliger. På bakgrunn av dette tas 
innspillet ikke til følge. Se konsekvensutredning s. 51. 

3.  THM Invest as v/Svein Jarle 
Midtøy 

Ønsker at området sør for B7(satt av til 
bolig), utvides slik at det også omfatter 
eiendommene gnr/bnr 19/9 og 19/20. 
Bakgrunnen er at det er mangel på 
boliger på Frøya, området er 
sentrumsnært og vil kunne gi attraktive, 
og etterspurte, sjønære boliger. Området 
er av samme beskaffenhet/bonitet og 

Innspillet tas til etterretning.  
Rådmann ønsker å fremlegge større sammenhengende 
områder til utbygging, også nedenfor fylkesveien. 
Området har samme beskaffenhet som tilgrensende B7.  
Området inkluderes derfor i boligområde B7, som B7b.  
Se konsekvensutredning s. 37. 



med samme arealbruksinteresser, som 
det nye boligområdet det grenser inntil 
mot nord og det er naturlig å se disse 
områdene i sammenheng.  

4.  Kystplan for Torbjørn 
Hammernes 

Samarbeidsprosjekt mellom to 
grunneiere som ønsker å tilrettelegge 
for flere eneboligtomter som ligger i kort 
avstand til Sistranda sentrum. Område 
som omfatter gnr/bnr 27/4 og 24/14. 
Ettersom deler av arealet ligger i fare for 
storflo/flom er det usikkert hvor mange 
enheter det kan være snakk om, dette 
ber en om at kommunen vurderer, eller 
at det kommer frem i detaljplanlegging 
på et senere tidspunkt. Det er tidligere 
søkt om dispensasjon for oppføring av 
en enebolig på eiendommen. Dette ble 
avslått, med oppfordring om å sende det 
som innspill til kommunedelplanen. I 
forbindelse med dette har man nå valgt 
å ta et større areal, der det er 
muligheter for flere tomter og man kan 
se området i en helhet.  

Tas ikke til følge. 
Rådmannen opprettholder administrasjonens innstilling 
fra sak 9/16 i Hovedutvalg for drift. Tiltaket vil til tross for 
utvidelse av området, gi en liten utnyttelse på bakgrunn 
av at store deler ligger innenfor aktsomhetsområdet for 
flom. Terrengmessig er det også utfordrende og vil gi en 
liten utnyttingsgrad av området. Se konsekvensutredning 
s. 53. 

5.  Jan Olav Sivertsen, 
Wenche Mathisen 

Merknad fra eiere av gnr/bnr i 
Fredagsvika. Vært boligeiendom fra 
1951-2004. Etter dette fritidseiendom. 
Eiendommen er regulert som LNF-
område. Ønsker at formålet blir endret 
til bolig, da eierne har planer om å flytte 
tilbake. Ønsker også at øvrige 
boligeiendommer (24/4, 24/23, 24/32 og 
24/33) blir regulert til boligformål for å 
skape et sammenhengende boligområde 

Tas ikke til følge.  
I området Ervika blir det videreført flere LFNR B-områder 
fra forrige kommunedelplan som åpner for spredt 
utbygging. Rådmannen ønsker at disse områdene 
videreføres og utbygges før det åpnes for nye 
boligområder i Ervika. Det legges i tillegg inn 
planbestemmelse 4.3  som ivaretar eksisterende boliger i 
LFNR-områder sitt ønske om gjenreisning, påbygg, tilbygg 
og underbygg. Se konsekvensutredning s. 55. 
 



for eksisterende og nye boliger i 
Fredagsvika/Ervika vest for fv. 714. 
Bemerker også at «Dørvikan» ikke er et 
stedsnavn i Fredagsvika.  

6.  Advokatfirmaet Stokholm 
Svendsen AS på vegne av 
eiere av gnr/bnr 19/6 og 
19/12 

Rabben 
1. Utvidelse av boligområde 

innover i hauan. Området som 
er foreslått ligger i umiddelbar 
nærhet av eksisterende 
regulerte boligfelt (199801 og 
198501), samt eldre bebyggelse 
mot fylkesveien. Naturlig 
utvidelse av eksisterende 
boligområde og vil kunne 
benytte eksisterende 
infrastruktur. Gangavstand til 
sentrum.  

2. Naustområde: Det er foreslått 
redusering av område satt av til 
naust fra forrige KDP. Ønsker at 
dette området beholder sin 
opprinnelige størrelse. Dagens 
behov tilsier at ikke alle sjøhus 
må grense mot sjøen. Ser for seg 
å etablere en kombinasjon av 
naust og sjøboder for 
oppbevaring av redskap m.m. 

Tas delvis til følge.  
1. Rådmannen frarår og legge til rette for 

boligbygging i området på dette tidspunkt. 
Bakgrunnen er at dette er et sammenhengende 
landbruksareal. Fylkesmannen som 
landbruksmyndighet har også i sin uttalelse meldt 
at de vil komme med innsigelse mot bruk av 
området. Se konsekvensutredning s. 56-57. 

 
 
 
 

2. Innspillet tas til følge og området tilbakeføres til 
samme omfang som i kommunedelplan Sistranda 
fra 2009. 

7.  Advokatfirmaet Stokholm 
Svendsen AS på vegne av 
klient. 

 
1. Fremmes ønske om at boligfelt 

B2, utvides til å omfatte deler av 
eiendommen bnr/gnr 21/9 og 
21/43, frem til 21/95. 
Hensiktsmessig på bakgrunn av 

Tas til etterretning.  
1. Boligfelt B2 utvides til å omfatte deler av gnr/bnr 

21/9 – 21/43, område B2b. Området begrenses 
vestover i flukt med grensen til eksisterende 
bebyggelse i Øvre Innersian og inkluderer også to 
tilgrensende eiendommer 22/3 og 22/7. 



at større boligfelt reduserer 
reguleringskostnader, deler av 
nødvendig infrastruktur er 
allerede på plass, naturlig 
forlengelse av eksisterende 
boligområder, sentrumsnært 
med gangavstand, småkupert.  

2. Ønsker at gnr/bnr 21/95 blir satt 
av til formålet privat 
tjenesteyting. Bakgrunnen er 
etableringen av Frøya storhall på 
nabotomta. Kan bli behov for at 
det etableres funksjoner rundt 
hallen som kan støtte opp om 
driften av dette, f.eks. øket 
overnattingskapasitet.  

Eierne åpner for at formålsdelingen 
mellom bolig og privat tjenesteyting 
godt kan forskyves noe, eventuelt 
kombiformål.  

Bakgrunnen for denne begrensningen er bygging 
av fotballhallen. Man ønsker ikke å legge til rette 
for boligbebyggelse for nærme denne. Se 
konsekvensutredning s. 21-23. 

 
 
 
 

2. Resterende område av 21/9 og 21/43, samt 
21/95, 22/7 og 22/3 avsettes til område for 
Offentlig eller privat tjenesteyting (OT4). Dette for 
å møte kommunens behov i forhold til områder 
satt av til kommunens tjenesteyting som boliger, 
skole, eventuelt utvidelse av Helhetlig idrettspark. 
Se konsekvensutredning s. 15-16. 

8.  Lena Skagen, Åge Skagen, 
Nina Skagen 

Som eiere av gnr/bnr 27/11 (Martha 
Skagens dødsbo) ønsker vi å få lagt dette 
inn i kommuneplanen som regulert til 
fremtidig boligformål. Vi ser at 
naboeiendom er foreslått regulert til 
dette og at det vil være naturlig å gjøre 
tilsvarende for denne eiendommen.  

Tas ikke til følge. 
I området Ervika blir det videreført flere LFNR B-områder 
fra forrige kommunedelplan som åpner for spredt 
utbygging. Rådmannen ønsker at disse områdene 
videreføres og utbygges før det åpnes for nye 
boligområder i Ervika. Det legges i tillegg inn 
planbestemmelse 4.3 som ivaretar eksisterende boliger i 
LFNR-områder sitt ønske om gjenreisning, påbygg, tilbygg 
og underbygg. Se konsekvensutredning s. 58-59. 
 

9.  Alma Midtsian Innspill til eiendom gnr/bnr 21/100. Den 
foreslås omregulert til «Offentlig eller 
privat tjenesteyting.» Finner dette 

Tas til følge.  
Eiendommen var i kommunedelplan Sistranda fra 2009 
regulert til offentlig eller privat tjenesteyting. En 



merkelig og vil på det sterkeste 
protestere mot at eiendommen 
omreguleres fra boligformål. Det 
naturlige er at boligeiendommen, som 
også i fremtiden er tenkt benyttet som 
bolig blir farget gul og regulert til bolig 
som eiendommene omkring, jamfør B3a. 

omregulert til boligformål vil være en naturlig utvidelse av 
allerede eksisterende boligbebyggelse, og gi økte 
muligheter for sentrumsnær fortetting. Det åpnes for et 
større sammenhengende område for offentlig eller privat 
tjenesteyting OT4 nord for fotballhallen. Se 
konsekvensutredning s. 59-60. 

10.  Advokatfirmaet Stokholm 
Svendsen as på vegne av 
Frøy eiendom 

Innspill til deler av gnr/bnr 23/7, samt 
23/8. Beliggende nord for Siholmen.  
Deler av 27/3 ønskes omregulert til 
sjøhus/naust og bolig. Hele 23/8 ønskes 
omregulert til bolig. Sjønære og 
sentrumsnære boliger med mulighet for 
sjøhus/naust. Grenser til B11 som er 
foreslått regulert til bolig og vil binde 
områdene sammen og føre til fortetting.  

Tas til følge. 
Rådmannen innstiller positivt til en større samlet sjønær 
utbygging nord for Siholmen. Tas inn som område B11b. 
Utbygging av sjøhus/naust tas inn for å kunne se 
utbyggingen i sammenheng med B11 b/c, samt område 
Naust2. Det ses på som en styrke at man får en større 
samlet utbygging av boliger og sjøhus. Utbygging av 
området vil ikke ha nevneverdige konsekvenser for naboer 
i forhold til å sperre utsikt, jf. innspill fra Åpent folkemøte. 
Se konsekvensutredning s. 45-50. 

11.  Turid Ervik, Tove Hammer, 
Marit Gjeldseth 

Ønsker å regulere et område av 23/7 fra 
Siholmen og videre nordover for bygging 
av sjøhus og servicebrygger i forbindelse 
med utvidelse av småbåthavna.  

Tas til følge. 
Rådmannen innstiller positivt til en større samlet sjønær 
utbygging nord for Siholmen. Tas inn som område Naust 
2. Utbygging av sjøhus/naust tas inn for å kunne se 
utbyggingen i sammenheng med B11 b/c, samt område 
Naust2. Det ses på som en styrke at man får en større 
samlet utbygging av boliger og sjøhus. Utbygging av 
området vil ikke ha nevneverdige konsekvenser for naboer 
i forhold til å sperre utsikt, jf. innspill fra Åpent folkemøte. 
Se konsekvensutredning s. 76-77. 

12.  Tommy Hammer og Anna 
Grønskag 

Som eiere av gnr/bnr 24/11, Fredagsvik, 
ønsker de at eiendommen på begge 
sider av hovedveien vurderes for 
regulering til boligbygging. Positiv til en 
slik regulering, som ledd i en felles plan 
for området.  

Tas delvis til følge. 
Den del av eiendommen som ligger nedenfor fylkesveien 
inkluderes i høringsutkastet som område B11c. Dette ses i 
sammenheng med B11 og B11b. Innspillet gjør at man kan 
få en større samlet utbygging av et attraktivt sjønært 
område for boliger. Se konsekvensutredning s. 45-50. 



 

Merknader/høringsinnspill 
 

1.  Hvem Hva  Rådmannens innstilling 

2.  Fylkesmannen i Sør 
Trøndelag 

Samordnet uttalelse: 

 Statens vegvesen 

 Direktoratet for 
mineralforvaltning 

 Fylkesmannen som 
sektormyndighet 

 
Følgende vilkår for egengodkjenning er 
fremmet:  

1. Vilkår fra Fylkesmannen som 
miljøvernmyndighet: 

Med bakgrunn i plan- og bygningslovens 
§ 1.8 om forbud mot tiltak mv. langs sjø 
og vassdrag må følgende endringer 
foretas:  

 For å unngå nye inngrep i 100-
metersbeltet langs sjøen må 
boligområde B7 tas ut av planen 
og boligområde B11 avgrenses 
min. 50 m fra sjøen. 

 
 

 Punkt 4.3 om Farled i 
planbestemmelsene endres slik 
at åpning for etablering av havn 
og gjestehavn tas ut, jfr. 
vurderingene under miljøvern. 

Tas delvis til følge før ny høring: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas ikke til følge.  
Tiltakene omtalt innenfor plan- og bygningslovens § 1.8 
om forbud mot tiltak mv. langs sjø videreføres i 2.gangs 
høring. 
 
 

 Områdene B7 og B11 utvides begge i 2.gangs 
høring (områdene B7b og B11b/c). Dette gjør at 
man vil få større sammenhengende 
utbyggingsområder, noe som vil lette avklaring av 
trafikale forhold samt fremme en mer helhetlig 
løsning i områdene. I forhold til byggegrense mot 
sjø skal dette fastsettes i regulering av områdene.  

 Bakgrunnen for å åpne for havn i bestemmelsene 
er Frøya videregående skole sitt behov for 
universelt utformet liggekai for skolebåt. Åpning 
for gjesteplasser er tenkt for å dekke Frøya 
kommunes behov for sentrumsnære 



 
 

 Det må tas inn et punkt i 
planbestemmelsene punkt 1.10, 
område F1 Folkepark, om at det 
ikke skal åpnes for bygg eller 
andre tyngre tekniske inngrep 
nærmere sjøen enn min. 50 m. 

 I bestemmelsene til 
kommunedelplanen må 
setningen «Naust kan bygges i 
strandsonen med de hensyn 
som er angitt i 4.1» under 
Generelle bestemmelser punkt 1 
tas ut av planen. Tilsvarende må 
punkt 4.1 om at det tillates 
oppført inntil 4 nye naust på 
eiendommene 19/9 og 19/20 
med tilhørende tekst om 
utforming og størrelse tas ut av 
planen. 

 Det må tas inn en bestemmelse i 
kommunedelplanen om at 
Klima- og miljødepartementets 
retningslinje for behandling av 
støy i arealplanleggingen T-
1442/2012 skal legges til grunn 
ved detaljplanleggingen av 
byggeområder med støyfølsom 
bebyggelse. 
 

2. Vilkår fra Fylkesmannen som 
landbruksmyndighet: 

gjesteplasser, og vil ikke øke omfanget av 
utbyggingen.  

 Folkeparken er tenkt som en opplevelsespark som 
skal formidle kulturarv og kysthistorie. Dette vil bli 
en sosial møteplass som vil fremme folkehelse og 
integrering. Det ønskes at det åpnes for bygg som 
historisk sett har vært i strandsonen, eks. naust 
eller notheng. Byggegrense avklares i regulering. 

 Kommunedelplan Sistranda åpner for utbygging 
av inntil 4 nye naust. Tradisjonelt har grunneiere 
hatt naust på sin eiendomsteig. 4 nye naust med 
planbestemmelsene tilknyttet, er en videreføring 
av tradisjonell byggeskikk i planområdet. 
Etablering av Sistien vil ivareta allmenn ferdsel i 
strandsonen, samt hindre privatisering.  

 
 
 
 
 
 

 Planbestemmelse 1.10 tas inn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 For å sikre effektiv 
arealutnyttelse må det 
innarbeides en bestemmelse om 
at minimum antall boliger skal 
sikres i reguleringsplan, jfr. 
Jordlovens § 9. 

 Med bakgrunn i nasjonal 
jordvernpolitikk må tiltakene 
OT1 og OT2 tas ut av planen. 
Vilkåret er hjemlet i jordlovens § 
9. 

 
 
 
 

3. Vilkår fra Statens vegvesen: 

 Område B7 må tas ut av planen. 
Dette med hjemmel i veglovens 
§ 1a vedrørende trafikksikkerhet 
og fremkommelighet samt T-
1442 «retningslinje for 
behandling av støy i 
arealplanleggingen».  

 Område B11 må tas ut av 
planen. Dette med hjemmel i 
veglovens § a vedrørende 
trafikksikkerhet og 
fremkommelighet.  

 
Det fremmes følgende faglige råd til 
reguleringsplanen: 

 Ved regulering av N2 må det 
planlegges for felles avkjørsel 

 Planbestemmelse 1.7 tas inn. 
 
 
 
 
 

 Gjennom prosjektet «Morgendagens omsorg» har 
Frøya kommune gjennomført en større utredning i 
forhold til omlegging av tjenesteytingen og 
kartlegging av behov for å møte utfordringene i 
fremtidens helse- og omsorgstjenester. 
Sentrumsnær samlokalisering av tjenester og 
utbygging av omsorgsboliger er anbefalt etter 
denne utredningen. Man kan ikke se at det finnes 
andre områder som favner fremtidens behov.  

 

 Som omtalt tidligere utvides både B7 og B11 til 
2.gangs høring (B7b og B11b/c). Bakgrunnen for 
dette er at man anser muligheten for å komme 
frem til tilfredsstillende løsninger for å ivareta 
trafikksikkerheten er større med samlet 
utbygging.  
 

 I forhold til støy (B7) tas bestemmelse 1.10 inn. 
 
 
 
 
 
 

 N2 tas ut av høringsforslaget i 2.høringsrunde. På 
bakgrunn av etablering av Nordhammarvik 
næringspark ønsker rådmannen å se 



med bensinstasjon, samt at 
denne utbedres slik at det blir 
tilfredsstillende adkomstforhold 
uten at dette går ut over 
sikkerheten til myke trafikanter. 
(SVV) 

 Det forutsettes at allerede 
etablert adkomst nyttes til 
Folkeparken, og at det ikke 
åpnes for nye avkjørsler fra Fv 
714 i sentrum. (SVV) 

konsekvensene av utbygging og drift på 
næringsområdet før eventuell tillatelse til 
boligbygging eller næringsvirksomhet i 
nærliggende områder gis. 

 
 

 Adkomst til Folkeparken vil avklares gjennom 
reguleringsplan, jf. planbestemmelsene 1.2 og 1.6. 

3.  Sør-Trøndelag 
fylkeskommune 

Vedtak i fylkesutvalget, 15.03.2016, sak 
76/16. 

1. Sør-Trøndelag fylkeskommune 
er i hovedsak positiv til planen. 
Det er gjort et grundig arbeid, og 
løsningene er godt begrunnet. 
Planen vil styrke Sistranda som 
et viktig senter for 
næringsutvikling, tjenesteyting 
og bosetting langs kysten. I et 
folkehelseperspektiv inneholder 
planen flere gode tiltak.  

2. Frøya videregående skole er 
avhengig av å få en nær 
havnetilknytning. Slik er det 
viktig å få planlagt og 
gjennomført havneområdet 
nedenfor skolen snarest mulig.  

3. Planen gir et godt og allsidig 
boligtilbud. Fylkeskommunen vil 
imidlertid ut fra trafikksikkerhet 
og nærhet til Fv714 gå i mot 

Tas til orientering.  
For begrunnelse for utvidelse av område B7 og B11 (B7b 
og B11b/c), vises til rådmannens innstilling under post 1.  



boligområde B7 og fraråde 
boligområde B11 med mindre 
det i dialog med SVV og 
kommunen finnes en løsning på 
trafikksikkerhetsproblematikken. 

4. Når det gjelder mer utdypende 
råd og kommentarer, vises til 
fylkesrådmannens saksframlegg. 

5. Vilkår for egengodkjenning: 
Boligområde B7 må tas ut av 
planen om man ikke løser 
trafikksikkerhetsproblematikken. 
Hvis dette ikke imøtekommes, er 
dette å betrakte som en 
innsigelse til planen.  

4.  Blått kompetansesenter 
v/Bjørnar Johansen 

Ut fra behovet for tilgangen til sjøen fra 
Blått kompetansesenter og Frøya 
videregående skole, må en på det 
sterkeste kreve at dette behovet innfris i 
alle plandokumentene. Påpeker 
viktigheten av å realisere tosidig 
moloutbygging nedenfor Frøya kultur- 
og kompetansesenter. 

Tas til orientering.  
Høringsforslaget innebærer en positiv innstilling til 
utvidelse av området Farled nedenfor Frøya kultur- og 
kompetansesenter, noe som legger til rette for utbygging 
av tosidig molo.  

5.  Sør-Trøndelag 
fylkeskommune v/Frøya 
videregående skole 

Oppsummert så ønsker skolen med dette 
skrivet å tydeliggjøre at det er helt 
avgjørende for skolen og skolens videre 
utvikling at det i arbeidet med 
kommunedelplanen blir tilrettelagt for 
bygging av havn nedenfor skolen. For 
skolen er det også viktig at planarbeidet 
ikke tar lang tid slik at byggestart kan 
skje snarest mulig.  

Tas til orientering.  



6.  Foreldregruppa i Klubben 
grendalag v/Bjørn Ivan 
Espnes 

Viser til forslag, hvor område B3 b, er 
tenkt avsatt til boligformål- Finner dette 
uakseptabelt og lite framtidsrettet, da 
Sistranda skole har plassmangel allerede 
i dag. Mener kommunedelplanen ikke 
tar hensyn til barn/skole framover i tid. 
Uteområdet ved Sistranda skole er også 
for lite per i dag, noe som vil bli ivaretatt 
hvis gamle Frøya videregående skole blir 
en naturlig utvidelse av Sistranda skole. 
Boligplanleggingen står ikke i samsvar 
med kommunedelplanen som er på 
høring, med tanke på skolens 
plassmangel. Frøya kommune må ta 
høyde for tilvekst i hele Sistranda 
skolekrets, strekningen Sistranda-
Tungvågen, og ikke bare Sistranda. 
Området B3b i kommunedelplanen må 
avsettes til framtidig utbygging av 
Sistranda skole. 

Rådmannen har gjennomført revisjon, del 1, av Skole- og 
barnehagebruksplanen. Denne viser at i forhold til 
kortsiktige løsninger er det ikke behov for utvidelse av 
arealene ved Sistranda skole. Del 2, om langsiktige behov, 
i revisjonen av Skole- og barnehagebruksplanen er under 
arbeid.  
Det er behov for områder avsatt til offentlig tjenesteyting 
på Sistranda for å møte veksten i forhold til kommunens 
tjenesteyting. Rådmannen innstiller derfor til at et område 
nord for fotballhallen (under bygging gjennom Helhetlig 
idrettspark), avsettes til dette formålet, OT 4. Dette kan 
være behov som boliger, skole, eventuelt utvidelse av 
Helhetlig idrettspark. 

7.  Frøya grendalagsråd Frøya grendalagsråd mener det er en 
meget kortsiktig og ikke tilfredsstillende 
løsning som rådmannen har foreslått, 
med endring av skolegrenser. Alle 
grendene er i vekst og man ser det som 
opplagt at kommunen er med å bidra til 
at dette fortsetter i framtiden. 
Tilbakemeldinger fra grendene er at man 
ikke ønsker å bo slik de bor i dag om 
skolegrensene blir endret. Med veksten 
er det naturlig å opprettholde det eneste 
området som i dag er tilgjengelig for 
videre skoleutbygging. Området som i 

Se begrunnelse post 6. 



dag huser gamle Frøya videregående 
skole er det eneste området som er 
tilstrekkelig for en videre skoleutbygging 
herunder utvikling av Sistranda skole i 
sin helhet. «Området B3b reguleres til 
«Offentlig eller privat tjenesteyting.» 

8.  FAU Sistranda skole Innspill til at område B3b omreguleres til 
boligformål. Dette vil etter FAU sitt syn 
umuliggjøre langsiktig løsning på 
problemene kommunens største skole 
sliter med. Uteområdet skolen nå rår 
over er for lite og uoversiktlig. 
Planlegging av skolebygg skal ivareta to 
viktige forhold:  

 Skolebyggets utforming skal 
ivareta de pedagogiske og 
didaktiske utfordringene skolen 
har i forhold til ulike 
aldersgrupper. 

 Utformingen av bygget og 
utearealet skal ivareta de 
psykososiale utfordringer ulike 
aldersgrupper utgjør.  

FAU kan ikke se at den planlegging som 
er foretatt tar utgangspunkt i 
kompetanse på disse to viktige 
punktene. På bakgrunn av dette har FAU 
ved Sistranda skole følgende innspill til 
kommunedelplan for Sistranda: Området 
B3b reguleres til «Offentlig eller privat 
tjenesteyting.» 

Se begrunnelse post 6. 

9.  Sistranda grendalag v/ 
leder 

Ser med stor bekymring på at 
kommunedelplan for Sistranda 

Se begrunnelse post 6. 



omregulerer området som betegnes B3b 
til boligformål. Sistranda skole har store 
utfordringer når det gjelder tilstrekkelige 
og godt egnede arealer til sine elever pr. 
i dag og flere år frem i tid. Avgjørende å 
sikre videre skoleutbygging og beholde 
området B3b slik det er i dag. Sistranda 
grendalag ønsker at området B3b 
reguleres til «Offentlig eller privat 
tjenesteyting.» 

10.  Betty Rabben Etablering av Sistien: godt tiltak, men 
ønsker at stien går opp og over til 
gangveien ved nedkjørselen til sitt naust, 
fordi det er trangt mellom deres naust 
og veien, samt at det kan føre til 
forringelse av deres bruk av 
eiendommen. Mener stien kan stoppe 
før man når næringsområdet, da dette 
ikke er attraktiv utsikt. P.g.a. 
trafikksikkerheten vil det måtte 
etableres overgang/bru hvis turgåere 
skal komme trygt over veien ved 
Nordhammervika Næringspark.  
Gang og sykkelvei fra Melkstaden til 
Hamarvika bør også prioriteres for bedre 
tilgang til den etablerte kirkegården.  
 
De har i dag stor belastning i forhold til 
trafikk, støy og rot knyttet til 
bensinstasjon og verksted på 
naboeiendommen. Opptatt av at 
etablering og utvidelse av 
næringsparken skjermes mot den 

Tas til orientering. 
Sistien er et tiltak for å tilrettelegge for allmennhetens 
interesser og ferdsel i strandsonen. Det er et uttalt mål i 
kommunedelplanen at Sistien skal kunne benyttes som 
alternativ arbeidsvei til og fra Sistranda – Nordhammarvik 
næringspark. Dette med begrunnelse i folkehelse og 
samferdsels/miljøtiltak.  Det er i tillegg åpnet for en 
rasteplass i hensynssonen overfor N1. Det er derfor 
naturlig å føre Sistien helt frem som angitt i 
høringsutkastet. Rådmann er i dialog med SVV i forhold til 
løsning for overganger på fylkesveien for ivaretakelse av 
trafikksikkerheten.  
 
 
 
 
 
Tas til etterretning. 
På nåværende tidspunkt ønsker rådmann å ta ut 
næringsområde N2 av kommunedelplanen. Dette på 
bakgrunn av usikkerhet knyttet til konsekvensene av 
etablering og drift av næringsvirksomhet på 
Nordhammarvik næringspark.  



eksisterende bebyggelsen ved hjelp av 
eksisterende vegetasjon eller annen 
skjerming. Forutsetter kompensasjon for 
arealet som det skal etableres aktivitet 
på, og at pkt.1.4. i bestemmelser 
ivaretas på en god måte.  

11.  Torill Rabben Ervik Innspill til N2: synes ikke det passer inn å 
planlegge et industriområde på øvre 
siden av veien på Melkstaden. Passer 
ikke så nær boligbebyggelse. Dette vil 
forringe eiendommene. Området bør 
reguleres til boligbebyggelse.  

Tas til følge. Rådmannen tilråder på dette tidspunkt å ta 
område N2 ut av planen. Dette på bakgrunn av usikkerhet 
rundt konsekvensene av etablering og drift på 
Nordhammervik næringspark på bomiljøet i nærområdet.  

12.  Frøya ungdomsråd Ungdommen på Frøya er veldig opptatt 
av å ta vare på øya vår, nå hovedsakelig 
Sistranda. Vi i FUR mener det må bli lagt 
vekt på visuell forurensning. For 
ungdommen er det viktig at industri-
bygg ikke bygges i sentrum, eller ved 
sjøen. Vi vil gjerne ha byggene skjerma 
fra sentrum, litt som Salmar. Nye 
Aqualine er slik vi ikke ønsker å ha det. Vi 
ønsker at bygg skal bli fordelt rundt øya 
slik at vi får innbyggere spredd hele øya. 
Vi vil også ta vare på aktivitetstilbudet vi 
har i dag, samt kanskje utvikle flere i det 
våre to nye haller er i bygg.  

Tas delvis til følge.  
Rådmann innstiller nå på å ta næringsområde N2 ut av 
planen i påvente av konsekvenser av drift av 
Nordhammervik næringspark. Dette vil redusere 
utbygging av næring på Sistranda. Utvidelsen av 
Nordhammervik næringspark, N1, er en mindre utvidelse 
av et næringsområde som allerede er utfylt og etablert. 
Dette anses derfor ikke å være en stor endring i forhold til 
dagnes situasjon. Krav til utforming er presisert i 
planbestemmelse § 3.5. Gjennom utvidelse av området 
for idrettspark, I1, samt etablering av Folkepark og Sistien, 
legges det til rette for utbygging av aktivitetstilbud på 
Sistranda.  

13.  Referat fra åpent 
folkemøte 

Vedlegges Tas til orientering.  
På bakgrunn av innspill fra møtet tas bestemmelse 4.3 
angående eksisterende boliger i LFNR-områder inn i 
planbestemmelsene.  
 

14.  Judith Liaøy Eriksen Viser til innspill til kommuneplan som ble 
sendt inn våren 2015. Mitt innspill ble 

Tas ikke til følge.  



vurdert og det ble konkludert med at det 
ikke skulle inngå i planen. (Viser til konkl. 
side 39 i konsekvensutredningen). 
Ønsker at innspillet skal tas inn i planen. 
Viser til tidligere godkjent disp.sak. 
(denne er gått ut p.g.a. foreldelse).  

På bakgrunn av etablering av Nordhammarvik 
næringspark ønsker rådmannen å se konsekvensene av 
utbygging og drift på næringsområdet før eventuell 
tillatelse til boligbygging i nærliggende områder gis.  

15.  Ulf Leo Ervik Viser til kommuneplan for Sistranda og 
ber om ny behandling av 
reguleringsområde B1, grunnet feil 
opplysning om areal tilknyttet eiendom 
24/10-12 som har søkt om 
tilrettelegging for boligbygging. 
Høringer/uttalelser blir da tatt på feil 
grunnlag. Areal som viser østre del av 
eiendom hører til 24/25 Viken, en tomt 
som er tinglyst 18.08.1960, men som 
ikke er oppgått med merker. 
Skylddelingsforretning 2479 av 
02.08.1960 beskriver grensene på en 
utmerket måte, og i skrivende stund er 
det ikke meg bekjent at denne eier har 
søkt om omdisponering. Angående 
adkomstvei ved boligbygging i B1; den 
gamle torvveien er felles rettighet -for 
Fredagsvika. Fri adkomst må ivaretas ved 
utbygging. Adkomsten må også 
oppgraderes da den ikke har kapasitet 
for tyngre kjøretøy.  

Tas til etterretning. Området begrenses i kart til å ikke 
omfatte 24/10-12. I forhold til vei og veirett vil dette 
avklares gjennom byggesak.  

16.  Asbjørn Ervik Ønsker ikke realisering av planlagt 
avlastningsvei over sin eiendom gnr/bnr 
21/172. Har ryddet og beplantet tomten. 
Det har kommet forskjellige utsagn fra 
teknisk avdeling om at det ikke kommer 

Tas ikke til følge.  
Planlagt avlastningsvei ligger i reguleringsplan planid: 
1620198101 og er fortsatt gyldig. Realisering av veien er 
nå aktuelt i forbindelse med utbygging av område B2, B2b 
og OT4. En eventuell omlegging av veien som foreslått 



noen vei over tomten. Ønsker annen 
løsning for å ikke forringe eiendommene 
vesentlig. Forslag om på legge veien 
utenom byggefeltet og krysse nordover 
ifm. Storhallen som er under bygging. 
Inviterer til befaring.  

anses som en ugunstig løsning, da dette vil medføre en 
lengre omkjøring i forhold til planlagt trase.  

17.  Kirsti Schei Innspill angående forlengelse av Sistien 
fra småbåthavnområdet på Rabben og 
sørover. Slik stien er inntegnet vil den på 
grunn av maksflo komme innpå tomta. 
Det blir mao lite/ingenting igjen av vår 
hytteeiendom, som vil bli spist 
opp/omringet på alle kanter av 
utbygging. Vi vil på det sterkeste 
anmode kommunen om å vurdere 
inntegningen av Sistien på nytt. 
Eventuelt bør kommunen nå komme 
med et anstendig tilbud om å kjøpe oss 
ut av området slik at vi kan få en 
mulighet til å etablere oss andre steder. 

Tas ikke til følge. 
Strandsonen er i utgangspunktet forbeholdt allmennheten 
og tilgjengelig for fri ferdsel. Sistien er et ledd i å øke 
allmennhetens tilgang til og bruk av strandsonen i et 
folkehelse- og miljøperspektiv. Rådmannen tar derfor ikke 
innspillet til følge.  

18.  NTNU Vitenskapsmuseet Marinarkeologisk uttalelse: Frøya i sin 
helhet og regionen generelt, med 
tilliggende sjøområder vurderes til å ha 
et høyt potensiale for kulturminner 
under vann. NTNU Vitenskapsmuseet 
ber om at kommunedelplanen viser til 
kulturminnelovens bestemmelser 
vedrørende kulturminner under vann 
jf.km §14, med henvisning til at alle 
planer med tiltak i sjø må vurderes av 
NTNU Vitenskapsmuseet før det kan 
gjøres vedtak i planene. Dette gjelder 
også for tiltak som ikke fremmes 

Tas til følge. 
Bestemmelse om kulturminner over og under vann tas inn 
i planbestemmelsene 1.13. 



gjennom arealplaner, som for eksempel 
sjøkabel, ledning, mudrings- og 
dumpingsarbeid.  

19.  Bekken eiendom Sentrumsnære tomter er mangelvare og 
vi ser behovet for å utnytte arealene som 
fins mer effektivt enn vi gjør i dag. Hotell 
Frøya ved eiendomsselskapet Bekken 
Eiendom ønsker å utvide kapasiteten ved 
hotellet. For å utnytte tomten og den 
fantastiske utsikten ønsker vi å bygge en 
ekstra etasje på den nye delen av 
bygget. For å gjennomføre dette må vi 
fravike byggehøyde bestemmelsene i 
nåværende plan. Vi ønsker derfor at 
planen tillater bygging med gesimshøyde 
inntil 15 meter, målt fra snittkote på 
tomten bygget reises på.  

Tas til følge.  
Rådmannen anser utviklingen av Sistranda som et sterkt 
sentrum med gode servicefunksjoner og sentrumsnære 
boliger som viktig. Dette er en økning av høyde 
bestemmelser på 3 meter fra gjeldende plan.   
Tas inn bestemmelse 1.12. 

20.  Øystein Thommesen as 
v/Andreas Mæhlen på 
vegne av Utvær AS 

På vegne av Utvær ønskes maks 
gesimshøyde på 16 meter over 
gjennomsnittlig planert terreng under 
punktet for byggehøyder i sentrum 
(pkt.6.4.a «Bestemmelser og 
retningslinjer for kommunedelplan 
Sistranda, høringsutkast 09.06.09). 
Begrunnes i større fleksibilitet for 
utearealer samtidig som tomtestørrelsen 
opprettholdes. Ved oppføring av boliger 
hvor dagslys og utsyn gir smalere 
bygningskropp er dette spesielt 
interessant. Mulighet til tilgang på 
felles/private arealer nær bakkeplan gir 
positivt bidrag til omgivelsene samtidig 
som tomteutnyttelsen opprettholdes.  

Tas til følge. 
Rådmannen anser utviklingen av Sistranda som et sterkt 
sentrum med gode servicefunksjoner og sentrumsnære 
boliger som viktig. Dette er en økning av høyde 
bestemmelser på 3 meter fra gjeldende plan.   
Tas inn bestemmelse 1.12. 



21.  Frøya eldreråd og 
kommunalt brukerråd 

Vedtak: Eldreråd og kommunalt 
brukerråd i Frøya kommune stiller seg 
bak forslag til kommunedelplan 
Sistranda med følgende tillegg: 
Brukerrådet krever at hensynet til 
universell utforming blir hensyntatt når 
det gjelder uteområder, stier, veier og 
fortau m.m. Gangfelt må merkes og 
utformes forskriftsmessig.  

Tas til orientering. 
Krav til universell utforming er ivaretatt gjennom 
planbestemmelser § 1.2 og 1.3, samt gjennom lovverket 
generelt.  

22.  Måsøval fiskeoppdrett Måsøval fiskeoppdrett har varig tillatelse 
til drift av lokalitetene Bukkholmen og 
Lamøya, som er lokalisert på Sistranda. 
Kan ikke se at det er tatt hensyn til risiko 
for påvirkning av fiskehelse og velferd 
ved produksjon på lokalitetene, i den 
gjennomførte konsekvensutredningen 
og ROS analysen av 11.01.16. Ber om at 
risiko for påvirkning av fiskehelse og 
velferd, hensyntas i videre planprosess. 
Måsøval Fiskeoppdrett er skeptisk til 
mudring og sprengning/banking mens 
det er produksjon av fisk i anleggene 
Bukkholmen og Lamøya, da dette kan 
påvirke fiskehelse- og velferd. I 
forbindelse med sprenging og utfylling i 
sjø ved utbygging av næringsområdet i 
Nordhammervika så man endret atferd 
på fisken, noe som opplevdes negativt. 
Ber om at «Uttalelse om 
konstruksjonsarbeid i og ved sjø med 
nærliggende akvakulturområder» fra 
Havbrukstjenesten av 18.03.16, tas med 
i det videre planarbeidet.  

Tas til følge.  
Rådmannen tar innspillet og presiseringen med videre i 
fremtidig planarbeid. I tillegg tas bestemmelse 1.15 inn. 



Ved utbygging og drift av liggekai for 
større båter må det tas hensyn til at 
utslipp av ballastvann, kan påvirke 
fiskehelse og velferd ved fisk i 
anleggene. Ber om at det innhentes råd 
fra mattilsynet, i videre planleggingen av 
liggekai for større båter.  

23.  Fiskeridirektoratet region 
Trøndelag 

Konklusjon: Fiskeridirektoratet region 
Midt kan ikke se at planen vil få 
vesentlige konsekvenser for de interesser 
direktoratet skal ivareta, og har således 
ingen merknader til planforslaget.  

Se merknadsbehandling i post 24.  

24.  Fiskeridirektoratet Presisering av tidligere innspill: 
Utdyping av rollefordelingen mellom 
fylkeskommunen og Fiskeridirektoratet. 
Fylkeskommunen har ansvar i forhold til 
uttalelser og innsigelsesrett på vegne av 
akvakulturinteressene i plansaker. 
Fiskeridirektoratet skal også kunne gi 
uttalelser. Det er oppfordret til 
samarbeid mellom Fiskeridirektoratets 
regionskontor og fylkeskommunen, 
spesielt når nasjonale/regionale 
interesser ikke ivaretas i 
plansammenheng. Presiserer at 
tiltakshavere må ta hensyn i forbindelse 
med utfylling og mudring under tiltak i 
planområdet. Tiltakshavere vil også være 
erstatningspliktige ved eventuelle skader 
på fisk som følge av arbeidet. Det 
oppfordres til at dette gjenspeiles i 
KU/risikoanalyser. Det vises også til 
rapport fra Havbrukstjenesten AS, for 

Tas til orientering. 
Rådmannen tar innspillet og presiseringen med videre i 
fremtidig planarbeid. I tillegg tas bestemmelse 1.15 inn. 



konsekvenser av sprengning og støy kan 
ha på fisk i nærliggende 
akvakulturanlegg. Kommunen 
oppfordres til å hensyn ta innspill fra 
næringsutøvere.  

25.  Direktoratet for 
mineralforvaltning med 
Bergmesteren for Svalbard 

Kan ikke se at det foreslåtte 
planområdet kommer i konflikt med 
kjente nasjonale eller regionale 
mineralressurser. Har derfor ingen 
merknader til saken på dette stadiet.  

Tas til orientering.  

26.  Barn og unges 
representant v/Eli Ann 
Karlsen 

Ingen anmerkninger til høringsutkastet. Tas til orientering. 

27.  Hitra kommune I møte i Hitra formannskap 08.032016 
ble følgende uttalelse til 
kommunedelplan for Sistranda, vedtatt i 
sak 24/16: Hitra kommune tar det 
oversendte planforslaget 
Kommunedelplan for Sistranda til 
orientering. Hitra kommune har ikke 
merknader til planforslaget og ønsker 
lykke til med det videre arbeidet.  

Tas til orientering. 
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Emne: Kommentar til kommunedelplan Sistranda 

Vedlegg: stromskag.jpg 

Bakgrunn: Kommunestyret vedtok i sak 3/16 den 28.01.16 å legge forslag til 
kommunedelplan for Sistranda ut til høring og offentlig ettersyn, jamfør plan- og 
bygningsloven §11-14. 

 
Jeg viser til samtale med Kristin Strømskag i dag, og oversender våre (mine og Anna 
Grønskags) kommentarer til planen. Vi er eiere av g/brn 24/11, Fredagsvik – og ønsker at 
eiendommen på begge sider av hovedveien vurderes for regulering til boligbygging. Vi er meget 
positive til en slik regulering, som ledd i en felles plan for området. Se vedlagt kartskisse med 
markerte områder.  
 
 
Med vennlig hilsen, 
 
Tommy Hammer 
Overlege Kindtsgt 29 
7052 Trondheim 
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FRÃ¸YA KOMMUNE SÃ¸R-TRÃ¸NDELAG - UTTALELSE TIL PLANPROGRAM 

FOR KOMMUNEDELPLAN FOR SISTRANDA - PRESISERING Â  

 

Vi viser til vÃ¥r uttalelse datert 31.03.2016 (referanse 15/5743).  

 

PÃ¥ bakgrunn av en henvendelse fra MÃ¥sÃ¸val Fiskeoppdrett AS som etterspÃ¸r 

hvem som taler akvakulturnÃ¦ringens sak i denne og lignende saker, har vi behov 

for Ã¥ komme med denne kommentaren i tillegg til vÃ¥r uttalelse datert 31.03.2016. 

 

Etter 1.1.2010 er det fylkeskommunen som har ansvar for Ã¥ uttale seg og eventuelt 

fremme innsigelse pÃ¥ vegne av akvakulturinteressene i plansaker. Samtidig fratar 

ikke dette Fiskeridirektoratet sitt ansvar for Ã¥ ivareta akvakulturnÃ¦ringens 

interesser i plansammenheng. Det er ogsÃ¥ slÃ¥tt fast i Ot.prp. nr 10 (2008â€•2009) 

GjennomfÃ¸ring av forvaltningsreformen, at Fiskeridirektoratet fortsatt skal kunne gi 

uttalelser om akvakultur i plansammenheng. Dette er fordi Fiskeridirektoratet er 

sektormyndighet og fortsatt skal ivareta overordnete nasjonale akvakulturinteresser. 

I dette ligger en klar oppfordring til samarbeid mellom Fiskeridirektoratets 

regionkontor og fylkeskommunen, spesielt nÃ¥r vi ser at nasjonale/regionale 

interesser ikke ivaretas i plansammenheng.  

 

I denne saken er det neppe snakk om Ã¥ ivareta nasjonale/regionale interesser, men 

like fullt viktige lokale akvakulturinteresser (MÃ¥sÃ¸val Fiskeoppdrett AS er 

utvilsomt en viktig regional aktÃ¸r). Her mÃ¥ det sies at vi nok ikke har vÃ¦rt god 

nok pÃ¥ Ã¥ avklare rollefordelingen mellom oss og fylkeskommunen om hvem som 

skal ha ansvar for Ã¥ uttale seg om akvakulturinteresser som ikke nÃ¸dvendigvis er 

regionale eller nasjonalt viktige. Det vil da si pÃ¥ delplan- og reguleringsplannivÃ¥ 



og forholdet til enkeltlokaliteter. NÃ¥r det gjelder uttalelser til 

kommuneplaner/kommuneplanens arealdel og hvordan arealformÃ¥lene avsattes og 

bestemmelser til disse, har vi fÃ¥tt til en bedre samordning. 

 

Kommunedelplan for Sistranda omfatter blant annet utbygging av smÃ¥bÃ¥thavna 

Rabben, jf. vÃ¥re uttalelser (vÃ¥r referanse 15/11798). I uttalelsen til varsel om 

oppstart av planarbeidet med Rabben smÃ¥bÃ¥thavn, kommenterte vi riktignok at 

det var to akvakulturlokaliteter i omrÃ¥det, men vurderte det sÃ¥nn at tiltaket ikke 

ville komme i konflikt med akvakulturvirksomheten.Â  I ettertid ser vi at burde 

formulert oss annerledes.Â  De to nÃ¦rliggende akvakulturlokalitetene Bukkholmen 

S og LamÃ¸ya driftes Ã¥penbart, og det mÃ¥ tas hensyn til at omrÃ¥det skal kunne 

benyttes til dette formÃ¥let ogsÃ¥ i fremtiden, uten at eventuelle fÃ¸lger av 

planforslaget legger begrensninger eller medfÃ¸rer negativ pÃ¥virkning pÃ¥ 

omrÃ¥det og utÃ¸velse av havbruksaktiviteten. Fisken som er satt ut denne vÃ¥ren 

skal driftes frem til slakting hÃ¸sten 2017. Dette er noe tiltakshavere uansett mÃ¥ ta 

hensyn til i arbeidet med mudring og utfylling som skal gjÃ¸res, og de vil vÃ¦re 

erstatningsansvarlige ved eventuelle skader pÃ¥ fisken som fÃ¸lge av dette arbeidet. 

Likevel burde dette vÃ¦rt nevnt i vÃ¥r uttalelse slik at problemstillingen kunne 

vÃ¦rt gjenspeilet i KU/risikoanalyser eller lignede. Havbrukstjenesten AS har gjort 

en vurdering for MÃ¥sÃ¸val Fiskeoppdrett AS som viser hvilke konsekvenser 

sprenging og stÃ¸y kan ha for fisk i nÃ¦rliggende akvakulturanlegg (vedlegges), 

sÃ¦rlig ved spesielle vind- og strÃ¸mforhold. 

 

Med denne presiseringen mener vi ikke Ã¥ si at det er grunnlag for Ã¥ fremme 

innsigelse (som eventuelt vil vÃ¦re fylkeskommunens ansvar) eller at det er mulig 

Ã¥ sette vilkÃ¥r til tiltakshavere, men i det minste vil det gjÃ¸re tiltakshaver og 

entreprenÃ¸rer oppmerksom pÃ¥ nÃ¦rheten til lokalitetene og at det tas hensyn til at 

det vil stÃ¥ fisk i anleggene i store deler av anleggsperioden. 

 

Til slutt vil vi ogsÃ¥ pÃ¥peke at det er viktig at innspill fra nÃ¦ringsutÃ¸vere blir 

hensynstatt av kommunen, nettopp fordi verken fylkeskommunen eller 

Fiskeridirektoratet representerer enkeltutÃ¸vere i fiskeri- og havbruksnÃ¦ringene.  

 

 

 



Med hilsen 

 

 

Kristin SkarbÃ¸vik 

seksjonssjef 

 

 

Lill Connie Furu 

seniorrÃ¥dgiver 
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Uttalelse om kontruksjonsarbeid I og ved sjø med 

nærliggende akvakulturområder 
 

Innledning 
På forespørsel fra Måsøval Fiskeoppdrett AS, har Havbrukstjenesten AS foretatt en generell 

vurdering på konstruksjonsvirksomhet* i og ved nærliggende akvakulturområder med 

fiskeoppdrett; hovedsakelig Bukkholmen og Lamøya.  

*Med konstruksjonsvirksomhet menes det her i hovedsak arbeid som omfatter spredning av løste og uløste 

stoffer (som mudring) og fysiske belastninger (som sprenging og banking).  

 

Mudring 
Ved mudring så fjernes sand, slam eller sedimenter fra havets bunn. Dette gjøres for eksempel 

i forbindelse med farledsutdypinger og utdyping utenfor brygger. De mudrede massene må 

deponeres på et egnet sted for ikke å skade miljøet. Dumping av masser som ikke er forurenset 

vil også kunne ha negative konsekvenser for miljøet som tilslamming eller tetting av gjeller på 

fisk (miljødirektoratet 2013).  

På grunn av partikler som kan ødelegge gjellene til fisken vil betydelig mudringsvirksomhet 

kunne ha svært alvorlige konsekvenser for stående fisk i anlegg. Målinger av strømforhold ved 

akvakulturlokalitetene Lamøya (lok.nr.: 12993) og Bukkholmen (lok.nr.: 12361) viser en 

hovedretning på henholdsvis sør og sør-sørøst (Havbrukstjenesten AS 2013a og 2013b) som 

medfører at det er i hovedsak Bukkholmen som er i faresonen om mudringsvirksomheten 

spres for langt mot Inntian. Det finnes ikke strømdata for selve rabbenområdet. Det er derfor 

vanskelig å si nøyaktig hvor vannstrømmene går. 

Likevel så har en ut i fra nærliggende områder (Nordhammaren) med lignende aktiviteter sett 

visuelt at partikler fra mudring og kaikonstruksjon «drar» seg langs land (egne obs.), men dette 

er sannsynlig avhengig av strømforhold, tid på døgnet (tidevann) og andre vær- og 

vindforhold. Dette er alle faktorer som bør vurderes og eventuelt testes nøye i denne 

sammenhengen. Det antas at ved vind fra nordøstlig til sørøstlig retning vil være mindre 

sannsynlig at vannføring med partikler kommer fra Rabben til oppdrettsanlegget.  

 

Sprenging og banking 
Lyd i vann omfatter både svingninger av vannmolekyler (lydbevegelse) og trykkvariasjoner 

(lydtrykk). Alle fisker er med sine otolittorganer direkte følsomme for den akselerasjon av 

vannmolekyler som lyden omfatter; lydakselerasjon (miljødirektoratet 2008).  
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Det kan være stor forskjell i hvor tolerante fisk er overfor trykk og vibrasjoner mellom små og 

store individer. Generelt er mindre fisker, som larver og yngel, mye mer sårbare enn større 

individer (Havforskningsinsituttet 2012: Yelverton et al., 1975; Young, 1991). Fisk skiller seg 

også i atferd på slike påvirkninger og det skal mindre til for endrede atferdsreaksjoner hos små 

enn store individer (se tabell 1; Havforskningsinstituttet 2012 og tabell 4-1; DNV GL AS 2014). 

Dette vil igjen ha betydning for økt oksygenopptak og energiforbruk (Havforskningsinstituttet 

2012).  

Størrelsen på potensielt skadeomfang vil være avhengig av styrken- og avstanden fra 

påvirkningen. Små effekter utløser som regel mindre atferdsendringer og større effekter kan 

føre til direkte dødelighet. Det er også slik at selv om én eller få episoder ikke fører til akutte 

skader eller dødelighet, så kan flere slike episoder over tid medføre økt dødelighet 

(Havforskningsinstituttet 2012; Larsen et al. 1993) og svekket immunforsvar 

(Havforskningsinstituttet 2012). 

Oppdrettslokaliteten Bukkholmen ligger nærmest vedtatt utbyggingsområde for 

Rabbenområdet, og dermed mest utsatt for potensielle støy og trykkendringsepisoder. Siden 

oppdrettslokaliteten har satt ut fisk i anlegget (siden 1 mars) og vil sette ut fisk videre ut på 

våren vil nærliggende og kraftig støy kunne medføre en direkte risiko.  

I tillegg til støy og vibrasjonsrisiko vil sprengingsmasser som dumpes kunne medfører mye 

steinstøv som frigis i sjøen. Dette kan i likhet med mudring skape skadelige påvirkninger på 

fisk og da spesielt små individer. I rapporten fra Havforskningsinstituttet (2012) er det et 

eksempel fra Osterfjorden hvor det i forbindelse med utslipp av steinstøv tilknyttet veibygging 

førte til atferdsendringer og økt dødelighet i et nærliggende oppdrettsanlegg for laks og 

regnbueørret. Selv lavere konsentrasjoner over lengre tid kan også gi skadelige effekter likt 

høye konsentrasjoner over kortere tid (Havforskningsinstituttet 2012). I tillegg har 

Havbrukstjenesten AS observert at ved dumping av sprengt stein, har dette ført til at fisk har 

fått redusert appetitt når partikkelvann har strømmet inn i anlegget, dette gjelder både 

settefiskanlegg og matfiskanlegg (Arild Kjerstad, pers. medl.).  

Havbrukstjenesten AS anbefaler derfor en nøye utredning og risikoanalyse dersom det skal 

utføres sprenging og annen støyaktivitet i dette området.   Dette gjelder for øvrig i alle tilfeller 

hvor slikt støy kan forventes i nærheten av akvakultursanlegg med fisk. Skal en sprenge under 

vann bør en gjennomføre en grundig vurdering for risikoen for fisken.  

Trondheim 18.03.2016 

 

 

Dagfinn Breivik Skomsø    Arild Kjerstad 

Lableder Avd. Trondheim   Avd. Leder Miljø 

Havbrukstjenesten AS    Havbrukstjenesten AS 
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Postadresse: Besøksadresse: 
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Saksprotokoll 

 
Utvalg: Kommunalt Brukerråd   

Møtedato: 16.03.2016 

Sak: 4/16  Arkivsak: 16/575 

 

SAKSPROTOKOLL - HØRING AV KOMMUNEDELPLAN SISTRANDA TIL BRUKERRÅD OG 

ELDRERÅD  

 

Vedtak: 

 

Eldreråd og kommunalt brukerråd i Frøya kommune, stiller seg bak forslag til kommunedelplan 

Sistranda med følgende tillegg: 

 

Brukerrådet krever at hensynet til universiell utforming blir hensyntatt når det gjelder uteområder, stier, 

veier og fortau. m.m. 

Gangfelt må merkes og utformes forskriftsmessig. 

 

Enstemmig. 

 

 

Behandling: 

Brukerrådets behandling i møte 16.03.16: 

 

Følgende forslag til tillegg ble fremmet: 

 

«Brukerrådet krever at hensynet til universiell utforming blir hensyntatt når det gjelder uteområder, stier, veier 

og fortau. m.m. 

Gangfelt må merkes og utformes forskriftsmessig» 

 

 

 



Fra: Lill-Connie Furu [Lill-Connie.Furu@fiskeridir.no] 
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Sendt: 31.03.2016 11:00:01 

Emne: Frøya kommune Sør-Trøndelag - Revisjon av kommunedelplan for Sistranda 
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Frøya kommune Saksbehandler: Lill Connie Furu 

Postboks 152 Telefon: 91837522 

 Seksjon: Forvaltningsseksjonen i region 

Midt 

7261 SISTRANDA Vår referanse: 15/5743 

 Deres referanse: 16/6 

 Vår dato: 31.03.2016  

 Deres dato: 29.01.2016 

Att:   

 

FRØYA KOMMUNE SØR-TRØNDELAG - REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN 

FOR SISTRANDA   

 

Vi viser til deres oversendelse av forslaget til revisjon av kommunedelplan for 

Sistranda. Gjeldende plan ble vedtatt 25.06.09.  

 

Formålet med planarbeidet 

Formålet med planarbeidet har vært å løse utbyggingsbehov som småbåthavner, 

boliger og næringsområder, samt legge til rette for ulike folkehelsetiltak i den 

forbindelse. 

 

Fiskeridirektoratets ansvar og medvirkning 

Fiskerimyndighetene er ansvarlig for forvaltning av de levende marine ressursene, 

fiskerinæringen og kontroll med akvakulturnæringen. Fiskeridirektoratets regioner 

skal ivareta disse interessene i det regionale og lokale planarbeidet, blant annet for å 

sikre areal til høsting av naturressurser og matproduksjon i sjø innenfor bærekraftige 

rammer. 

 

Innspill fra Fiskeridirektoratet region Trøndelag 

De tiltak som berører sjøarealene vil i første rekke være småbåthavner (utvidelse av 

Rabbenkaia, legge til rette for havn ved Midtsian/Frøya kompetansesenter samt 

videreføring av tilbudet ved Siholmen), utfylling i sjø ved Nordhammarvik 

næringspark (Rabben) og områder for spredt naustbegyggelse (bla ved Rabbenkaia 

og Nordhammervika/Siholmen). Mye av dette vil komme både fiskerinæringen og 

akvakulturnæringen til gode. 

 

Vi har tidligere kommet med innspill til reguleringsplanen for Rabben Marina.  



 

Tiltakene for øvrig som berører sjøarealet anses ikke å være i konflikt med registrerte 

fiskeriinteresser i de nevnte planområdene.  

 

Konklusjon 

Fiskeridirektoratet region Midt kan ikke se at planen vil få vesentlige konsekvenser 

for de interesser direktoratet skal ivareta, og har således ingen merknader til 

planforslaget. 

 

Vi ber om kopi av vedtatt plan.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Kristin Skarbøvik 

seksjonssjef 

 

 

Lill Connie Furu 

seniorrådgiver 

 

 

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten underskrift 

 

  



Mottakerliste:       

Frøya kommune Postboks 152 7261 SISTRANDA 

 

 

 

 

 

 



Fra: Anders Maehlen [am@arkitekt-thommesen.no] 

Til: Kristin Strømskag [Kristin.Stromskag@froya.kommune.no] 

Kopi: 'Sigurd Bekken' [bekken.sigurd@gmail.com]; Stig Bremnes (stig@hotellfroya.no) 

[stig@hotellfroya.no] 

Sendt: 17.03.2016 08:18:43 

Emne: Innspill til kommuneplanens arealdel 

Vedlegg: Innspill til Kommuneplanens arealdel.pdf 

Til Frøya kommune  
Planavdelingen 
 
 
Innspill til kommuneplanens arealdel vedlagt.  
Vennligst ta kontakt ved spørsmål/ behov for mer informasjon. 
 
 
 
 
Mvh 
Anders Mæhlen 
Sivilarkitekt 
Øystein Thommsen AS 
Tlf 73 50 00 82 
e-post: am@arkitekt-thommesen.no 

 





Fra: Lotte Skarsvåg [lotteskarsvaag1@gmail.com] 

Til: Kristin Strømskag [Kristin.Stromskag@froya.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 17.03.2016 16:08:18 

Emne: Møtet med FUR 

Vedlegg:  

Hei! 
 

Det var veldig vanskelig å svare på disse spørsmålene når vi ikke hadde noen til å forklare oss om 

problemstillingen. Men dette er det vi fant ut: 
 

Ungdommen på Frøya er veldig opptatt av å ta vare på øya vår, nå hovedsakelig Sistranda.  

Vi i FUR mener det må bli lagt vekt på visuell forurensing. For ungdommen er det viktig at 

industri-bygg ikke bygges i sentrum, eller ved sjøen. Vi vil gjerne ha byggene skjerma fra 

sentrum, litt som SalMar. Nye Aqualine er slik vi ikke ønsker å ha det. Vi ønsker at bygg skal bli 

fordelt rundt øya slik at vi får innbyggere spredd hele øya. 

Vi vil også ta vare på aktivitetstilbudet vi har i dag, samt kanskje utvikle flere i det våre to nye 

haller er i bygg.  

 
Med vennlig hilsen  

Lotte Skarsvåg 

Nestleder i FUR 

 
Sendt fra E-post for Windows 10 

 



Fra: turidervik [turidervik@live.no] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 22.03.2016 18:45:33 

Emne: Vs: Kommunedelplan v/ Kristin Strømskag 

Vedlegg:  

 

-------- Opprinnelig melding -------- 

Fra: turidervik <turidervik@live.no>  

Dato:18.03.2016 10:55 (GMT+01:00)  

Til: postmottak@froya.kommunne.no  

Ko:  

Emne: Kommunedelplan v/ Kristin Strømskag  

 

Vi er i forhandlinger om salg av et område av eiendommen 23/7 fra Siholmen 

(festivaltomta)og videre utover. Dette i forbindelse med utvidelse av småbåthavna. Er det 

mulig å få regulert området for bygging av sjøhus og servicbrygger i forbindelse med 

utbyggingen?  

 

Med vennlig hilsen  

Turid Ervik  

Tove Hammer  

Marit Gjeldseth  













Fra: Inger Marie Øien [inger@masoval.no] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi: Harry Osvald Hansen [h20@masoval.no]; Tone Måsøval [tone@masoval.no] 

Sendt: 18.03.2016 17:37:09 

Emne: Høringsuttalelse fra Måsøval Fiskeoppdrett til Kommunedelplan for Sistranda, Frøya 

Kommune Plan ID 160201508 Sak. nr. 3/16 

Vedlegg: image001.png; HT Uttalelse om kontruksjonsarbeid akvakultur 0316.pdf; Måsøval 

Fiskeoppdrett, Høringsuttalelse kommunedelplan Sistranda Frøya Kommune Plan ID 

1620201508.pdf 

Hei 
 
Vedlagt er høringsuttalelse fra Måsøval Fiskeoppdrett til Kommunedelplan for Sistranda 
Frøya Kommune Plan ID 160201508 Sak. nr. 3/16 samt «Uttalelse om 
kontruksjonsarbeid i og ved sjø med nærliggende akvakulturområder» fra 
Havbrukstjenesten AS.  
 
Ber om at høringsuttalelsen og uttalelsen fra Havbrukstjenesten også legges ved som 
moment ved vurdering av byggetillatelse jf. reguleringsplan for Rabben Marina, Frøya 
Kommune Plan ID 1620201504 sak nr. 2/2016. 
 
Ber om bekreftelse på mottatt høringsuttalelse og vedlegg til reguleringsplan for Rabben 
Marina. 
 

 
Med vennlig hilsen 
 
Inger Marie Øien 
Kvalitetsleder 
 
Tlf. 464 31 037/72447070  
 
www.masoval.no 
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Uttalelse om kontruksjonsarbeid I og ved sjø med 

nærliggende akvakulturområder 
 

Innledning 
På forespørsel fra Måsøval Fiskeoppdrett AS, har Havbrukstjenesten AS foretatt en generell 

vurdering på konstruksjonsvirksomhet* i og ved nærliggende akvakulturområder med 

fiskeoppdrett; hovedsakelig Bukkholmen og Lamøya.  

*Med konstruksjonsvirksomhet menes det her i hovedsak arbeid som omfatter spredning av løste og uløste 

stoffer (som mudring) og fysiske belastninger (som sprenging og banking).  

 

Mudring 
Ved mudring så fjernes sand, slam eller sedimenter fra havets bunn. Dette gjøres for eksempel 

i forbindelse med farledsutdypinger og utdyping utenfor brygger. De mudrede massene må 

deponeres på et egnet sted for ikke å skade miljøet. Dumping av masser som ikke er forurenset 

vil også kunne ha negative konsekvenser for miljøet som tilslamming eller tetting av gjeller på 

fisk (miljødirektoratet 2013).  

På grunn av partikler som kan ødelegge gjellene til fisken vil betydelig mudringsvirksomhet 

kunne ha svært alvorlige konsekvenser for stående fisk i anlegg. Målinger av strømforhold ved 

akvakulturlokalitetene Lamøya (lok.nr.: 12993) og Bukkholmen (lok.nr.: 12361) viser en 

hovedretning på henholdsvis sør og sør-sørøst (Havbrukstjenesten AS 2013a og 2013b) som 

medfører at det er i hovedsak Bukkholmen som er i faresonen om mudringsvirksomheten 

spres for langt mot Inntian. Det finnes ikke strømdata for selve rabbenområdet. Det er derfor 

vanskelig å si nøyaktig hvor vannstrømmene går. 

Likevel så har en ut i fra nærliggende områder (Nordhammaren) med lignende aktiviteter sett 

visuelt at partikler fra mudring og kaikonstruksjon «drar» seg langs land (egne obs.), men dette 

er sannsynlig avhengig av strømforhold, tid på døgnet (tidevann) og andre vær- og 

vindforhold. Dette er alle faktorer som bør vurderes og eventuelt testes nøye i denne 

sammenhengen. Det antas at ved vind fra nordøstlig til sørøstlig retning vil være mindre 

sannsynlig at vannføring med partikler kommer fra Rabben til oppdrettsanlegget.  

 

Sprenging og banking 
Lyd i vann omfatter både svingninger av vannmolekyler (lydbevegelse) og trykkvariasjoner 

(lydtrykk). Alle fisker er med sine otolittorganer direkte følsomme for den akselerasjon av 

vannmolekyler som lyden omfatter; lydakselerasjon (miljødirektoratet 2008).  
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Det kan være stor forskjell i hvor tolerante fisk er overfor trykk og vibrasjoner mellom små og 

store individer. Generelt er mindre fisker, som larver og yngel, mye mer sårbare enn større 

individer (Havforskningsinsituttet 2012: Yelverton et al., 1975; Young, 1991). Fisk skiller seg 

også i atferd på slike påvirkninger og det skal mindre til for endrede atferdsreaksjoner hos små 

enn store individer (se tabell 1; Havforskningsinstituttet 2012 og tabell 4-1; DNV GL AS 2014). 

Dette vil igjen ha betydning for økt oksygenopptak og energiforbruk (Havforskningsinstituttet 

2012).  

Størrelsen på potensielt skadeomfang vil være avhengig av styrken- og avstanden fra 

påvirkningen. Små effekter utløser som regel mindre atferdsendringer og større effekter kan 

føre til direkte dødelighet. Det er også slik at selv om én eller få episoder ikke fører til akutte 

skader eller dødelighet, så kan flere slike episoder over tid medføre økt dødelighet 

(Havforskningsinstituttet 2012; Larsen et al. 1993) og svekket immunforsvar 

(Havforskningsinstituttet 2012). 

Oppdrettslokaliteten Bukkholmen ligger nærmest vedtatt utbyggingsområde for 

Rabbenområdet, og dermed mest utsatt for potensielle støy og trykkendringsepisoder. Siden 

oppdrettslokaliteten har satt ut fisk i anlegget (siden 1 mars) og vil sette ut fisk videre ut på 

våren vil nærliggende og kraftig støy kunne medføre en direkte risiko.  

I tillegg til støy og vibrasjonsrisiko vil sprengingsmasser som dumpes kunne medfører mye 

steinstøv som frigis i sjøen. Dette kan i likhet med mudring skape skadelige påvirkninger på 

fisk og da spesielt små individer. I rapporten fra Havforskningsinstituttet (2012) er det et 

eksempel fra Osterfjorden hvor det i forbindelse med utslipp av steinstøv tilknyttet veibygging 

førte til atferdsendringer og økt dødelighet i et nærliggende oppdrettsanlegg for laks og 

regnbueørret. Selv lavere konsentrasjoner over lengre tid kan også gi skadelige effekter likt 

høye konsentrasjoner over kortere tid (Havforskningsinstituttet 2012). I tillegg har 

Havbrukstjenesten AS observert at ved dumping av sprengt stein, har dette ført til at fisk har 

fått redusert appetitt når partikkelvann har strømmet inn i anlegget, dette gjelder både 

settefiskanlegg og matfiskanlegg (Arild Kjerstad, pers. medl.).  

Havbrukstjenesten AS anbefaler derfor en nøye utredning og risikoanalyse dersom det skal 

utføres sprenging og annen støyaktivitet i dette området.   Dette gjelder for øvrig i alle tilfeller 

hvor slikt støy kan forventes i nærheten av akvakultursanlegg med fisk. Skal en sprenge under 

vann bør en gjennomføre en grundig vurdering for risikoen for fisken.  

Trondheim 18.03.2016 

 

 

Dagfinn Breivik Skomsø    Arild Kjerstad 

Lableder Avd. Trondheim   Avd. Leder Miljø 

Havbrukstjenesten AS    Havbrukstjenesten AS 
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Måsøval Fiskeoppdrett AS
Måsøvalveien 51
7266 KVERVA

Kverva, 18.03.16

Frøya Kommune
Postmottak
7261 Sistranda

Høringsuttalelse til høringsrunde og offentlig ettersyn av kommunedelplan Sistranda,
Frøya Kommune Plan ID 1620201508 sak 3/16

I forbindelse med høring og offentlig ettersyn av kommunede lplan Sistranda, Frøya
Kommune p lan ID 1620201508 sak 3/16 , vil Måsøval Fiskeoppdrett AS komme med en
høringsuttalelse.

Måsøval fiskeoppdrett har varig tillatelse til drift av lokalitetene 12361 Bukkholmen og 12993
Lamøya , som er lokalisert ved Sistranda. Vi kan ikke se at det er tatt hensyn til risiko for
påvirkning av fiskehelse og velferd ved produksjon på lokalitetene, i den gjennomførte
konsekvensutredningen og ROS analysen av 11.01.16 . Vi b er om at risiko for påvirkning av
fiskehelse og velferd , hensyntas i videre planprosess .

I vedtatt reguleringsplan for Rabben Marina Frøya Kommune Plan ID 1620201504 sak nr.
2/2016 vises det til at Fiskeridir ektoratet er forespurt om risiko, men svaret tar ikke hensyn til
f iskehelse og v elferd ved utbygging og bruk av areal som kan påvirke lokalitetene .

Måsøval Fiskeoppdrett er skeptisk til mudring og sprengning/ banking mens det er produksjon
av fisk i anleggene Bukkholmen og Lamøya, da det te kan påvirke fiskehelse - og velferd . I
forbindelse med sprenging og utfylling i sjø ved utbygging av næringsområdet i
Nordhammervika så vi endret adferd på fisken, noe som opplevdes negativt. Vi ber om at
«Uttalelse om kontruksjonsarbeid i og ved sjø med nærliggende akvakulturområder» fra
Havbrukstjenesten av 18.03.16 , tas med i det videre planarbeidet.

Ved utbygging og drif t av liggekai for større båter må det tas hensyn til at utslipp av
ballastvann , kan påvirke fis kehelse og velferd ved fisk i anleggene . Vi ber om at det
innhentes råd fra Mattilsynet , i videre planleggingen av liggekai for større båter.

Med vennlig hilsen

Inger Marie Øien

Vedlegg:
Uttalelse om kontruksjonsarbeid i og ved sjø m ed nærliggende akvakulturområder, Dagfinn
Breivik Skomsø og Arild Kjersta d
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Sendt: 18.03.2016 15:35:11 

Emne: Fwd: Innsigelse Reguleringsplan Sistranda 

Vedlegg: image1.jpeg 

 

>>> 
>>>> Hei, 

>>>> Viser til kommuneplan for Sistranda med høringsfrist 18. mars 2016.03.18 

>>>> Som eiere av Gårds og bruksnummer 27/11 (Martha Skagens dødsbo) ønsker vi å få lagt dette inn i 
kommuneplanen som regulert til fremtidig boligformål. 

>>>> Vi ser at naboeiendom er foreslått regulert til dette og at det vil være naturlig å gjøre tilsvarende for denne 

eiendommen. 

>>>> Sender med kart med innskravert omtalte tomteareal. 

      Vennligst bekreft mottaket av mailen. 

 

       Vennlig hilsen 

        Åge, Nina og Lena Skagen 



Dette dokumentet mangler



Fra: Stig Bremnes [stig@hotellfroya.no] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 
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Sendt: 18.03.2016 13:25:56 

Emne: Innspill til kommunedelplan for Sistranda 

Vedlegg: image001.png; image002.jpg; image003.jpg; Innspill til kommunedelplan for 

Sistranda.pdf 

Hei, 
 
Vedlagt innspill til kommunedelplan for Sistranda. 
 
 

Ha en fin dag! 

  

Har du planer om firmafest, kurs/konferanse, møte eller et privat arrangement? 

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med arrangementet. 
  
Med vennlig hilsen, 
 
Stig Bremnes 
 

 
  
  
Mobil:  
+ 47 99 46 90 31 
  
stig@hotellfroya.no 
www.hotellfroya.no 
  

 
 
 

 

Denne e-posten har blitt sendt fra en virusfri datamaskin som er beskyttet av 

Avast.  

www.avast.com  

 





Fra: Staale Normann [staale.normann@vm.ntnu.no] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi: Kristin Foosnæs [kristin.foosnas@ntnu.no]; Marinarkeologi 

[marinarkeologi@vm.ntnu.no]; Sør-Trøndelag fylkeskommune [postmottak@stfk.no] 

Sendt: 18.03.2016 08:46:40 

Emne: Marinarkeologisk uttalelse til høring og offentlig ettersyn av kommunedelplan for 

Sistranda, Frøya kommune 

Vedlegg: Marinarkeologisk uttalelse til høring og offentlig ettersyn av kommunedelplan for 

Sistranda, Frøya kommune.DOC 

Vedlagt følger NTNU Vitenskapsmuseets uttalelse i denne saken. 

For videre oppfølging og korrespondanse benyttes marinarkeologi@vm.ntnu.no 

Med hilsen 

Staale Normann 

Arkeolog 

NTNU Vitenskapsmuseet 

Seksjon for arkeologi og kulturhistorie 

Mob.: 924 39 284 

Tlf.: 73 59 22 53 
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 Vår dato 

17.03.2016 
Vår referanse 

2016/3909/STNO 
Vitenskapsmuseet 

Seksjon for arkeologi og kulturhistorie 

Deres dato 

29.01.2016 
Deres referanse 

16/6 PLAN 

1620201508 
 

 

Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon Saksbehandler 

 

7491 Trondheim 

E-post: Erling Skakkes gt. 47 b +47 73 59 21 70 Staale Normann 

arkeologi@vm.ntnu.no Telefaks 

http://www.ntnu.no  +47 73 59 22 38 Tlf: +47 73 59 22 53 

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til 
enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse. 

 

Frøya kommune 

Postboks 152 

7261 SISTRANDA 

 

 

  

  

Marinarkeologisk uttalelse til høring og offentlig ettersyn av 
kommunedelplan for Sistranda, Frøya kommune 
 

NTNU Vitenskapsmuseet mottok 29.01.2016, i e-post fra Frøya kommune, ovennevnte sak til 

uttalelse. 

NTNU Vitenskapsmuseet er kulturvernets landsdelsinstitusjon for forvaltning av kulturminner under 

vann i Midt-Norge. Vi vurderer tiltak i sjø ut fra hensynet til eventuell konflikt med kulturminner 

under vann, vernet eller fredet av Lov om kulturminner av 9. juni, 1978 (kml) nr. 50 § 4 eller § 14. 

Kommunedelplanen for Sistranda skal ivareta en rekke interesser og bidra til å rasjonalisere den 

offentlige enkeltsaksbehandlingen. For kulturminnevernet under vann er det viktig at man kommer 

inn i planprosessen på et så tidlig tidspunkt som mulig. Kommuneplanen vil her være et verktøy for å 

sikre en effektiv saksgang mht. kulturminnevernet under vann. 

Frøya i sin helhet og regionen generelt, med tilliggende sjøområder vurderes til å ha et høyt potensiale 

for kulturminner under vann. Det finnes flere forlisberetninger og informasjon om maritim aktivitet i 

våre arkiver. 

NTNU Vitenskapsmuseet ber om at kommunedelplanen viser til kulturminnelovens bestemmelser 

vedrørende kulturminner under vann jf. km.§14, med henvisning til at alle planer med tiltak i sjø må 

vurderes av NTNU Vitenskapsmuseet før det kan gjøres vedtak i planene. Dette gjelder også for tiltak 

som ikke fremmes gjennom arealplaner, som for eksempel sjøkabel, ledning, mudrings- og 

dumpingsarbeid. 

Vi vil generelt uttale at i fremtidige reguleringsplaner som kommunedelplanen vil ligge til grunn for 

og som åpner for alle typer regulering av- og inngrep i sjø eller vassdrag, må det påregnes at NTNU 

Vitenskapsmuseet kan kreve å gjennomføre en marinarkeologisk befaring på stedet jfr. kml § 9. 

Kostnadene ved slike undersøkelser må etter kml § 10 dekkes av tiltakshaver. Vi gjør også 

oppmerksom på at dersom det registreres kulturminner omfattet av kml § 14 (skipsfunn, last etc.) så 
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Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
Vår dato 

17.03.2016 
Vår referanse 

2016/3909/STNO 

 

kan disse ikke frigis gjennom plan. Det må da søkes Riksantikvaren om dispensasjon fra loven i hvert 

enkelt tilfelle før inngrep eventuelt kan tillates. Dette til orientering. 

NTNU Vitenskapsmuseet takker for tilsendingen av planprogrammet for kommunedelplanen og 

forventer å få alle planer og søknader som åpner for inngrep i sjøbunnen til uttalelse som en del av 

offentlig høring også i fremtiden. Utover dette har vi ingen anmerkninger til planprogrammet til 
kommuneplanen. 

 

 

Med hilsen 

 

Bernt Rundberget 

Seksjonsleder 

 

 

Staale Normann 

Saksbehandler 

 

 

I samsvar med fullmakt er dette dokumentet godkjent elektronisk og har derfor ingen fysisk signatur 

 

 

 

 

Kopi: 

Sør-Trøndelag fylkeskommune 

 



Fra: Roger [rogerae@online.no] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 17.03.2016 23:18:05 

Emne: kommentar ang kommunedelplan ,Sistranda 

Vedlegg:  

Syns ikke det passer inn å planlegge et industriomeråde på øvre side av veien på 
Melkestaden.Passer ikke så nær boligbebyggelse. Dette vil forringe eiendommene. 
Omerådet bør heller reguleres til boligbebyggelse. 
Mvh Toril Rabben Ervik 



Fra: Hedley Iversen [Hedley.Iversen@froya.kommune.no] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi: Grethe Anita Korsbø Lund [Grethe.Lund@froya.kommune.no]; Aleksander Søreng 

[Aleksander.Soreng@froya.kommune.no]; 'Hege Vikaskag' [hegevikaskag@hotmail.com]; 

Wenche Vatn [wenchevatn62@hotmail.com]; 'Siv Bekken' [sivoien@hotmail.com]; Bjørnar 

Gisle Grytvik [BjornarGisle.Grytvik@froya.kommune.no] 

Sendt: 17.03.2016 19:27:31 

Emne: INNSPILL TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SISTRANDA 

Vedlegg:  

Hei! 
 
 
INNSPILL TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SISTRANDA 
 
Frøya grendelagsråd har tidligere signalisert sin bekymring for endring av skolegrensene og viser 
til de innspill som er kommet fra Klubben grendalag, angående flytting av skolegrenser. Frøya 
grendelagsråd er kjent med at det foreligger en stor utfordring når det gjelder arealmangel ved 
Sistranda skole.  
Slik Frøya grendelagsråd ser det er det en meget kortsiktig og ikke tilfredsstillende løsning som 
rådmannen har foreslått, med endring av skolegrenser. Alle våre grender er i vekst , og vi ser det 
som opplagt at vår kommune er med å bidra til at dette fortsetter inni framtida. Signaler som 
har kommet fra Klubben grendalag konkret, men også via bekymringsmeldinger fra andre 
grender går på at de ikke ønsker å bo slik de bor i dag om skolegrensene blir endret. Med den 
veksten som er i dag, også på Sistranda, vil det være helt naturlig å opprettholde det eneste 
området som i dag er tilgjengelig for videre skoleutbygging . Området som i dag huser gamle 
Frøya videregående skole er det eneste området som er tilstrekkelig for en videre 
skoleutbygging herunder utvikling av Sistranda skole i sin helhet. 
 
Frøya Grendelagsråd ønsker herved følgende innspill til kommunedelplan Sistranda: 
”Området B3b reguleres til ”Offentlig eller privat tjenesteyting”. 
 
 
Med hilsen 
Frøya Grendelagsråd 
 
 
Hedley Iversen 
Leder 









Fra: Frank Hugo Øien [Frank.Oien@tronderenergi.no] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 17.03.2016 10:21:29 

Emne: Arealplan Sistranda 

Vedlegg: Innspill Arealplan Sistranda..docx; ATT00001.htm 

 



INNSPILL TIL AREALPLAN FOR SISTRANDA 
 
Sistranda grendalag ser med stor bekymring på at kommunaldelplan for Sistranda 
omregulerer området som betegnes B3b til boligformål.  
Sistranda grendalag har kjennskap til at Sistranda skole har store utfordringer når det gjelder 
tilstrekkelig og godt nok egnede arealer til sine elever per.dags dato og flere år fram i tid.  
 
Slik Sistranda grendalag ser det er det avgjørende  for å sikre videre skoleutbygging å 
beholde området B3b slik det er i dag.  
 
Med grunnlag i dette ønsker vi å komme med følgende innsigelse til 
Arealplan/kommunedelplan for Sistranda: 
 
Området B3b reguleres til ”Offentlig eller privat tjenesteyting”. 
 
 
16.03.2016 
Sistranda Grendalag  
ved leder Frank Hugo Wahl Øien. 



Fra: Terje Svendsen [ts@stokholmsvendsen.no] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 17.03.2016 08:45:40 

Emne: Innspill til kommunedelplan for Sistranda 

Vedlegg: 0764_001.pdf 

 

Vedlagt følger innspill til kommunedelplan for Sistranda. Henvendelsen sendes også med ordinær post. 
 

Med vennlig hilsen 

 

Terje Svendsen 

Advokatfullmektig 

 

 

 

 
Advokatfirmaet Stokholm Svendsen AS 

Rådhusgata 8 C 

Postboks 71 

7261 Sistranda 

Telefon +47 72 44 90 50 

 

 

Tlf. Terje Svendsen 90 99 02 44 

Mail: ts@stokholmsvendsen.no 

Org.nr. 914 993 431 

Bankgiro: 4212.04.57890 

www.stokholmsvendsen.no 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

postmottak@stokholmsvendsen.no <postmottak@stokholmsvendsen.no> skrev følgende den 17.03.16, 08.34: 

 

> 









Fra: Siv Bente Bekken [sivoien@hotmail.com] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 17.03.2016 07:47:41 

Emne: Innsigelse på arealplan Sistranda 

Vedlegg: Inspill til arealplan Sistranda.docx 

Sender herved en innsigelse på arealplan på Sistranda. 
Ber om bekreftelse på mottatt e-post. 

 

Med vennlig hilsen Siv - Bente Bekken.  



FAU ved Sistranda skole 
 
 
 

INNSPILL TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SISTRANDA 
 
 
FAU for Sistranda skole har tidligere uttrykt sin bekymring for situasjonen ved Sistranda 
skole når det gjelder plassmangel. Rådmann, ordfører og hovedutvalg for drift har 
mottatt skriftlig henvendelse i sakens anledning. 
 
Situasjonen er en akutt trussel for våre barns pedagogiske og psykososiale rammer på 
kort og lang sikt. Vi har signalisert, klart og tydelig, vår bekymring. I tillegg har FAU 
pekt på løsninger, som på kort og lang sikt vil ivareta våre barns opplæringsmiljø. 
 
Derfor er det med forbauselse FAU registrerer at kommunedelplanen for Sistranda 
omregulerer området betegnet B3b til boligformål. Dette vil etter FAU sitt syn 
umuliggjøre langsiktig løsning på de problemene kommunens største skole sliter med. 
FAU har pekt på at uteområdet skolen nå rår over, både er for lite og for uoversiktlig. De 
løsningene Teknisk sjef har foreslått, vil forverre situasjonen. 
 
FAU reagerer også på at slik planlegging overlates til Teknisk etat. Planlegging av et 
skolebygg skal ivareta to viktige forhold: 
 
1.  
Skolebyggets utforming skal ivareta de pedagogiske og didaktiske utfordringene 
skolen har i forhold til ulike aldersgrupper. 
 
 2. 
Utformingen av bygget og utearealet skal ivareta de psykososiale utfordringer 
ulike aldersgrupper utgjør. 
 
FAU kan ikke se at den planlegging som er foretatt tar utgangspunkt i kompetanse på 
disse to viktige punktene. 
 
Skoleeier har de siste 4 år gjennomført ”Skoledebatt” i kommunestyret. Hver gang har 
hovedsatsingsområdet vært ”samarbeid mellom skole og foreldre”. Samarbeid gjennom 
SU og FAU har vært pekt på som det viktigste satsingsområdet. Dette synet støtter FAU, 
men det forutsetter at skoleeier tar konsekvensen av sine egne vedtak. 
 
På denne bakgrunnen har FAU ved Sistranda skole følgende innspill til kommunedelplan 
for Sistranda: 
 
Området B3b reguleres til  ”Offentlig eller privat tjenesteyting”.  
 
 
15.03.2016 
FAU Sistranda skole. 
 





Fra: Vegard Hagerup [vegard.hagerup@stfk.no] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi: Kristin Strømskag [Kristin.Stromskag@froya.kommune.no]; 

fmstpostmottak@fylkesmannen.no [fmstpostmottak@fylkesmannen.no]; firmapost-midt 

[firmapost-midt@vegvesen.no] 

Sendt: 16.03.2016 07:34:10 

Emne: Kommunedelplan Sistranda, Frøya - høringsuttalelse 

Vedlegg: Skann-2016-03-16-07-31-36-499.pdf 

 

Med vennlig hilsen 
Vegard Hagerup 

STFK 



















Fra: Sæther, Tor [fmsttsa@fylkesmannen.no] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 15.03.2016 10:17:30 

Emne: Samordnet uttalelse til kommunedelplan for Sistranda - Frøya kommune 

Vedlegg: Samordnet uttalelse til kommunedelplan for Sistranda - Frøya kommune.DOC; 

16_21088-2Uttalelse - Revisjon av kommundelplan for Sistranda - Frøya kommune.pdf; svar til 

varsel om høring og offentlig ettersyn for revisjon av kommunedelplan for Sistranda - Frøya 

kommune.pdf; Uttalelse - kommunedelplan for Sistranda - Frøya kommune.DOC 

Original sendes pr. post. 

 

 

 
Med vennlig hilsen  
 
Tor Sæther 
seniorrådgiver 
 
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 
Telefon: 73 19 92 82 
Mobil: 947 80 234 
Fmsttsa@fylkesmannen.no 
www.fylkesmannen.no\st 

 Tenk på miljøet før du skriver ut denne eposten 

 

 



 

 
E-post: fmstpostmottak@fylkesmannen.no            Internett: www.fylkesmannen.no/st  Organisasjonsnummer: 974764350  

 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 
 Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim 
 Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 
 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 
 

Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) 
Tor Sæther 73 19 92 82 14.03.2016 2016/1187-421.3 

Kommunal- og samordningsstaben Deres dato Deres ref. 
     

       

 

Frøya kommune    

Postboks 152 
7261  Sistranda 

 

 
 

 

Samordnet uttalelse til kommunedelplan for Sistranda - Frøya kommune 
 

Vi viser til oversendt forslag til kommunedelplan for Sistranda for Frøya 

kommune. Vi viser videre til brev fra Fylkesmannen til kommunene datert 

24.09.2013 og 13.02.2014 om at Sør-Trøndelag er utpekt som pilot for 
samordning av statlige innsigelser og at Fylkesmannen er gitt ansvaret for 

samordningen. 

 
Fylkesmannen har i denne saken mottatt uttalelser fra følgende fagmyndigheter, 

jf. vedlegg: 

 Statens vegvesen (SVV) 
 Direktoratet for mineralforvaltning (Dir.min) 

 Fylkesmannen som sektormyndighet. 

 

Det vises til disse for nærmere begrunnelser for innsigelsene og generell 
rådgivning for det videre planarbeidet. 

  

Fylkesmannen har vurdert fagmyndighetenes uttalelser og konkludert 
med følgende vilkår for egengodkjenning til planen: 

 

1. Vilkår fra Fylkesmannen som miljøvernmyndighet:  

- Med bakgrunn i plan- og bygningslovens § 1.8 om forbud mot tiltak mv.  
  langs sjø og vassdrag må følgende endringer foretas: 

  - For å unngå nye inngrep i 100-metersbeltet langs sjøen må boligområde  

    B7 tas ut av planen og boligområde B11 avgrenses min 50 m fra sjøen 

  - Punkt 4.3 om Farled i planbestemmelsene endres slik at åpning for  
    etablering av havn og gjestehavn tas ut, jfr. vurderingene under   

    miljøvern.   

  - Det må tas inn et punkt i planbestemmelsenes punkt 1.10, område F1  
    Folkepark, om at det ikke skal åpnes for bygg eller andre tyngre tekniske  

    inngrep nærmere sjøen enn min. 50 m.  

  - I bestemmelser til kommunedelplanen må setningen «Naust kan bygges  

    i strandsonen med de hensyn som angitt i 4.1.» under Generelle  
    bestemmelser punkt 1 tas ut av planen. Tilsvarende må punkt 4.1. om at  

    det tillates oppført inntil 4 nye naust på eiendommene 19/9 og 19/20  

    med tilhørende tekst om utforming og størrelse tas ut av planen.    
 

- Det må tas inn en bestemmelse i kommunedelplanen om at Klima- og  

  miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplan- 
 leggingen T-1442/2012 skal legges til grunn ved detaljplanleggingen av  
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byggeområder med støyfølsom bebyggelse. 

 
2. Vilkår fra Fylkesmannen som landbruksmyndighet:  

- For å sikre effektiv arealutnyttelse må det innarbeides en bestemmelse  

  om at minimum antall boliger skal sikres i reguleringsplan, jfr. jordlovens 

  § 9. 
- Med bakgrunn i nasjonal jordvernpolitikk må tiltakene OT1 og OT2 tas ut  

  av planen. Vilkåret er hjemlet i jordlovens § 9. 

 
3. Vilkår fra Statens vegvesen:  

- Område B7 må tas ut av planen. Dette med hjemmel i veglovens § 1a  

  vedrørende trafikksikkerhet og fremkommelighet samt T-1442    
  «retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen». 

- Område B11 må tas ut av planen. Dette med hjemmel i veglovens § 1a 

  vedrørende trafikksikkerhet og fremkommelighet.  

 

 

 

 

Det fremmes følgende faglige råd til reguleringsplanen: 
 

1. Ved regulering av N2 må det planlegges for felles avkjørsel med 

bensinstasjon, samt at denne utbedres slik at det blir tilfredsstillende 

adkomstforhold uten at dette går ut over sikkerheten til myke trafikanter. 
(SVV)   

2. Det forutsettes at allerede etablert adkomst nyttes til Folkeparken, og at 

det ikke åpnes for nye avkjørsler fra Fv 714 i sentrum. (SVV) 

 
Det vises til fagmyndighetenes egne uttalelser, jf. vedlegg, for nærmere 

begrunnelser for innsigelsene og generell rådgivning for det videre planarbeidet. 

 

 
 

Dersom kommunen har spørsmål knyttet til innsigelsene, mangler og faglige råd 

og ønsker en dialog rundt disse, kan det tas kontakt med den aktuelle 
fagmyndighet. For øvrig vises til at kommunen kan be om mekling hos 

Fylkesmannen. Ordningen med mekling er hjemlet i plan- og bygningsloven § 5-

6 og for øvrig omtalt i Rundskriv H-2/14 Retningslinjer for innsigelse i plansaker 
etter plan- og bygningsloven.  

 

 

 
Med hilsen 

 

 
 

Brit Skjelbred Alf-Petter Tenfjord   

fylkesmann direktør  
 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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Vedlegg 

1 16_21088-2Uttalelse - Revisjon av kommundelplan for Sistranda - Frøya 

kommune 
2 svar til varsel om høring og offentlig ettersyn for revisjon av 

kommunedelplan for Sistranda - Frøya kommune 

3 Uttalelse - kommunedelplan for Sistranda - Frøya kommune 
 

Kopi:  

Direktoratet for mineralforvaltning Postboks 3021 Lade 7441 TRONDHEIM 
Sør-Trøndelag fylkeskommune PB 2350 Sluppen 7004 TRONDHEIM 

Statens Vegvesen - Region Midt Fylkeshuset 6404 MOLDE 

 

    
    

    

 
    

    

    
 



Statens vegvesen

Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse

Statens vegvesen Prinsensgate 1 Statens vegvesen

Region midt firmapost@vegvesen.no 701 3 TRONDHEIM Landsdekkende regnskap

Postboks 2525

6404 MOLDE Org.nr: 971 032081 981 5 Vadsø

Fylkesmannen i Sør- Trøndelag

Postboks 471 0, Sluppen

7468 TRONDHEIM

Behandlende enhet : Saksbehandler / telefon : Vår referanse : Deres referanse : Vår dato :

Region midt Marthe Fjellheim / 45205288 16/21 088 - 2 16/6 17.02.201 6

Uttalelse - revisjon av kommun edelplan for Sistranda - Frøya kommune

Vi viser til oversendt planmateriale, mottatt 29.01 .201 6.

Denne uttalelsen er skrevet på vegne av Statens vegvesen som sektormyndighet for

trafikksikkerhet og støy , og på vegne av Sør- Trøndelag fylkeskommune som vegeier .

Kommunedelplanen for Sistranda synes vel gjennomarbeidet og godt utredet. I det store og

hele er planen en stadfestelse av eksisterende situasjon, med enkelte endringer. I det videre

vil vi kommentere de enkelte planområdene for seg:

Boligområder:

Det er stort behov for boliger på Frøya, både eneboliger og mindre boenheter i form av

leiligheter og rekkehus. Frøya kommune tar med denne planen et grep for å sikre at det fins

nok attraktive tomter til begge deler. Vi leser av planbeskrivelsen at det fins en arealreserve

på ca 100 daa på Sistranda, og ca 50 daa i Ervika, og at behovet for nye boliger vil være ca

300 i planens 12- årsperiode. Innenfor vedtatte reguleringsplaner ligger det pr i dag ca 90

boenheter som ikke er realisert.

De fleste nye boligområdene inntegnet i planen, ligger i for lengelse av eksisterende

boligområder, eller som områder hvor det kan fortettes. Unntakene er boligområdene B7 og

B11.

B7:

Området sør for Sistranda ligger i sin helhet innenfor den generelle byggegrensen langs

fylkesveg, som er på 50 meter. Området ligge r også i gul støysone, delen som ligger

nærmest vegen ligger i rød. Området er på 5,2 daa. Eksisterende avkjørsel til arealet

tilfredsstiller ikke våre krav i henhold til håndbok N100. På grunn av terrenget vil man måtte

bruke ganske mye areal til opparbei delse av avkjørselen for å få den i tilfredsstillende stand.
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Fv 714 har her en ÅDT på rundt 2700, og fartsgrensen er på 70 km/t , og eventuelle beboere

her ville måtte krysse fylkesvegen for å komme til gang - og sykkelv eg til/fra sentrum. I

konsekvensutredningen for området står det at det bør settes av et område på 30 meter

langs sjøen her, for å ivareta allmennhetens interesser i strandsonen. Det vil dermed bli et

svært lite areal som faktisk kan bebygges mellom dette området og fylkesve gen.

Gjennom tidligere runder om utvikling av Sistranda har Vegvesenet vært bekymret for å

etablere nye boliger på østsiden av riksvegen, da vi har ment at trafikksikker het og

framkommelighet vil bli sterkt skadelidende. Vi mener at boligområdet B7 må tas ut av

planen, av hensyn til trafikksikkerhet og på grunn av at området er belastet med mye

vegtrafikkstøy.

B11:

Område B11 ligger mellom Siholmen og Ervika, og som område B7 ligger det øst for Fv 71 4.

Fartsgrensen her er 50 km/t, og ÅDT er på noe over 3000. Også her vil eventuelle beboere

måtte krysse fylkesvegen for å komme til gang - og sykkelveg. Området er på 15,5 daa, og

store deler av det ligger både innenfor byggegrensen langs fylkesvegen, og er delvis

støyutsatt. I området Siholmen – Ervika er det på vestsiden av fylkesvegen ubebygde

områder avsatt til bolig, som fortsatt ligger inne i planen. Statens vegvesen kan derfor ikke

se at det er behov for ytterligere å øke arealene avsatt til bolig, og er skeptiske til at man

åpner for boligbebyggelse på østsiden av fylkesvegen. Vi mener at boligområdet B11 må tas

ut av planen, av hensyn til trafikksikkerheten og fremkommeligheten .

Faglig råd:

Næringsområder:

Det er i planen lagt opp til to nye næringsområder, N1 øst for Fv 71 4, og N2 vest for Fv 71 4.

Område N1 er tenkt å ha adkomst fra eksisterende avkjørsel, mens N2 i

konsekvensutredningen er skissert via eksisterende avkjørsel til bensinstasjon, som krysser

eksisterende gang - og sykkelveg. Statens vegvesen forutsetter at det ved en eventuell

regulerin gs her tas grep som gjør at avkjørselen blir felles for bensinstasjon og eventuell

nytt næringsareal, og at den utbedres slik at det blir tilfredsstillende adkomstforhold til

begge arealene uten at det går ut over sikkerheten til myke trafikanter.

Folkeparken:

Statens vegvesen forutsetter at man vil bruke allerede etablert adkomst til

administrasjonsbygget, og at det ikke åpnes opp for nye avkjørsler fra Fv 714 i sentrum.

Vilkår for egengodkjenning:

Vilkår for egengodkjenning er fremmet av Statens vegvesen med uttalelses - og

innsigelsesrett til miljøproblematikk som støy og støv knyttet til vegtrafikk, og er hjemlet i

Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen T 1442/1 2, og Statens vegvesen

som sektormyndighet på trafikksikkerhet og fremkomm elighet og er hjemlet i Veglova §1a.

Dette er også i tråd med tankesettet som ligger til grunn for nullvisjonen som Stortinget

vedtok i 1999.
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- Område B7 må tas ut av planen, av hensyn til trafikksikkerhet og fordi området er

belastet med vegtrafikkstøy

- Område B11 må tas ut av planen, av hensyn til trafikksikkerhet og fremkommelighet.

Vegavdelingen i Sør- Trøndelag

Med hilsen

Eva Solvi

avdelingsdirektør Marthe Fjellheim

Kopi

Sør- Trøndelag fylkeskommune, Postboks 2350 Sluppen, 7004 TRONDHEIM

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .
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Frøya kommune  
Postboks 152 

7261   Sistranda 

 
 

 

 
Uttalelse - kommunedelplan for Sistranda - Frøya kommune 

 

Vi viser til oversendt forslag til kommunedelplan for Sistranda i Frøya kommune, 

som er lagt ut til offentlig ettersyn.  
 

Under følger innspill til planen fra Fylkesmannens fagavdelinger med 

fylkesmannens konklusjon vedrørende innsigelser til slutt. 
 

 Barn og unge 

Kommunedelplanen legger opp til god innretning med tanke på sentrumsnær 
bebyggelse med lett tilgang til etablerte kultur- og fritidsaktiviteter, samt 

barnehage og skole. Korte avstander til turområder/utmark og sjø legger 

forholdene godt til rette for ulike aktivitetstilbud. Planen sikrer også trygg ferdsel 
med tilrettelegging for gang- og sykkelvei. Ved fortetting av eksisterende 

boligområder er det viktig å sikre nødvendig nærlekeareal. I arbeid med 

kommuneplan er det viktig og god prosess ved å engasjere barn og unge til å 
komme med innspill. Det kan gjerne gjøres i samabreid med barnehage og 

skole. 

 

 Samfunnssikkerhet 
I konsekvensutredningen er det gjort oversiktlige, enkle vurderinger av 

samfunnssikkerhetshensyn i gjennomgangen av de ulike foreslåtte 

utbyggingsområdene. I tillegg foreligger en kortfattet ROS-analyse i 
planbeskrivelsen. I analysen er det gjort grundige vurderinger av et utvalg 

temaer, men Fylkesmannen savner en bredere vurdering av forhold som kan 

påvirke arealene omfattet av planen. Vi gjør oppmerksom på at risiko og 
sårbarhet skal vurderes med sannsynlighet og konsekvens, med en vurdering av 

både eksisterende risiko knyttet til arealene i seg selv, og hvordan en utbygging 

kan påvirke risikobildet. Fylkesmannen vil påpeke at det er kommunen som 
planmyndighet som har ansvar for å godkjenne ROS-analysen i henhold til PBL § 

4-3. 

 
I den oversendte ROS-analysen savner vi blant annet en vurdering av 

virksomhetsbasert risiko som kan påvirke arealbruk, som f.eks. ulykker/utslipp 

knyttet til industri, videre vil en vurdering av eventuell transport av farlig gods 

gjennom planområdet være naturlig å ta inn, i tillegg til risiko for ulykker og 
utslipp til sjøs. I planområdet er det flere høyspentlinjer. Disse er verken vurdert 

i ROS-analysen, eller markert i plankartet, og vi anbefaler at høyspentlinjene tas 
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inn og markeres som hensynssoner. I tillegg bør det i bestemmelsene komme 

fram hvilke hensyn som skal tas i disse sonene.  
 

Det er positivt at havnivåstigning og vind er inkludert i ROS-analysen. Vi savner 

imidlertid en vurdering av hvordan andre klimaendringer, som intense 
nedbørsperioder (overvann, oversvømmelser), vil påvirke arealene og om noen 

utbyggingsområder er spesielt sårbare med tanke på dette.  

 
Videre bemerker vi at flere næringsområder ligger i hensynssonen for stormflo 

og at det er planlagt et boligområde helt inntil hensynssonen. Fylkesmannen 

minner her om at det også skal tas høyde for havnivåstigning. Dette bør 

synliggjøres i planbestemmelsene. Vi gjør samtidig oppmerksom på at det i 
kommunens Helhetlige ROS-analyse står at nye bygg skal bygges minimum på 

kote 3. Dette bør gjenspeiles i kommunedelplanen. Vi viser videre til § 28-1 i 

plan- og bygningsloven som sier at grunn kan bare bebygges, eller eiendom 
opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller 

vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det samme gjelder for 

grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak.  
 

I ROS-analysen påpekes det at det er stor mulighet for marin leire i 

planområdet. Fylkesmannen vil påpeke at skredfare også må vurderes for tiltak i 
sjøen. Vi gjør oppmerksom på at dette bør følges opp for område S1 iht 

konsekvensutredningen, da området unntas krav om reguleringsplan, og vi 

anbefaler at vurdering av skredfare tas inn i bestemmelsene punkt 3.2. For å 
sikre at skredfare er tilstrekkelig ivaretatt i planarbeidet viser Fylkesmannen til 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), sektormyndighet på skred og 

flom. Vi råder kommunen til å ha dialog med NVE i forbindelse med 

utbyggingsområder som kan være utfordrende med tanke på skred. 
 

 Sosial og helse 

Folketallet i Frøya kommune er i vekst, og en stor del av veksten vil komme på 
Sistranda. Kommunedelplanen gir et godt grunnlag for en helhetlig 

tettstedsutvikling.  

 
Allerede i planprogrammet til kommunedelplanen var det fokus på mange viktige 

folkehelserelevante tema som viser en forståelse for at folkehelseperspektivet 

favner bredt. Folkehelse handler ikke bare om for eksempel fysisk aktivitet eller 

støy, men også om helseforskjeller i befolkningen, trygghetsfremmende tiltak og 
universell utforming. Dette er fulgt opp i kommunedelplanen og virkninger av 

planen er vurdert i konsekvensanalysen. Det legges opp til et variert botilbud 

med tanke på beliggenhet, både sjønært og mer landlig, og med tanke på 
boligtyper. En variasjon i boligtyper kan være et godt boligsosialt tiltak.  

 

Sistranda har en god beliggenhet med nærhet til både heiene og sjøen som er et 
godt utgangspunkt for å kunne gi befolkningen mulighet til en aktiv fritid. 

Kommunedelplanen beskriver gode tiltak med tanke på tilrettelegging for fysisk 

aktivitet og rekreasjon for ulike aldersgrupper, herunder også utvidelse av 

idrettsanlegg og etablering av Frøya folkepark. 
 

Det er positivt at det planlegges for de myke trafikantene, i form av fortau og 

snarveier i sentrum, samt gang- og sykkelvei langs fv. 714 og forlengelse av 
Sistien. Dette gir også mulighet for turvegen «Sistranda rundt» som også er 
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knyttet til stier innover heiene. Dette er positive folkehelsetiltak. Der det er 

nødvendig må det legges til rette for sikker kryssing av fylkesvegen. Det 
framgår av dokumentene at det planlegges en rasteplass/utsiktspunkt ved det 

sørlige endepunktet for Sistien. Dette vil også kunne være et fint startpunkt for 

turvegen, og det bør derfor vurderes om det her kan legges til rette for 

parkering. Det samme gjelder også det nordlige endepunktet for stien. 
 

Det planlegges å samle pleie- og omsorgstjenesten på et sted nært sentrum. 

Med en sentrumsnær beliggenhet vil de eldre ha mulighet til å benytte seg av 
aktuelle servicefunksjoner i sentrum og de ansatte vil ha mulighet til å gå og 

sykle til arbeidsplassen. En samling av tjenestene vil også kunne medvirke til en 

rasjonell tjenesteyting. 
 

 Landbruk og bygdeutvikling 

Det oversendte planforslaget er utfordrende for jordvernet. Til sammen legges 
det opp til nedbygging av totalt 63 dekar fulldyrka mark og 45-47 dekar dyrkbar 

mark. Innmarksbeite, som er en del av den totale dyrka marka, er da ikke 

medregnet. Det oppgis at flere innspill er redusert av hensyn til 

landbruksinteressene. Det er lagt vekt på å redusere innspill der omdisponering 
vil gi særlige driftsmessige ulemper, og der arealene inngår i et større 

jordbruksareal. Dette vurderes som positivt. 

 
Nye områder for bolig 

Frøya kommune opplever en sterk befolkningsvekst, og det er forventet en 

befolkning på 5500 personer i 2040 mot om lag 4600 personer p.t. Dette gir et 
boligbehov tilsvarende 300 boliger i planperioden. Oversendt planforslag søker å 

møte dette behovet, og samtidig legge til rette for et variert boligtilbud. Til 

sammen utgjør det totale omfanget nye boligområder 88,6 dekar på Sistranda 
og i området rundt Siholmen-Ervika.  

 

I vår uttalelse til oppstart oppfordret vi til fortetting i de sentrale boligområdene, 
og utbygging i de sentrumsnære områdene. Ved å fortette eksisterende 

boligområder spares omkringliggende landbruks- og naturområder i et langsiktig 

perspektiv, og det legges til rette for reduksjon i transportutslipp. Fortetting av 

sentrale områder er også i tråd med nasjonale retningslinjer for bolig-, areal- og 
transportplanlegging. Det er positivt at det er lagt vekt på sentrumsnære 

boliger. Samtidig er Fylkesmannen også enig i at det er behov for et variert 

botilbud, og at det legges opp til større tomter utenfor sentrum. På denne 
bakgrunn har vi ingen innvendinger til de nye boligområdene i planen. 

 

Videre i vår uttalelse til oppstart ba vi om at det ble satt minimumskrav til 
antallet boliger innenfor boligområdene. Dette er ikke gjort. Fylkesmannen 

setter som vilkår for egengodkjenning at det innarbeides en bestemmelse om at 

minimum antall boliger skal sikres i reguleringsplan. For eksempel kan følgende 
bestemmelse brukes:  

«Ved regulering skal det oppgis minimum antall boliger innenfor 

planområdet». 
 

Offentlig tjenesteyting 

Av planmaterialet fremgår det at det er behov for arealer for offentlig 

tjenesteyting med bakgrunn i 55 % økning i antall eldre innbyggere over 80 år. 
Det skal bygges ut nye omsorgsboliger og et nytt helsehus, og tre alternativer er 
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konsekvensutredet. Alle tre alternativer medfører nedbygging av dyrka mark, 

men alternativ OT3 Grønnskaget vil gi minst total omdisponering, om lag 7 
dekar.  

 

Det anbefalte alternativet, OT1 Beinskardet, medfører nedbygging av 38,3 dekar 
fulldyrka jord og 9,4 dekar dyrkbar mark. Arealet er lettdrevet med god 

arrondering. Det er anført at den totale omdisponeringen av dyrka mark for hver 

eiendom ikke vil bli av vesentlig betydning. For Fylkesmannen står imidlertid 
ivaretakelse av det totale ressursgrunnlaget sentralt, og ikke den enkelte 

grunneiers. 

 

Alternativ OT2 Gulosmyran medfører omdisponering av 36,7 dekar fulldyrka 
jord, og Fylkesmannen er enig i vurderingen om at arealet er lite egnet til 

formålet. Utbygging her vil også potensielt åpne for videre utbygging utenfor det 

som kan betraktes som sentrum. 
 

I nylig vedtatt nasjonal jordvernstrategi ber Stortinget om en gradvis 

nedtrapping av forbruket av dyrket mark, slik at det i 2020 ikke omdisponeres 
mer enn 4000 dekar årlig. Omdisponering av dyrka mark skjer hovedsakelig 

gjennom vedtak etter plan- og bygningsloven og omdisponeringsvedtak etter 

jordloven, og det skal ligge tungtveiende samfunnsinteresser til grunn for slike 
vedtak. Offentlig tjenesteyting kan være en slik interesse, såfremt det er 

dokumentert et behov for det og alternative løsninger er vurdert som ikke 

tilstrekkelige. 
 

Frøya kommune har et godt verktøy for å ivareta jordverninteressene. I 

kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 har kommunen som mål at «Frøya 

forvalter og tar vare på mangfoldet av arter og landskap, og har en bærekraftig 
bruk av naturressursene», og videre at målet skal nås gjennom å «bevare 

dyrket mark for matproduksjon». Dette er i tråd med Meld. St. 9 (2011-2012) 

om Landbruks- og matpolitikken «Velkommen til bords». For å nå målene om 
økt matproduksjon må jordvernet være et premiss i alle planprosesser og legges 

til grunn for vedtak av planer der omdisponeringen skjer. Fylkesmannen mener 

tiltakene OT1 og OT2 er i strid med nasjonal jordvernpolitikk, og setter som 
vilkår for egengodkjenning at disse tas ut av planen. Dette innebærer at 

Fylkesmannen har innsigelse til planen dersom ett av disse alternativene vedtas. 

Vilkåret er hjemlet i jordlovens § 9. 
 

Fylkesmannen som landbruksmyndighet vil ikke ha innvendinger til OT3 

Grønnskaget. 
 

 Miljøvern 

Strandsone 

Hele 100-metersbeltet langs sjøen er i utgangspunktet definert som et område 
av nasjonal interesse med bygge- og deleforbud. Byggeforbudet langs sjø går 

frem av § 1.8 i plan- og bygningsloven, hvor det sies at det ikke er tillatt å 

oppføre bygninger nærmere sjøen enn 100 meter fra strandlinjen målt i 
horisontalplanet ved alminnelig høyvann. 

 

Fylkesmannen har tidligere vært i dialog med Frøya kommune om forvaltningen 
av de sjønære arealene i kommunesenteret. Det er naturlig at det som en del av 

tettstedsutviklingen også åpnes for ulike tiltak for å styrke kontakten ned mot 
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sjøen. I Sistranda er dette bl.a. imøtekommet ved at det åpnes for etablering av 

kultur- og kompetansesenter mellom fv. 714 og sjøen. I dialogen er det enighet 
om at de sjønære arealene er en ressurs som skal ivaretas, og de aktuelle 

byggeområdene er avgrenset 35-50 m fra strandlinja. 

 

I det tilsendte planforslaget foreslås nå en betydelig endring av arealbruken 
mellom fylkesvegen og sjøen. Tidligere har arealene mot sjøen vært LNF-

områder, mens ulike utbyggingsformål på Sistranda har vært lokalisert på 

oversida av vegen. I det nye planforslaget åpnes for boliger, småbåtanlegg, 
folkepark, nye naust og utvidelser av næringsareal på nedsida av fylkesvegen, i 

tillegg til etableringen av «Sistien». Dette vil medføre betydelige inngrep i de  

sjønære arealene og en helt annen bruk enn dagens.  
 

Av planbeskrivelsen og medfølgende konsekvensutredning (KU) for de foreslåtte 

byggeområdene er det beskrevet at de sjønære områdene har stor verdi både 

som landskapselement, som leveområde for planter og dyr, og selvsagt som en 
ressurs i forhold til allmennhetens ferdsel i strandsonen. For byggeområdene er 

det i KU om naturmangfold bl.a. kommentert at «det er forventet at artene 

tilpasser seg situasjonen» med økt ferdsel og mange tekniske inngrep. Dette er 
etter Fylkesmannens vurdering ikke riktig fremtidsbilde. Økt ferdsel og tyngre 

tekniske inngrep vil medføre at området ikke lenger vil være attraktiv for 

dyrelivet, og verdiene for de artene som bruker området i dag vil være ødelagte 
for all framtid. Dette er lite vektlagt i vurderingen av samla virkning av 

planforslaget i konsekvensutredningen.  

 

Vår vurdering av arealbruken i strandsonen følger under i tilknytning til 
foreslåtte arealbruk for de enkelte byggeområdene. 

 

Bolig  
I vår tidligere uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid (24.4.2015) har vi 

pekt på at det i ei tid med stor tilflytting og press på arealene er spesielt viktig 

med en høy arealutnytting. Som omtalt i planprogrammet ligger det en 
arealreserve til boligformål i områder der det i dag ikke er utarbeidet 

reguleringsplan. For å sikre en høy arealutnytting både i etablerte og i nye 

boligområder bør det tas inn bestemmelser om høy arealutnytting både i nye og 
ved fortetting i eksisterende boligområder.  

 

Fem områder med åpning for spredt bolig er videreført fra tidligere plan. En slik 

arealbruk vil bidra til en ytterligere spredt utbygging av Sistranda, og medføre 
en dårlig utnytting av arealene i et område med sterkt arealpress. Samtidig er 

dette uheldig i forhold til mål i Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, 

areal- og transportplanlegging der det er mål om å utvikle kompakte tettsted og 
derigjennom redusere transportbehovet. For å sikre god arealutnytting i 

tilknytning til tettstedet bør disse områdene tas ut av planen. 

 
Boligområde B7 ligger på nedsida av fv. 714, mellom veien og sjøen. Jf. 

bestemmelser i plan- og bygningsloven skal det unngås nye inngrep i 100-

metersbeltet langs sjøen. Området som foreslås som boligområde er kun 50-60 
m bredt, og det vil etter Fylkesmannens vurdering ikke være mulig å etablere 

boliger her uten store tekniske inngrep og en privatisering av strandsonen. Selv 

om det settes av areal ned mot strandlinja slik at det vil være mulig å etablere 
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«Sistien» slik det er tenkt, vil boligene privatisere området på en uheldig måte. 

Boligområdet B7 må tas ut av planen. 
 

Boligområdet B11 nord for Siholmen ligger også ned mot sjøen, storparten av 

området ligger innenfor 100-meterbeltet. Av erfaring fra andre tilsvarende 
boligområder ser vi at det bør ivaretas et område på min. 50 meter mellom 

boligene og strandlinja for å unngå privatisering. Med bakgrunn i mål om å 

unngå nye inngrep ned mot strandlinja må byggeområde B11 avgrenses min. 50 
m fra strandlinja. Etablering av boliger i dette området må ikke medføre tyngre 

tekniske inngrep i LNF-området ned mot sjøen. 

Deler av det foreslåtte området B11 ligger i gul støysone, og det må vurderes 

støyreduserende tiltak i forbindelse med detaljplanleggingen av området. 
 

Småbåthavner 

Jf. planbeskrivelsen er det et betydelig udekt behov for båtplasser i tilknytning til 
tettstedet. Det er i tidligere planer prioritert småbåtanlegg i tilknytning til 

Siholmen og ved Rabbenkaia. Det foreslås nå en betydelig utvidelse av arealet til 

småbåthavn ved Rabbenkaia, og dette vil medføre både en utvidelse av 
arealbeslaget og behov for større inngrep både i sjø og på land. Siden dette er i 

tråd med tidligere prioriteringer av lokaliseringen av slike anlegg og at det 

fortsatt er behov for båtplasser i tilrettelagte anlegg med tilhørende 
infrastruktur, er det ingen vesentlige merknader til de to anleggene. Det 

forutsettes at tiltakene kan gjennomføres i tråd med foreslåtte arealbruk og at 

verdiene i strandsonen ivaretas i størst mulig grad. 
 

Farled 

I tillegg til to større småbåtanlegg i delplanområdet foreslås en betydelig 

utvidelse av planområdet i sjø i tilknytning til Frøya kultur- og 
kompetansesenter. Arealet foreslås satt av til «Farled», med åpning for 

etablering av kaianlegg/gjestehavn med molo. Gjeldende reguleringsplan i dette 

området med åpning for etablering av brygge, liggekai for båt til videregående 
skole, nødvendig servicebygg etc er endret flere ganger. De foreslåtte tiltakene 

vil medføre store inngrep i strandsonen. Fylkesmannen har i forbindelse med 

detaljplanleggingen lagt vekt både på å imøtekomme skole og 
kompetansesenters behov for ulike funksjoner i tilknytning til et slikt kaianlegg, 

samtidig som verdiene i området ivaretas som et attraktivt område for 

allmennheten.  
 

Jf. konsekvensutredningen som følger kommunedelplanen viser 

illustrasjonsplanen for utbygging av kaianlegg/gjestehavn i området for farled at 
dette vil medføre store tekniske inngrep både i sjø og på land, og at store areal i 

sjø vil bli berørt ved etableringen av ei gjestehavn. Dette er tiltak som etter 

fylkesmannens vurdering ikke er en naturlig del av en farled i sjø. De foreslåtte 

tiltakene vil ikke være i tråd med tidligere planer om en tilrettelegging av de 
sjønære områdene ved kultur- og kompetansesenter som samtidig ivaretar 

verdiene i strandsonen. I tidligere planer er behovet for havneanlegg i området 

styrt til områdene ved Siholmen og ved Rabbenkaia. Det vil være uheldig hvis 
det i tillegg nå skal åpnes for «gjestekai» for småbåter i forbindelse med et 

kaianlegg for videregående skole. Med bakgrunn i mål om å ivareta verdiene i 

strandsonen må punkt 4.3. om Farled i planbestemmelsene endres slik at åpning 
for etablering av havn og gjestehavn tas ut. 
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Folkepark 

Det foreslås at et område mellom veien og sjøen settes av som Frøya folkepark. 
Det skal legges til rette for en opplevelsespark med museums- og 

kulturaktiviteter. Dette er i dag et åpent område ned mot sjøen der det bl.a. er 

registrert flere arter av stor forvaltningsinteresse, både fugl og planter.  
 

Området er allerede mye brukt av allmennheten, og det må forventes at 

tilrettelegging som opplevelsesområde vil medføre at bruken øker og at området 
etter hvert blir mindre attraktivt for de artene som bruker området i dag. I og 

med at dette ikke er registrert som et hekkeområde eller at det er sårbare 

naturtyper i dette området kan vi ikke se at planlagte aktiviteter vil komme i 

konflikt med nasjonale eller regionale naturverdier.  
 

Det er viktig at en tilrettelegging av en slik opplevelsespark ikke medfører at 

området blir mindre tilgjengelig for allmennheten, eller at det åpnes for 
bygninger eller andre tyngre tekniske inngrep i de nære sjøområdene. Jf. 

detaljplaner for kultur- og kompetansesenteret lenger sør må det også i området 

for Frøya folkepark unngås tyngre inngrep nærmere sjøen enn 50 m. Dette kan 
gjøres ved f.eks. å trekke ei byggegrense i planen min. 50 fra sjøen. Det må 

heller ikke åpnes for bygging av nye naust i dette området. Dette må tas inn et 

punkt i planbestemmelsenes punkt 1.10 om regulering av område F1 om at det 
ikke skal åpnes for bygg eller andre tyngre tekniske inngrep nærmere sjøen enn 

min. 50 m.  

 
Naust 

Behovet for naustplass for båt er i endring. Med stadig større båter blir bruken 

av naust som oppstillingsplass for båten mindre. Båtene ligger ute store deler av 

året, og lagres gjerne i større anlegg tilpasset formålet om vinteren. Mange 
naust bygges i dag mer som redskapsbuer og oppholdsrom enn som opplagssted 

for båt. Behovet for nye naust må sees i sammenheng med båtplasser i 

småbåthavner. Et havneanlegg med god kapasitet reduserer behovet for spredte 
enkeltnaust slik tradisjonen har vært tidligere. For å unngå nye tekniske inngrep 

i de sjønære områdene må det søkes en samlokalisering av naust i området. 

 
Godt tilrettelagte småbåtanlegg kan også fungere som møteplasser, og være 

positive for etablering av gode nærmiljø både i bolig- og hytteområder. Service 

og utleie av båtplasser kan også være et grunnlag for nye arbeidsplasser, og slik 

være et bidrag til lokal næringsutvikling. 
 

Det er forståelse for ønsket om å sikre eksisterende naust slik at disse kan 

bygges opp igjen/restaureres ved behov. Dette må imidlertid ikke medføre at 
det gjennom kommunedelplanen åpnes for etablering av nye naust som bidrar til 

en ytterligere nedbygging av strandlinja. Gjennom planen åpnes det for 

betydelige inngrep i strandsonen, og det er viktig at de arealene som fortsatt 
ligger åpne ikke bygges ned med naust eller andre bygninger til mer private 

formål.  

 
I bestemmelser til kommunedelplanen må setningen «Naust kan bygges i 

strandsonen med de hensyn som angitt i 4.1.» under Generelle bestemmelser 

punkt 1 tas ut av planen. Tilsvarende må punkt 4.1. om at det tillates oppført 

inntil 4 nye naust på eiendommene 19/9 og 19/20 med tilhørende tekst om 
utforming og størrelse tas ut av planen.  
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Turveg Sistien 
Som bemerket i tidligere høringsuttalelser er det positivt at det gjennom 

kommunedelplanen åpnes for etableringen av en tursti langs sjøen i 

kommunesenteret. Et slikt tiltak vil være positivt både for å ivareta 
allmennhetens adkomst og som et positivt tiltak i forhold til friluftsliv og 

folkehelse. Det er viktig at det for alle planlagte nye tiltak mellom fylkesvegen 

og sjøen tas inn krav om at det skal settes av tilstrekkelig areal til Sistien slik at 
tiltaket kan gjennomføres som planlagt. 

 

Ved etablering av stien skal det tas hensyn til verdiene i de sjønære områdene, 

og stien skal ikke innebære utfylling i sjø, jf. planbestemmelsenes punkt 3.6. Det 
er viktig at utforming av stien skjer med naturopplevelser, friluftsliv og 

folkehelse som bakgrunn og at verdiene i området ivaretas.   

 
Støy 

Fylkesmannen viser til at støy er et voksende miljøproblem som rammer svært 

mange mennesker. Støy bidrar til redusert velvære og trivsel og påvirker folks 
helsetilstand. Helseplager grunnet støy er det miljøproblemet som rammer flest 

personer i Norge. Vegtrafikken er den viktigste kilden til støyproblemene og også 

den støykilden som øker mest. 

 
Støyvarselkart fra statens vegvesen viser at områdene langs fylkesveg 714 

ligger innenfor gul/rød støysone. Fylkesmannen viser her til Klima- og 

miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen T-
1442/2012 der går det frem at det skal vises varsomhet ved utbygging av 

støyfølsom bebyggelse i gul sone og at rød sone i utgangspunktet ikke er egnet 

for etablering av ny støyfølsom bebyggelse.  
 

Bestemmelsen om støy i planen bør være mer konkret. Selv om støy er et 

aktuelt vurderingstema også ved detaljregulering, bør den overordnede planen 

legge føringer for hvordan bebyggelse med støyfølsomt bruksformål sikres 
helsemessig akseptable støyforhold. Hovedregelen er at støyfølsomt bruksformål 

ikke etableres i støyeksponerte områder. Bestemmelsen regulerer derfor 

unntakstilfeller. Bestemmelsen kan vise til retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging T-1442/2012, men viktigst er at det konkretiseres hvilke krav 

som gjelder. Bestemmelsen bør bl.a. sikre at boliger sikres tilgang til egnet stille 

(Lden<55dB) uteoppholdsareal. 
 

Det bør vurderes mer konkrete bestemmelser som sikrer helsemessige 

akseptable støyforhold ved detaljplanleggingen av de enkelte byggeområdene. 

Det må tas inn en bestemmelse i kommunedelplanen om at Klima- og 
miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen T-

1442/2012 skal legges til grunn ved detaljplanleggingen av byggeområder med 

støyfølsom bebyggelse. 
 

Forurenset grunn 

Som omtalt i vår uttalelse til varsel om oppstart skal det gis en vurdering av 
forurenset grunn i planområdet som kan skyldes tidligere arealbruk eller diffus 

forurensning. Det har bl.a. vært drevet gartnerivirksomhet i området tidligere. 

Dette er virksomhet som vi av erfaring vet at kan medføre forurensning av 
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grunnen. Før planen sluttbehandles bør det gjøres en vurdering av forurenset 

grunn i planområdet. 
 

 

 
Fylkesmannen har følgende vilkår for egengodkjenning til planen: 

1. Vilkår fra Fylkesmannen som miljøvernmyndighet:  

- Med bakgrunn i plan- og bygningslovens § 1.8 om forbud mot tiltak mv.  

  langs sjø og vassdrag må følgende endringer foretas: 
   - For å unngå nye inngrep i 100-metersbeltet langs sjøen må  

     boligområde B7 tas ut av planen og boligområde B11 avgrenses min 50  

     meter fra sjøen. 

  - Punkt 4.3 om Farled i planbestemmelsene endres slik at åpning for  
    etablering av havn og gjestehavn tas ut, jfr. vurderingene under   

    miljøvern.   

  - Det må tas inn et punkt i planbestemmelsenes punkt 1.10, område F1  
    Folkepark, om at det ikke skal åpnes for bygg eller andre tyngre tekniske  

    inngrep nærmere sjøen enn min. 50 m.  

  - I bestemmelser til kommunedelplanen må setningen «Naust kan bygges  
    i strandsonen med de hensyn som angitt i 4.1.» under Generelle  

    bestemmelser punkt 1 tas ut av planen. Tilsvarende må punkt 4.1. om 

    at det tillates oppført inntil 4 nye naust på eiendommene 19/9 og 19/20  
    med tilhørende tekst om utforming og størrelse tas ut av planen.    

 

- Det må tas inn en bestemmelse i kommunedelplanen om at Klima- og  
  miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplan- 

  leggingen T-1442/2012 skal legges til grunn ved detaljplanleggingen av  

  byggeområder med støyfølsom bebyggelse. 

 
2. Vilkår fra Fylkesmannen som landbruksmyndighet:  

- For å sikre effektiv arealutnyttelse må det innarbeides en bestemmelse  

  om at minimum antall boliger skal sikres i reguleringsplan, jfr. jordlovens 
  § 9. 

- Med bakgrunn i nasjonal jordvernpolitikk må tiltakene OT1 og OT2 tas ut  

  av planen. Vilkåret er hjemlet i jordlovens § 9. 

  
 

 

 
Med hilsen 

 

 
 

Brit Skjelbred Alf-Petter Tenfjord   

fylkesmann direktør  

 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 

 
 

 



 10 

Kontaktpersoner: Landbruk: Elisabeth Varsi Stubbrud, tlf. 73 19 91 55 

Miljøvern: Harald Høydal, tlf. 73 19 92 14  
Barn og unge: Jostein Magne Krutvik, tlf. 73 19 91 48 

Sosial og helse: Frode Engtrø, tlf. 73 19 93 18 

Samfunnssikkerhet: Kaja Korsnes Kristensen, tlf. 73 19 91 69 

Universell utforming: Sør-Trøndelag fylkeskommune  
     v. Vegard Hagerup, tlf. 73 86 64 46 

 

 
  

Kopi:  

Sør-Trøndelag fylkeskommune PB 2350 Sluppen 7004 TRONDHEIM 
 

    

     



Fra: Asbjørn Ervik [Asbjorn.Ervik@smn.no] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 15.03.2016 15:05:06 

Emne: Kommunedelplan Sistranda. 

Vedlegg:  

Innsigelse til Kommunedelplan.( 
Jeg vil komme med en del synspunkter på planlagt avlastningsvei som kommunen vil anlegge over min 
eiendom gnr.21,bnr.172.Da jeg kjøpte tomt 
Her i 1982 var jeg klar over at det var planlagt en avlastningsvei over min eiendom og nordover mot 
Yttersian.Siden da har det skjedd mye . 
Kommunen gravde opp min tomt for ca 20 år siden for å legge ny hovedvannledning.Jeg kontaktet da 
Kraftselskapet og ba de om å legge  
Høyspentledningen i samme grøft.De ville ikke gå med på en slik løsning.Etter at vassverket var ferdig 
med sin jobb gikk jeg i gang med opprydding 
Og beplanting.Det bør også nevnes at det har kommet forskjellige utsagn fra teknisk avdeling om at det 
ikke kommer noen vei over min tomt. 
Jeg mener at kommunen bør se seg om etter andre alternativer ,så  vi kan slippe at eiendommene som 
blir berørt her forringes vesentlig. 
Det burde ikke være nødvendig å anlegge full veg med fortau som det er planlagt.Hva med å legge vegen 
utenom byggefeltet og krysse nordover ifm. 
Storhallen som er under bygging snart.Da unngår man enhver form for forringelse. 
Jeg inviterer kommunens planleggingsansvarlig til felles befaring for å se på alle muligheter. 
 
 
Med Hilsen 
Asbjørn Ervik 
 



Fra: Svein J Midtøy Lerow AS [SveinJarleM@lerow.no] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi: Kristin Strømskag [Kristin.Stromskag@froya.kommune.no]; Sigrid Hanssen 

[Sigrid.Hanssen@froya.kommune.no]; 'Sissel Enodd' [sissel@plankontoret.net]; 

'grete@plankontoret.net' [grete@plankontoret.net]; Hallgeir Ivan Bremnes [boss@lerow.no] 

Sendt: 15.03.2016 08:49:07 

Emne: Innspill til kommuneplanens arealdel for Sistranda - Rabben Panorama - sjønære boliger 

på nedsiden av Nordfrøyveien 

Vedlegg: image001.jpg; Innspill Frøya kommune - Rabben Panorama - 15032016.docx; 

Skissetegning Rabben Panorama - terrasseleiligheter ved sjø.pdf 

Hei.  
 
Vedlagt følger innspill til kommuneplanens arealdel for Sistranda i fra THM Invest AS/HDR AS vedr areal 
til sentrums- og sjønære boliger på gnr/bnr 19/9 og 19/20, på nedsiden av Nordfrøyveien.  
 
Ved spørsmål, ta kontakt med undertegnede.  
 
Imøteser deres tilbakemelding.  
 
Ha en fin dag! 
 
 
Med vennlig hilsen/Best Regards 

 

Svein Jarle Midtøy 

utviklingsdirektør Lerow 
Mob: 004790588578 
Mail: sveinjarlem@lerow.no 
Skype: sjmidtoy  

 

 
  
 
 



Til Frøya kommune 

 

 

 

15.03.2016 

 

 

Kommuneplanens arealdel for Sistranda -  

Innspill om areal til sentrums- og sjønære boliger på gnr/bnr 19/9 og 19/20, Rabben 

 

Som eier av gnr/bnr 19/9 ved Rabben sendte vi innspill ved oppstart av arbeid for 

kommunedelplan for Sistranda. Der ba vi om at den delen av eiendommene gnr/19/9 og 

19/20 som ligger vest for fv. 714 skulle vises til boligformål og at den delen av eiendommene 

som ligger øst for fv. 714 skulle vises til annet byggeområde for naust. 
 

Vi er godt fornøyd med at forslag til plankart som Rådmannen la frem til behandling i 

formannskapet den 8.12.15 viser nytt boligområde for del av eiendommen som ligger ovenfor 

vegen. Området nedenfor vegen er imidlertid vist til LNF-område. Området nord for 19/9 er 

vist til nytt boligområde, B7. Vi ønsker at dette utvides sørover slik at det også omfatter 

eiendommene gnr/bnr 19/9 og 19/20. Bakgrunnen er at det er mangel på boliger på Frøya, 

området er sentrumsnært og vil kunne gi attraktive, og etterspurte, sjønære boliger. Området 

er av samme beskaffenhet/bonitet og med samme arealbruksinteresser, som det nye 

boligområdet det grenser inntil mot nord og det er naturlig å se disse områdene i 

sammenheng.  
 

Under er område som ønskes til fremtidig boligområde vist med rød strek i et utsnitt av 

forslag til plankart som ble lagt frem for behandling i formannskapet den 8.12.15. 

 

 
 

Forslag til nytt 

boligområde 



Område ved sjø er tenkt bebygget med terrasseleiligheter, 12 enheter, som følger terreng. 

Boligene vil ikke ruve i terreng, være ca i nivå med Nordfrøyveien og vil ikke ta vesentlig 

utsikt til sjø bort i fra boliger bygget på Rabben Panorama på oversiden av vei eller for øvrig 

bebyggelse på Rabben.  

 

 
 

Boliger på Rabben Panorama vil bli solgt med båtplasser i Rabben Marina (som vi pt holder 

på å opparbeide med inntil 250 båtplasser), og som kun ligger noen minutters gangavstand i 

fra boligfelt, både i fra øvre side av vei og nedre side av vei.  

 

Vi ser for oss å bygge følgende ulike varianter av boliger på Rabben Panorama som vil 

dekke ulike målgruppers behov; rekkehus, enebolig, firemannsbolig og terrasseleiligheter. Vi 

mener at boligtypene vil dekke unges, barnefamiliers, familier der barn har flyttet 

hjemmefra/man ønsker å bo enkelt uten hage samt eldre sitt behov med universell utforming.  

 

Totalt sett vil Rabben Panorama, Rabben Marina og Rabben Rorbu (hvite brygger ved 

marina som vi har modernisert til utleieleiligheter) bidra til å gi ”inngangsportalen” til kystbyen 

Sistranda et mer urbant utrykk og en forlengelse av sentrumsområde i kystbyen.  

 

Vi ser for oss at prosjektet vil bli utviklet sammen med Plankontoret/Andreas Kvingedal AS, 

utbygget sammen med lokale anleggsfirmaer og boliger finansiert og solgt sammen med 

lokalavdelingene til Sparebank 1 SMN og Eiendomsmegler1 Midt-Norge. Mao er lokalt 

initiativ med lokale innholdsleverandører.  

 

Vi imøteser Frøya kommunes tilbakemelding på vårt innspill til utbyggingsprosjekt. Ved 

spørsmål, ta kontakt med undertegnede på tlf 90588578 eller sveinjarlem@lerow.no. 

 

Med vennlig hilsen 

THM Invest AS/HDR AS 

 

 

Svein Jarle Midtøy 

 

Vedlegg: skissetegning Rabben Panorama med rekkehus, eneboliger, firemannsbolig og 

terrasseleiligheter.  



Rekkehus 5 enheter Rekkehus 5 enheter Rekkehus 5 enheter

Garasje

Enebolig

Enebolig

Firemannsbolig

Terrasseleiligheter
1 2 enheter

Revidert idéskisse mars 201 6
Vindfang AS - HDR AS - THM Invest AS



Fra: jan.olav.sivertsen@multiconsult.no [jan.olav.sivertsen@multiconsult.no] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi: jolsi@online.no [jolsi@online.no] 

Sendt: 14.03.2016 07:56:09 

Emne: Merknad til kommunedelplan for Sistranda 

Vedlegg: vedlegg_Fredagsvika.pdf 

Hei! 
  
Vi er eiere av gnr 24 bnr 20 i Fredagsvika. Eiendommen har vært boligeiendom fra bolighuset ble oppført 
i 1951 til 2004. Etter det har eiendommen vært benyttet som fritidseiendom.  
  
Eiendommen er på plankartet regulert som LNF-område. Vi ønsker at formålet blir endret til bolig da vi i 
framtida ser for oss å flytte tilbake til Frøya og Fredagsvika.  
Vi mener også at øvrige boligeiendommer i Fredagsvika bør bli regulert til boligformål. Dette gjelder 
24/4, 24/23, 24/32 og 24/33. Ved at disse reguleres til bolig blir det et sammenhengende boligområde 
for eksisterende og nye boliger i Fredagsvika/Ervika vest for fv. 714. 
  
Legger ved et kartvedlegg som viser forslag til område som foreslås endret fra LNF til bolig. 
  
I tillegg vil vi også bemerke at det er et feil stedsnavn på kartet. Navnet «Dørvikan»  hører ikke til i 
Fredagsvika. Har ringet rund dette på kartvedlegget. 
  
Vi håper våre synspunkter blir hensyntatt. 
  
Med vennlig hilsen 
Wenche Mathisen og Jan Olav Sivertsen 





Fra: May Andreassen [may@kystplan.no] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi: 'Torbjørn Hammernes' [torbjorn.hammernes@oceanfarming.no] 

Sendt: 11.03.2016 11:30:29 

Emne: Innspill til kommunedelplan Sistranda 

Vedlegg: image001.jpg; Inspill til kommunedelplan Sistranda_Torbjørn Hammernes.pdf 

Hei 
Vedlagt følger innspill til kommunedelplan  
 
Med hilsen 
May I Andreassen 
Daglig leder 
 

 
Telf: 93 46 73 58 
www.kystplan.no 
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Frøya kommune 

7260 FRØYA        Fillan 11.03.16 

 

Innspill til kommunedelplan Sistranda 

Kystplan AS er engasjert av Torbjørn Hammernes for å bistå i søknad til innspill til 
kommunedelplan for Sistranda.   

Grunneiere:   Gnr 27 bnr 4 - Jon Idar Ervik  

Gnr 27 bnr 14 - Stina F. og Torbjørn K. Hammernes  

Tiltakshaver:  Torbjørn Hammernes, Hammernesveien. 20, 7263 Hamarvik 

   Tlf 41 46 94 56 

Område som vist i kartet nedenfor ønskes omdisponert til boligformål, fortrinnsvis 

eneboligtomter.

 



 

2 
 

 

Dette er et samarbeidprosjekt mellom to grunneiere som ønsker å tilrettelegge for flere 

eneboligtomter som ligger i kort avstand til Sistranda Sentrum 

 

Antall enheter 

Ettersom en del av arealet ligger i fare for storflo/flom er det usikkert hvor mange enheter det kan 

være snakke om, dette ber en om at kommunen vurderer, eller at det kommer frem i 

detaljplanlegging på et senere tidspunkt. 

 

 

Det er tidligere søkt om dispensasjon for oppføring av en enebolig i på eiendommen. 

Dette ble avslått, med oppfordring om å sende det som innspill til kommunedelplanen. 

I forbindelse med dette har man nå valgt å ta et større areal, der det er muligheter for flere tomter 

og man kan se området i en helhet. 

  

 

 
Med hilsen 
 
May I Andreassen 
Daglig leder 



Fra: Ulf Leo Ervik [Ulf.Ervik@omega.no] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 11.03.2016 08:47:31 

Emne: Kommentarer til Kommuneplan for Sistranda PlanID 1620201508 område B1 

Vedlegg: Ulf Ervik.docx; Kart Fredagsvik.docx 

 
Til  
Plankontoret Frøya Kommune 
 
Hei  
 
Sender over kommentarer til Kommuneplanen for Sistranda 
nærmere beskrevet som område B1  Fredagsvik. 
 
Se vedlegg: 
 
Mvh 
Ulf Ervik 



Ulf Ervik 
Nordfrøyveien 560 
7260 Sistranda 
 
Frøya Kommune 
v/Plankontoret 
7260 Sistranda 
 
 
Kommuneplan for Sistranda  Plan ID 1620201508. 
 
     
   Viser til kommuneplan for Sistranda og ber om ny behandling av reguleringsområde B1, 
grunnet feil opplysning om areal tilknyttet eiendom 24/10-12 som har søkt om tilrettelegging 
for boligbygging. Høringer / uttalelser blir da tatt på feil grunnlag. 
 
   Areal som viser østre del av eiendom hører til 24/25 Viken, en tomt som er tinglyst 18.08.1960, 
men som ikke er oppgått med merker. Skylddelingsforretning 2479 av 02.08.1960 beskriver grensene 
på en utmerket måte, og i skrivende stund er det ikke meg bekjent at denne eier har søkt om 
omdisponering. 
 
   Ved boligbygging på B1 område må jeg også opplyse at utfartsvei for Fredagsvika til tur og 
ut/innmark også går over denne eiendommen, nærmere beskrevet som den gamle torvveien, 
og er felles rettighet for Fredagsvika. Dette må bli ivaretatt ved utbygging så fri adkomst opprett- 
holdes. 
 
  Skal det bygges hus på denne eiendommen må også adkomst oppgraderes da eksisterende 
vei ikke har kapasitet for tyngre kjøretøy. 
 
 
 
Mvh 
Ulf Ervik 



 

                                                24/10-12                       24/25 



Fra: Marit Aune [Marit.Aune@hitra.kommune.no] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 10.03.2016 11:59:18 

Emne: Uttalelse kommunedelplan for Sistranda 

Vedlegg: image001.png; Uttalelse Frøya kommune.pdf 

Hei! 
Vedlagt følger uttalelse til kommunedelplan for Sistranda fra Hitra kommune. 
 
Med hilsen 
Marit Aune 
 

 
Sivilarkitekt/ Planlegger 
Avdeling for plan, landbruk og miljø 
Hitra Kommune 
7240 Hitra 
Tlf: 72441700 
 



 

 

 HITRA KOMMUNE 
 

Teknisk sektor 
   

Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: 

 

Hitra kommune  Postmottak 72 44 17 00 72 44 17 90 4223.59.80139 6345.06.16178 
7240 Hitra Org.nr. 938 772 924  
E-post: postmottak@hitra.kommune.no      Internett: www.hitra.kommune.no 
 

Melding om vedtak 
 
Frøya kommune v/ Kristin Strømskag 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Dato   Deres ref. Vår ref. / Arkivkode Saksbehandler  
09.03.2016   2016/290-3 / 144 Marit Aune  

 

Uttalelse til kommunedelplan for Sistranda - Frøya kommune 

I møte i Hitra formannskap 08.03.2016 ble følgende uttalelse til kommunedelplan for Sistranda, 
vedtatt i sak 24/16: 
 
Hitra kommune tar det oversendte planforslaget Kommunedelplan for Sistranda, til orientering. 
Hitra kommune har ikke merknader til planforslaget og ønsker lykke til med det videre arbeidet. 
 
 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Marit Aune 
Arealplanlegger 
 















Fra: Eli Ann Karlsen [Eli.Ann.Karlsen@froya.kommune.no] 

Til: Kristin Strømskag [Kristin.Stromskag@froya.kommune.no] 

Kopi:  
Sendt: 01.03.2016 12:07:29 

Emne: kommunedelplan for Sistranda Frøya kommune 

Vedlegg:  

Jeg har ingen anmerkninger 
 
Mvh 
Eli Ann Karlsen 
Barn og unges representant 



Fra: p360admin@dirmin.no [p360admin@dirmin.no] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi:  
Sendt: 01.03.2016 12:56:38 

Emne: Dokument 15/00769-4 Svar til varsel om høring og offentlig ettersyn for revisjon av 

kommunedelplan for Sistranda - Frøya kommune sendt fra Direktoratet for mineralforvaltning 

med Bergmesteren for Svalbard 

Vedlegg: 15_00769-4Svar til varsel om høring og offentlig ettersyn for revisjon av 

kommunedelplan for Sistranda - Frøya kommune.pdf 

Til Frøya kommune, 

Dokumentet 15/00769-4 Svar til varsel om høring og offentlig ettersyn for 

revisjon av kommunedelplan for Sistranda - Frøya kommune for saken 

Kommunedelplan for Sistranda i Frøya kommune. Sakskode: HK 029/15 er 

utsendt av Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for 

Svalbard. Se vedlegget for innholdet i utsendelsen.  

Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares. 

Vennlig hilsen 

Direktoratet for mineralforvaltning 

med Bergmesteren for Svalbard 

Postboks 3021 Lade, N-7441 Trondheim 

Telefon: +47 73 90 40 50 

epost: mail@dirmin.no 

Besøk vår hjemmeside på www.dirmin.no. 

 



 
 

 
 
   

Frøya kommune 
Postboks 152 
7261 SISTRANDA 
 
 
 
 
 
 
 

Dato:  01.03.2016 
Vår ref:  15/00769-4 
Deres ref:  16/6 

 

Svar til varsel om høring og offentlig ettersyn for revisjon av 
kommunedelplan for Sistranda - Frøya kommune 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
ovennevnte sak, datert 29. januar 2016. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og har et særlig ansvar for at mineralressurser blir tatt hensyn til i plansaker. 
 
Varsel om oppstart av reguleringsarbeid 
Vi kan ikke se at det foreslåtte planområdet kommer i konflikt med kjente nasjonale 
eller regionale mineralressurser. Vi har derfor ingen merknader til saken på dette 
stadiet. 
 
Vi vil benytte anledningen til å informere om at vi ser på våre rutiner for 
saksbehandling. For å effektivisere har vi behov for å få tilgang til SOSI-filene for 
planforslag ved videre planarbeid. Vi ber derfor om at SOSI-filene av planforslag blir 
gjort tilgjengelig når de sendes på høring, enten på mail eller via nedlastning fra 
kommunens hjemmeside. 
 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Marte Kristoffersen Håvard Hammerstad 
seksjonsleder overingeniør 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Håvard Hammerstad 

 
 

Leiv Erikssons vei 39 
Postboks 3021 Lade 

N-7441 Trondheim  

 

TELEFON + 47 73 90 40 50  

E-POST mail@dirmin.no  

WEB www.dirmin.no  

 

GIRO 7694.05.05883  

SWIFT DNBANOKK 

IBAN NO5376940505883   

ORG.NR. NO 974 760 282  

 

SVALBARDKONTOR 

TELEFON +47 79 02 12 92 



 

 

 

2 

 

  

Mottakere: 

Frøya kommune Postboks 152 7261 SISTRANDA 

Fylkesmannen i Sør-

Trøndelag 

Postboks 4710 Sluppen 7468 TRONDHEIM 

Kopi til:  

                                 

 
 



 

Referat fra åpent folkemøte - høring av kommunedelplan Sistranda 
Dato: 17.02.16. 

Sted: Kommunestyresalen, Frøya herredshus. 

Fremmøtte: 40 stk. 

Møtet startet med en gjennomgang av høringsutkastet av Kristin Strømskag, kommuneplanlegger. 

Innspill kommet under møtet: 
 Det ble bedt om å vurdere behovet for sjønære tomter. Er dette nødvendig? Det er forskjell 

på tomter som er sjønære og tomter med sjøutsikt.  

 Positivt at rådmannen hadde forkastet landbasert næringsareal ved gravplassen. 

 Flere sterke innlegg i forhold til omdisponering av gamle videregående skole fra offentlig 

tjenesteyting til boligformål. Det ble uttrykt bekymring i forhold til om kapasiteten er god 

nok i forhold til veksten vi står overfor. Man ønsker ikke å flytte skolegrensene, da dette 

skaper utrygghet i grendene. Man frykter dette fører til fraflytting.  

 Ønsker å se på aksen fra Blått kompetansesenter/Frøya kultur- og kompetansesenter opp 

mot fotballhallen som en skole/aktivitetsakse. Behold dette til offentlig 

tjenesteyting/friområde/idrettsanlegg. 

 Positiv til at man åpner for moloutbygging for Frøya videregående skole universelt utformet, 

med tilhørende gjesteplasser.  

 Spørsmål om allerede bygde boliger/fritidseiendommer som ligger i LFNR-områder vil inngå i 

planen. Slik det ligger nå, er det en omfattende søknadsprosess hvis man skal bygge 

på/utvide husene. 

 Positive tilbakemeldinger på at Sistien utvides til Nordhammervika. Sistien ses på som et 

positivt tiltak.  

 Bekymring for anleggelse av fortau. Dette vil ta av hagene til folk.  

 Innspill på at B3c (tomta for Heia gård) bør benyttes til parkeringsareal for fotballhallen. 

 I forhold til gang- og sykkelveier er det sterke ønsker om å ferdigstille forbindelsen 

Nordhammarvik-Hamarvika, samt gang/sykkelvei på Nesset og Flatval.  

 

 



Fra: Betty Rabben [betty.rabben@stfk.no] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 17.02.2016 18:52:55 

Emne: Merknader til kommunedelplan for Sistranda 

Vedlegg:  

Etablering av Sistien: Godt tiltak med tursti, men ser at det blir trangt i skråninga mellom naustet vårt 
og veien, og en forringelsen av vår bruk av eiendommen. Foreslår at stien går opp og over til 
gangveien ved nedkjørselen til vårt naust.  Det blir også en mer oversiktlig overgang til turstien opp 
til Hauan ved Nordhammervika næringspark. Det står at intensjonen med Sistien er at en 
naturopplevelse tilknyttet hav/sjø blir ivaretatt. Med utfylling videre i sjøen betyr det vel ikke så mye 
om stien stopper litt før utsikten på slutten av stien blir til et næringsområde! Slik som trafikk 
situasjonen er dag vil det måtte etableres en overgang/bru hvis turgåere skal komme seg trygt over 
veien ved Norhammervika Næringspark.  Bilene kommer fort fra Nordhammervika, det er 70 sone i 
dag, men denne er lite respektert og direkte farlig! 
Gang og sykkelvei fra Melkstaden til Hamarvika bør også prioriteres for bedre tilgang til den etablerte 
kirkegården. 
  
Vi bruker naust, fjære og sjø som rekreasjonsområde fordi vi allerede i dag har en stor belastning i 
forhold til trafikk, støy og rot knyttet til bensinstasjon og verksted på naboeiendommen.  Verkstedet 
har utvidet plassen mot Hamarvika, men fortsatt er det skjemmende kontainere stablet i høyden mot 
bebyggelsen, og bilvrak som hensettes på baksiden av stasjonen. Vi har brukt mange år for å få eier 
til og rydde!  Etablering og utvidelse av næringsparken forstår vi er nødvendig for Frøya, men vi er 
opptatt av at område skjermes mot den eksisterende bebyggelsen ved hjelp av eksisterende 
vegetasjon eller annen skjerming som er estetisk forsvarlig og som skjermer mot støy, støv og annen 
skjemmende aktivitet. Samlet sett blir det stor belastning på eiendommene rundt bensinstasjon og 
næringspark og en mulig forringelsen av verdi på eiendommene. Som en av grunneierne i 19/8 tar 
jeg også som en forutsetning at vi får kompensasjon  for  det arealet som det skal etableres aktivitet 
på, og  at pkt.1.4 i bestemmelser til kommunedelplan ivaretas på en god måte. 
 
Hilsen Betty Rabben Nordfrøyveien 242 tlf.41009092 

 

Sendt fra min iPad 



Fra: Bjørn Ivan [bjornivan@gmail.com] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 08.02.2016 11:52:56 

Emne: Merknader på forslag til kommunedelplan til høring 

Vedlegg: Merknad til kommunedelplan på høring 8.2.16.PDF 

Hei! 

 

Vedlagt er merknader til kommunedelplan for Sistranda som er ut til høring 

 

--  

Mvh  

for Foreldregruppa i Klubben Grendalag 

Bjørn Ivan Espnes 



Foreldregruppa i Klubben Grendalag

v/ Bjgrn lvan Espnes

Bremnesveien 13

7270 Dyrvik

Fr@ya kommune

v/ R6dmann

Postboks L52

T26L Sistranda

Dato: 08.02.201-6

Viser til forslag i kommunedelplan for Sistranda, omrSdet 83 b, som er tenkt avsatt til boligformSl.

Vi finner dette uakseptabelt og lite framtidsrettet. R6dmannen har gjort det offentlig, og som vi alle
vet er at Sistranda skole har plassmangel allerede i dag. I den forbindelse ser vi det meget betenkelig
at omr6det er avsatt til boligformSl. Det er stort fokus pA boliger og naringsutvikling pA Frtya, men vi
ser ikke at kommunedelplanene har tatt hensyn til barn/skole framover itid.

Uteom16det ved Sistranda Skole er ogsd for lite per i dag, noe som vil bli i varetatt hvis gamle Fr6ya

videregiende skole blir en naturlig utvidelse av Sistranda skole.

Fr@ya Kommune md ta h@yde for fortsatt god befolkningsvekst og sorge for at <Frpya-samfunnet

utvikler seg i takt med befolkningsveksten>, jf. Samfunnsdelsplanen.

Boligplanleggingen stir ikke i samsvar med kommunedelplanen som er p6 h6ring, med tanke p6

skolens plassmangel.

Fr6ya kommune m6 ta hOyde for tilvekst i hele Sistranda skolekrets, strekningen Sistranda-
Tungvigen, og ikke bare Sistranda.

Omr6det B3b i kommunedelplanen md avsettes til framtidig utbygging av Sistranda Skole.

Hilsen

For Foreldregruppa i Klubben Grendalag

Espnes



Fra: Svein J Midtøy Lerow AS [SveinJarleM@lerow.no] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi: Sigrid Hanssen [Sigrid.Hanssen@froya.kommune.no]; Andreas Kvingedal 

[Andreas.Kvingedal@froya.kommune.no]; 'grete@plankontoret.net' [grete@plankontoret.net]; 

'Sissel Enodd' [sissel@plankontoret.net] 

Sendt: 12.01.2016 10:41:26 

Emne: Kommuneplanens arealdel - innspill om areal til sentrums- og sjønære boliger - Rabben 

Panorama 

Vedlegg: image001.jpg; Innspill Frøya kommune - Rabben Panorama.docx 

Hei.  
 
På vegne av THM Invest AS oversendes innspill til kommuneplanens arealdel for Sistranda for 
oversending til medlemmer av 
 

- Frøya Hovedutvalg for forvaltning før møte 14.01.2016 
- Frøya Formannskap før møte 19.01.2016/21.01.2016 
- Frøya kommunestyre før møte 28.01.2016 

 
Imøteser bekreftelse på at brev er videresendt. På forhånd takk for hjelpen.  
 
Ha en strålende dag! 
 
 
Med vennlig hilsen/Best Regards 

 

Svein Jarle Midtøy 

utviklingsdirektør Lerow 
Mob: 004790588578 
Mail: sveinjarlem@lerow.no 
Skype: sjmidtoy  

 

 
  
 
 
 
 



Til  

Frøya Hovedutvalg for forvaltning 

Frøya formannskap 

Frøya kommunestyre 

 

12.01.2016 

 

 

Kommuneplanens arealdel for Sistranda -  

Innspill om areal til sentrums- og sjønære boliger på gnr/bnr 19/9 og 19/20, Rabben 

 

Som eier av gnr/bnr 19/9 ved Rabben sendte vi innspill ved oppstart av arbeid for 

kommunedelplan for Sistranda. Der ba vi om at den delen av eiendommene gnr/19/9 og 

19/20 som ligger vest for fv. 714 skulle vises til boligformål og at den delen av eiendommene 

som ligger øst for fv. 714 skulle vises til annet byggeområde for naust. 
 

Vi er godt fornøyd med at forslag til plankart som Rådmannen la frem til behandling i 

formannskapet den 8.12.15 viser nytt boligområde for del av eiendommen som ligger ovenfor 

vegen. Området nedenfor vegen er imidlertid vist til LNF-område. Området nord for 19/9 er 

vist til nytt boligområde, B7. Vi ønsker at dette utvides sørover slik at det også omfatter 

eiendommene gnr/bnr 19/9 og 19/20. Bakgrunnen er at det er mangel på boliger på Frøya, 

området er sentrumsnært og vil kunne gi attraktive, og etterspurte, sjønære boliger. Området 

er av samme beskaffenhet/bonitet og med samme arealbruksinteresser, som det nye 

boligområdet det grenser inntil mot nord og det er naturlig å se disse områdene i 

sammenheng.  
 

Under er område som ønskes til fremtidig boligområde vist med rød strek i et utsnitt av 

forslag til plankart som ble lagt frem for behandling i formannskapet den 8.12.15. 

 

 

Forslag til nytt 

boligområde 



 

Vi imøteser Frøya kommunes tilbakemelding på vårt innspill til utbyggingsprosjekt som har 

arbeidstittel Rabben Panorama.  

 

Med vennlig hilsen 

THM Invest AS 

 

 

Svein Jarle Midtøy 

 



Fra: Bjørnar Johansen [bjornar.johansen@stfk.no] 

Til: Kristin Strømskag [Kristin.Stromskag@froya.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 22.01.2016 09:22:11 

Emne: VS: Kommuneplanens arealdel 

Vedlegg: image001.png; image002.png; image003.jpg; Arealplan.docx 

Hei. 
Dette dokumentet sendte jeg Svanhild 05.nov 
  
Bjørnar Johansen  
Daglig leder  

 
Blått kompetansesenter AS 

boks 25, 7261 Sistranda 
Lync adresse: bjornar.johansen@stfk.no 
73 19 51 11 / 950 69 496 

73 19 51 11 (sentralbord) 
  
  

Fra: Bjørnar Johansen  
Sendt: 5. november 2015 08:45 
Til: 'Svanhild Mosebakken' (Svanhild.Mosebakken@froya.kommune.no) 
Emne: Kommuneplanens arealdel 
  
Hei 
Oversender et innspill ang regulering av sjønære boliger på Sistranda.  
  
Med vennlig hilsen 
Bjørnar Johansen 
 

 

  

Bjørnar Johansen  
Daglig leder 
Frøya videregående skole 

boks 44, 7261 Sistranda 
Skype for Business: bjornar.johansen@stfk.no 
73 19 51 11 / 950 69 496 

73 19 51 11 (sentralbord) 

www.froya.vgs.no 

          



Høringsuttalelse  
Kommuneplans arealdel 

1 
 

Bjørnar Johansen 

 

 

HØRINGSUTTALELSE TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SISTRANDA 

Frøya er en kystkommune der fokus på havet er stort. Tradisjonelt har Frøyværingen tatt sitt 

levebrød fra havet. Jeg er også sikker på at det vil skje i framtiden, gjennom havbruk og fiske. 

Tidligere, for 40 til 80 år siden var det forbundet med slit å ta sitt levebrød fra havet. Det gledelige nå 

er at vi ser på havbruk som den store næringen i framtiden. Frøya skal være en havkommune. Frøya 

kommune ligger fremst når det gjelder utviklingen i havbruksutdanning og forskning.  

Vi må ikke miste det forspranget 

Det vi har sett i den senere tid er at bebyggelse er trukket bort fra sjøen og havet. Som en 

havkommune kan vi ikke legge til rette for boliger bort fra sjøen. Vi ser fra mange andre steder at de 

mest attraktive boligområdene så nært havet/sjøen som mulig, ja mange plasser er de satt på pæler 

ute i sjøen. Det er så viktig for offentlig og privat næringsliv at bolig/bofasilitetene  er i sjøkanten. 

I tillegg vi må vi også legge til rette slik at vi kan få leiligheter i sjøkanten som møter et behov og ny-

pensjonister. Dette er en gruppe mennesker som ønsker sentrumsnær leiligheter knyttet til påtplass. 

Som et eksempel ønsker jeg å legge ved noen bilder. 

 

Klippet ut fra Eliløkken som et eksempel 

Boliger i tilknytning til sjøen.  



Høringsuttalelse  
Kommuneplans arealdel 

2 
 

 

 

I forlengelsen fra Beinskaret og ned til sjøen bør det reguleres til boligformål. Her vil det være plass til 

et kompleks med blokkbygging, ikke over 4 etasjer og rekkehus. Dette vil gjøre området attraktivt for 

tilflyttere og for pensjonister som ønsker å flytte ut av enebolig. Området er attraktivt og 

sentrumsnært. I tillegg er det også planlagt småbåthavn på rabben noe som også øker attraktiviteten 

for dette området. 

 

 



Høringsuttalelse  
Kommuneplans arealdel 

3 
 

Frøya kommune har ingen slike områder til sjønære boliger i dag og det er et klart behov. Ved å 

regulere for sjønære boliger nært sentrum vil fortettningen bli større og en vil på mange måter styrke 

sentrumsfunksjonene.  

 



Fra: Vegard Eitrem [vegard.eitrem@stfk.no] 

Til: Kristin Strømskag [Kristin.Stromskag@froya.kommune.no]; Maciej Karpinski 

[Maciej.Karpinski@froya.kommune.no] 

Kopi: Roger Nordahl [roger.nordahl@stfk.no]; Rune Venås [rune.venas@stfk.no]; Olav Sigurd 

Sandvik [olav.sigurd.sandvik@stfk.no]; oystein@jsta.no [oystein@jsta.no]; 

aleksander.sorvik.hanssen@norconsult.com [aleksander.sorvik.hanssen@norconsult.com] 

Sendt: 21.12.2015 14:56:10 

Emne: Frøya VGS - Kai/Molo innspill til KPA, justert forslag 

Vedlegg: image002.png; image003.png; Molo_des2015.pdf 

Vi viser til hyggelig møte på Frøya tirsdag 15. desember. 
 
Vedlagt oversendes skisse av mololøsning med blant annet endret plassering. Dette er i henhold til 
synspunkter som framkom som i møte med kommunen. I hovedsak omfatter endringene: 
 

 Speilvending av løsning om sørlige molo, og dermed forskyving av anlegget sørover 

 Adkomst via ny veg fra hovedvegen (mulighet for sambruk med framtidig museum) 

 Justering av interne adkomster til skolen for nordlige molo 

 Sørlige molo har fått endret formål til «gjestehavn/andre formål». 
 
Vi gjør oppmerksom på at dette er en skissemessig framstilling framstilt på kort tid, og at det finnes rom 
for justeringer på flere områder. Skolens behov for havn er i illustrasjonen ivaretatt som før. Vi ber om 
tilbakemelding om justeringer er ønsket. 
 
Vi ber om at vedlagte skisse legges til grunn for innspill til kommuneplanens arealdel, og at vi holdes 
orientert om prosessen videre. Som nevnt i møte overtar Olav Sigurd Sandvik som saksbehandler hos oss 
etter jul. 
 
God jul! 
 
Med vennlig hilsen 
Vegard Eitrem 
 

 

  

Vegard Eitrem  
Prosjektleder 
Bygge- og eiendomstjenesten 

Postboks 2350, Sluppen 

7004 Trondheim 
Skype for Business: vegard.eitrem@stfk.no 
72 81 21 14 / 943 77 869 

72 81 10 00 (sentralbord) 

www.stfk.no 
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2. I N N SPI LL SOM ER I TRÅD M ED GJE LDE N DE
KOM M U N E DE LPLAN

Det har kommet inn innspill som vurderes å være i t råd med gjeldende kommunedelplan, og følgelig ikke er
vurdert i konsekvensutredninga:

Avsender Innspillet gjelder Kommentar
Stig Bremnes Endringer av eiendomsgrenser i boligom råde. Det er fradelt

en del av eiendommen til merknadsgiver far for å gi plass til
en planlagt veg. Det vurderes som lite sannsynlig a t vegen
kommer, og merknadsgiver ønsker arealet tilbakeført til
eiendommen den var fradelt fra.

De aktuelle eiendommene
er i sin helhet regulert til
boligformål i gjeldende
kommunedelplan. Justering
av eiendomsgrenser kan
foretas uten
reguleringsmessige grep i
kommunedelplanen.

Nils J. Vang Mener at gangbrua over fylkesvegen på Sistranda er et
byggverk som gir et visuelt minne som mange vil kny tte til
Frøya og Sistranda, og foreslår dekorasjon av denne for å
gjøre den til noe fint og severdig.

Ligger utenfor det som
kommuneplanarbeidet skal
omfatte.

Sistranda
småbåtforening

Skisserer utvidelse av småbåthavna på nordsida av
Siholmen.

Vurderes å være i
gjennomførbart innenfor
rammene som gjeldende
kommunedeplan setter.
Arealbruken i sjø og på land
i det aktuelle området
forutsettes videreført i ny
plan.

Handelssentrum
AS

Ønsker et område i sentrum (se kartutsnitt under)
omregulert til bolig/forretning/kontor, med parkeri ng i
sokkel.

Området er i gjeldende
kommunedelplan regulert
til sentrumsformål, som
omfatter forretninger,
tjenesteyting og
boligbebyggelse, herunder
parkering og nødvendige
grønne (ute-)areal til
bebyggelsen.

Innspillet er i samsvar med
gjeldende kommundelplan
fra 2009 og reguleringsplan
for området.
Reguleringsplanen skal
fortsatt gjelde og legges til
grunn i
kommunedelplanen.

Frøya kommune Innspillet går ut på etablering av bo liger på et areal
beliggende i tilknytning til sentrumskjernen, mello m
fylkesveg 714 og sjøen. Det ligger pr. i dag flere boliger langs

I gjeldende
kommunedelplan er arealet
regulert til sentrumsformål,



fylkesvegen, mens arealet videre ned mot sjøen i ho vedsak
er ubebygd.

hvor boliger inngår.

Frøya kiteklubb Markerer en sone på land som av sik kerhetshensyn må være
fri for bebyggelse og farlige objekter. Aktuelle ti ltak:

• Fjerne trær
• Lage slett overgang mellom dyrka mark og stranda
• Fjerning av større steiner ute i vannet og på land
• Ingen båter på utlegg i det aktuelle området
• Planering av området nedenfor kulturhuset-
• Fjerning av lysmaster på nedsida av

kompetansesenteret.

Ønsker også at det etableres et naust for vannsport i det
aktuelle området, med fasiliteter som dusj,
omkledningsrom, låsbar oppbevaring, oppvarmet
oppholdsrom etc.

Innspillet omhandler for
det meste detaljer som ikke
behøver å forankres på
kommuneplannivå. En tar
innspillet likevel med i
konsekvensutredninga
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Måsøval ønsker å ta i bruk næringsarealet på Flatøya hvor Flamek holder til i dag. De skal ta 

opp selskapets båter for reparasjoner, samt bringe stort og smått utsyr som må vedlikeholdes 

til stedet. Det anlegges slip, verkstedbygg, flytebrygge, kai og et større uteareal. Det skal 

tilrettelegges for et større næringsområde, ved fylle ut i sjø og mudre til havnebasseng. I 

forbindelse med opparbeidelsen av området skal det også forskjønnes og restaureres. 

Planområdet omfatter i dag deler av småbåthavn, industri og LNF.  

Det er etablert en del boliger i området. Disse er forsøkt ivaretatt ved at det aller meste av 

trafikk skal foregå i sjø, det er lagt bestemmelser tilknyttet lyd fra området og det er tenkt 

inngjerdet. 

Planforslaget er nærmere beskrevet i planbeskrivelse, vedlegg 1. 

Innkomne uttalelser er oppsummert og kommentert i det følgende: 

Innkommende merknader: Tiltak: 

Fylkesmannen i Sør- Trøndelag og NVE: 

1. For å hindre forurensning i havneområdet må 

bestemmelsen om utfylling i sjø presiseres slik at 

det fremgår at det kun er tillatt med utfylling av 

rene masser i henhold til tilstandsklasse 1 i TA-

2553/2009 (Helsebaserte tilstandsklasser i 

forurenset grunn). 

2. Det må innarbeides en bestemmelse i 

reguleringsplanen som stiller krav til geoteknisk 

vurdering av område HIS_1 og HIS_2 før 

tiltaksrealisering for å tilfredsstille plan- og 

bygningslovens § 28-1 sikker byggegrunn mot 

naturfare/TEK10 kap 7-3. 

3. Kommunen må påse at bygg som settes opp i 

området ikke er til hinder for adkomst til og bruk 

av bryggeanlegget. 

4. Presisering av krav til tillatelse til mudring 

fra Fylkesmannen (se ovenfor). 

5. Det må sendes en søknad til Fylkesmannen 

vedrørende dumping av masser (utfylling i sjø) 

for vurdering om tiltaket kan medføre 

forurensning og dermed krever en tillatelse etter 

§11 eller om tiltaket kan gjennomføres uten en 

særskilt tillatelse (iht.§8, 3 ledd). I tillegg til 

kommunens tillatelse skal tiltaket alltid 

behandles etter forurensningslovens §8 og/eller 

 

1.Det legges inn bestemmelse under punkt 3.3.2 

HIS_2 og § 4 bestemmelsesgrense. 

 

 

2.Det legges inn bestemmelse under punkt 3.3 

Havneområde i sjø. 

 

 

 

3.Det legges inn bestemmelse under punkt 1.1.2 

bygninger og 1.2.1 bygninger. 

4.Det legges inn bestemmelse under punkt 3.3.1 

HIS_1 

5.Det legges inn bestemmelse under punkt 3.3.2 

HIS_2 og §4 bestemmelsesgrense. 

 

 

 



§11. 

6. Kun tillatelse med utfylling av rene masser (se 

vilkår ovenfor) 

7. Fylkesmannen minner om at det må tas hensyn 

til at det vil være fremtidig utbygging av boliger 

i nærheten. 

8. Temaet trafikksikkerhet bør vurderes på nytt i 

forbindelse med utbygging av nye boligfelt. 

 

9. Savner vurdering grunnforhold og skredfare 

med tanke på tiltak i sjø og massedeponi. Viser 

til veileder NVE. 

 

 

 

 

 

6.Viser til bestemmelsen som vist ovenfor 3.3.2 

HIS_2 

 

7 & 8. Kommunen bør på sikt vurdere 

trafikksikkerhetstiltak for området. Det er fortsatt 

en del regulerte tomter i området som ikke er 

realisert.  

9. Det legges inn bestemmelse under punkt 3.3 

Havneområde i Sjø 

 

Sør- Trøndelag Fylkeskommune: 

1.Setter ingen krav, men synes at boligområdene 

på øya må vektlegges i større grad. Anbefaler 

kommunen å etterleve sin egen plan. Gjør en 

vurdering om dette er riktig virksomhet på riktig 

plass. 

2. Minner om den generelle aktsomhetsplikten 

etter §8 i kulturminneloven. Dersom en under 

opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i 

grunnen (mulig fredet kulturminne), må en 

stanse arbeidet og varsle fylkeskommunen. 

 

 

1.Kommunen etterlever sin egen kommuneplan i 

stor grad. Det er allerede regulert til industri i 

området og reguleringsplan er en liten utvidelse. I 

forhold til virksomhet så er det i dag 

næringsvirksomhet her. Kommunen vurdere det 

slik at det ligger godt til rette for en videre 

utvidelse, henholdt til omsøkte reguleringsplan. 

 

2.Det legges inn bestemmelse under punkt 5 

Kulturminner.  

 

NTNU- vitenskapsmuseet: 

1.Ingen anmerkninger til tiltaket slik det 

foreligger, men minner om meldeplikten 

 

1.Det legges inn bestemmelse under punkt 5 

kulturminner, i henhold til meldeplikten. 

Direktoratet for mineralforvaltning med 

Bergmesteren for Svalbard: 

1.Ingen merknader. 

 

1.Ingen merknad. 



 

Statens Vegvesen: 

1.Ingen merknader. 

 

1.Ingen merknad. 

 

 

Vurdering: 

Bestemmelser og planbeskrivelse er rettet opp etter de løsningsforslag som er beskrevet i 

ovenstående tabell.  

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12, vedtar Frøya kommune å egengodkjenne 

reguleringsplanen for Havnevågen, som vist på plankart datert 23.11.15, med 

planbestemmelser datert 03.05.16 og planbeskrivelse datert 23.11.15 
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BAKGRUNN OG FORMÅL 
 

Kystplan AS har som plankonsulent fått i oppdrag å utarbeide reguleringsplan for 

Havnevågen. Tiltakshaver er Måsøval Fiskeoppdrett AS. 

Hensikten  
Hensikten med reguleringsplanen er at Måsøval Fiskeoppdrett har kjøpt firmaet Flamek 

som til nå har drevet næringsvirksomhet på eiendommen, og de ønsker å utvikle 

eiendommen og virksomheten videre. De har derfor kjøpt naboeiendommer og inngått 

avtale med Båtklubben på naboeiendommen om rettigheter. 

Måsøval ønsker å tilrettelegge for et større næringsareal ved å fylle ut i sjø.  

Det resterende sjøarealet skal lages til havnebasseng.  

Bedriften ønsker å ta opp selskapets båter til reparasjon på området, samt bringe stort 

og smått utstyr som må vedlikeholdes og repareres til plassen.  

Hele området skal forskjønnes, fyllingskanter og skråninger skal plastres, området skal 

ryddes og bygninger skal restaureres eller erstattes. 

Beskrivelse av planområdet 
Planområdet ligger på Flatval i enden av kommunal vei. 

Hele området er sjønært, og det er etablerte boliger i område. 

Industriområdet har eksistert i mange år, og arbeidet som er blitt utført er av type 

vedlikehold/reparasjoner på båter og utstyr. 

 
Figur 1 viser planområdet og nærområdet 
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Dagens bruk av planområdet 
Planområdet omfatter deler av en småbåthavn, område i sjø og eksisterende 

industriområde. 

Industriområdet brukes i dag til vedlikeholdsarbeid i tilknytning til oppdrettsnæringa.  

Båter frakter med seg utstyr til reparasjon.  Det er sjelden at ting blir fraktet til området pr 

bil. 

Flatval Båtklubb eier og har rettigheter over et område nord i planen. Dette benyttes til  

flytebrygge, parkering osv. 

Området i sjø, i bukta, er lite brukt til bading etc. da det går en utslippsledning her. 

Området i sjø, øst i området, er en viktig ferdselsvei for båttrafikken. 

Området består ellers av typisk kystterreng med berg og myrlendt terreng. 

 

Forholdet til kommuneplanens arealdel og andre planer 
Området er i kommuneplanens arealdel regulert til industri, LNF og naust. 

 

 
Figur 2 viser planområdet 

 
Figur 3 viser utdrag fra kommuneplan 
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Figur 4 viser tilgrensende planer 

Området grenser til flere reguleringsplaner. Dette illustreres med kartet ovenfor. 

Kartgrunnlag 
Kartgrunnlaget er ikke endret. 
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HOVEDINNHOLD 

Formålsområder 
Hensikten med reguleringsplanen er at Måsøval Industri trenger et område for 

vedlikehold av virksomhetens utstyr. 

Næring/Tjenesteyting 

Dette er et eksisterende anlegg som består av slip, verkstedbygg, flytebrygge og kai samt 

et større uteareal.  

Innenfor formålet næring/tjenesteyting skal det være muligheter for å fortsette dagens 

bruk, men i tillegg sette opp bygninger og installasjoner som er nødvendig for å dekke 

bedriftens nåværende og fremtidige behov. 

Det er ønskelig å anlegge et område for båtopptrekk og et område der vedlikehold for 

båter kan foregå. Disse områdene skal utformes på forsvarlig måte i forhold til 

forurensing. 

En ønsker å fylle ut et område i sjøen til næringsformål.  

På nåværende tidspunkt er det ikke klarlagt hvor stort dette området blir. Det er derfor 

lagt inn en egen bestemmelsesgrense i formålet «havn». Her er det gitt åpning for å legge 

fylling i området med formålet «Næring/tjenesteyting». 

Havneområde i sjø 

HIS_1 Dette området skal brukes i forbindelse med vedlikehold og opptak av båter på 

land. I dag feller området tørt på fjære sjø, og da kommer fjell og leire frem i dagen (se 

bilde under) 

Dette området ønskes sprengt ut og mudret, slik at man oppnår en dybde på 3 til 3,5m i 

sjø. 

HIS_2 Det ønskes å fylles ut et mindre område i sjø i den hensikt å få «rettet ut « kaia og 

videre forskjønne området. Dette gjør at området blir mere funksjonelt i forhold til drift. 

 
Figur 5 viser området som skal mudres/sprenges ut HIS_1 
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Figur 6 viser område som skal mudres/sprenges HIS_1 

Det skal legges vekt på estetikk ved utføring av tiltaket på den måten at 

sprengningskanten langs havnebassenget skal plastres og bekledes med egnede 

materialer. 

 

 
Figur 7 viser planområde og foto 
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Annen veigrunn 

Dette er eksisterende areal mellom eiendomsgrensene og vei. Benyttes til veiskråning og 

skulder i forhold til eksisterende vei. 

Kai 

Industriområdet mot HIS 2 skal utvides. Dette betyr at det kan bli behov for utvidelse av 

eksisterende kai. Dette er kun noen meter, men er regulert inn, slik at det er en mulighet 

for utvidelse. 

Småbåthavn i sjø 

Dette er et område som i dag brukes til småbåthavn der det er lagt ut flytebrygge. Det er 

tidligere omsøkt en molo i dette området. Den vil Båtklubben nå ha muligheten til å 

erstatte med en bølgedemper.  

 
Figur 8 viser reguleringsplanen 

Småbåtanlegg (land) 

Det er opparbeidet parkeringsplass og flytebrygge i området. Videre ønsker man 

muligheten til oppsetting av naust/sjøhus og etablering av båtopptrekk. Det skal ikke 

foregå aktiviteter i området som genererer forurensing, for eksempel båtpussing. 

Fareled 

Område for fareled er det arealet som er nødvendig for å kunne få fri passering forbi 

anlegget. Det kan ikke anlegges installasjoner som kan hindre ferdselen i området. 

 

Vann og Avløp 

Vann og avløp er allerede etablert i området. Evt. nye tilkoblinger og avløp vil komme som 

en del av byggesøknad. 

Det ligger en fellesledning for avløp i SB1. Den må tas hensyn til i forbindelse med tiltaket 

i sjø. 
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TEMA 

Konsekvensutredning 
Frøya kommune har vurdert om det er krav til konsekvensutredning i forbindelse med 

regulering av området. Formålet med «forskrift om konsekvensutredning for planer etter 

plan- og bygningsloven» er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning 

under forberedelse av planer. Reguleringsplanen omfattes ikke av §2 i forskriften. 

Frøya kommune har vurdert at planen heller ikke berører §3 og §4 i forskriften, og at det 

dermed ikke er krav om konsekvensutredning. Se vedlegg 01. 

Trafikksikkerhet/økning 
Trafikk til og fra planområdet vil gå via den kommunale vegen Flatøyveien. Denne vegen 

benyttes også av beboerne på Flatøya, blant annet av barn som går til hovedveien for å ta 

skolebussen. Det er ikke etablert gang- og sykkelveg i området. En anser likevel at 

sikkerheten for myke trafikanter er godt ivaretatt ved at vegen har 30-sone og 

fartsdumper.  

Tiltaket vil ikke medføre noen økning i trafikkmengde i forhold til dagens bruk av området. 

Det er gjennomsnittlig to biler i døgnet som kjører til denne eiendommen. En har ingen 

grunn til å tro at denne trafikkmengden vil øke. Det vil heller bli en større trafikkøkning til 

sjøs. 

 
Figur 9 viser bilde av eks småbåthavn 

Eksisterende småbåthavn 
Det ligger en eksisterende småbåthavn like ved planområdet. Disse er hensyntatt og 

inkludert i planprosessen. Båtklubben er positive til tiltaket. 

Tiltakshaver har inngått en avtale med småbåthavna angående båtopptrekk. Opptrekket 

blir midlertidig fjernet under utbyggingen, og tiltakshaver skal støpe nytt opptrekk når 

utbyggingen er ferdig. I mellomtiden vil tiltakshaver la brukerne av småbåthavna benytte 

båtopptrekk som tilhører verkstedet. 
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Tiltak i sjø (vurderinger) 
Det er snakk om sprenging/mudring av ca 32 000 m fjell og løsmasse. En antar at ca 

80% av dette er fast fjell.  

 

Det er tatt forurensingsprøve av løsmassene, og det er ikke funnet spor av forurensing, se 

vedlegg 04 

 

Arbeidet med å lage havna skal gjennomføres uten opphold til det er ferdig.  

Det skal utføres på en slik måte at havnebassenget blir avstengt med en midlertidig 

fylling m/ duk. Dette hindrer at partikler og løsmasser blir skylt ut i havnebassenget og i 

småbåthavna. 

Overflødig masse som stein og løsmasser skal deponeres på godkjent plass. Det skal 

sendes inn egen søknad om tiltak til dette. 

Området hvor man ønsker å deponere massen ligger ca 500 m fra Havnevågen. 

Dette er i tilknytning til stedets fotballbane/idrettsanlegg.  

Ved å få tilført masse ser man muligheten for å disponere et større areal. Videre vil dette 

gi muligheten for å få komme til området i sjøen som er mulig å benytte som badeplass.  

Grunneier er enig i deponiet/fyllingen og mener at dette vil være i allmenhetens 

interesse. 

 
Figur 10 viser regplan+område for deponi 

Det er ingen akvakulturanlegg eller registrerte gyteplasser for fisk i nærheten. 

Det er heller ingen natur /miljøinteresser i området som kan bli berørt av tiltaket. 

 

Det ligger en eksisterende utslippsledning i området. Denne må en ta hensyn til i 

forbindelse med tiltaket. 

 

Støy 
Virksomheten vil kunne medføre noe punktstøy, for eksempel ved høytrykksspyling, bruk 

av verktøy og lignende. Slikt arbeid vil kun foregå i normal arbeidstid, og vil ikke 

representere noen økt belastning for beboerne i området sammenlignet med tidligere 
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bruk av området, hvor man drev med tilsvarende verkstedvirksomhet.  

Forurensning  
Tiltakshaver har stort miljøfokus og har utarbeidet en miljøplan for virksomheten, den vil 

bl.a. ivareta fokus på forurensing. Se vedlagt utsnitt fra Miljøplan for Måsøval 

Fiskeoppdrett. 

Det er tatt prøver av løsmassene i sjø som skal mudres. Det er ikke funnet forurensing. 

Se vedlegg nr 04. 

Når det gjelder visuell forurensing, vil bedriften ha fokus på dette.  

Beskrivelse av virksomhetens plassering 
Måsøval har igjennom lang tid vært på utkikk etter et område der man kan drive 

vedlikehold og reparasjoner av båter og utstyr.  Flere alternativer er blitt vurdert, og man 

har kommet frem til at Havnevågen er det beste alternativet. 

Ved en utvidelse av landområdet og etablering av ny småbåthavn vil bedriften ha sine 

behov dekket i lang tid fremover. 

Det er blitt drevet samme type virksomhet på dette området i flere tiår.  

Det er nå ved eierskifte at det er blitt behov for å utvide arealet til å tilpasse seg 

fremtidens behov.  

Virksomheten er derfor ikke noe nytt, hverken for naboene rundt eller for kommunen som 

overordnet myndighet.  

Plasseringen er godt egnet i forhold til Måsøval sine behov. Det meste av transporten vil 

foregår på sjøen.  

 

Barn og unges interesser 
Det er mange barn i nærområdet, og flere kommer det til å bli etter hvert som boligfeltene 

i området rundt blir utbygd.  

For å sikre barn og unge skal industriområdet gjerdes inn slik at en unngår uheldige 

hendelser inne på industriområdet. 

Når det gjelder trafikken langs veien er det allerede fartsdumper og nedsatt hastighet. 

Videre vil ikke utvidelsen av industriområdet medføre flere ansatte, slik at 

trafikkmengden vil ikke øke på grunn av industriområdet. Varer og utstyr blir fraktet med 

båt. 

Universell utforming 
Industriområdet vil bli tilpasset universell utforming så langt det lar seg gjøre. 
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VIRKNING 

Naturmangfoldsloven 
I forbindelse med Ros-analysen er basen» Naturtype» gjennomgått; her er fauna og flora 

undersøkt. 

Det ble funnet et område med skjellsand med karakter «svært viktig». Ut fra 

lokalkunnskap gjelder dette kun området utenfor det planlagte havnebassenget. 

Området er maksimalt utnyttet etter at de planlagte tiltakene er utført. Planen vil derfor 

ikke gi sterke føringer for fremtidig arealdisponering. 

Naturmangfoldet blir i liten grad berørt.  

 
Figur 11 viser område for skjellsand 
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Ros – analyse 
Det er utarbeidet en ROS-analyse sammen med tiltakshaver. 

Sammendrag:  

 

Radongass 

Analysen viser at det er høy fare for radongass i deler av området. Planområdet omfatter 

ingen bygninger for varig opphold. 

Tiltak: ingen 

 

Vind 

Området er utsatt for vind, men ikke uvanlig mye i forhold til lokasjonen. 

Tiltak: Bygninger og utstyr sikres i henhold til forskriftene. 

 

Naturvernområder 

Det er registrert skjellsand i området, noe som vil bli berørt av tiltak i sjø. 

Tiltak: Man mener at registreringen i basen inneholder feil, da det ikke er observert 

skjellsand i området som skal sprenges ut.  Ingen tiltak 

 

Havstigning/stormflo 

Planområdet ligger utsatt til for havstigning/stormflo, men virksomhetene som er planlagt 

i området er ikke sårbare for dette. 

Tiltak: ingen 

 

Fare for akutt forurensning/forurensning av sjø 

Virksomheten benytter kjemikalier (vasking, olje). Ved uhell vil sjøen bli skadelidende. 

Tiltak: Kjemikalier skal oppbevares og brukes iht. datablad. 

 

Støy og støv fra andre kilder 

Punktstøy fra virksomheten kan forekomme i normal arbeidstid. 

Tiltak: ingen 

 

Ulykker med gående, syklende / ulykke ved anleggsgjennomføring 

Ulykker med gående/syklende kan potensielt oppstå. Adkomstvei til området har lav 

fartsgrense og fartsdumper. Videre vil det ikke bli vesentlig trafikkøkning i forbindelse 

med det nye tiltaket. Trafikkøkningen vil være til sjøs 

Tiltak: ingen 

 

Andre forhold 

Området ligger i nærheten av eksisterende boligfelt.  
Fare for at uvedkommende/barn tar seg inn på industriområdet og kan skade seg på utstyr. 

Tiltak: Området skal inngjerdes. 
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PLANPROSESSEN 

Oppstart 
Oppstartsmøte ble avholdt 16.04.2015. 

Kunngjøring og medvirkning 
Kunngjøring av oppstart er gjort i avisa Hitra-Frøya 14 august 2015. 

Videre ble det sendt infobrev til naboer og berørte parter 12 august 2015. 

Måsøval har hatt  dialog med båtklubben og  grendelaget før reguleringsplanprosessen 

startet. 

Innkomne merknader fra naboer eller berørte parter 
Det er ikke kommet merknader fra naboer eller berørte parter. 

Sektormyndighetene 
Det er sendt forhåndsvarsling til Statens vegvesen, Sør-Trøndelag fylkeskommune og 

Fylkesmannen.  

Kystverket er ikke blitt varslet, men sier pr. telefon at de ønsker å få saken oversendt i 

forbindelse med offentlig høring. 

Forhåndsvurdering fra sektormyndighetene 
Det er utarbeidet et skjema som viser alle tilbakemeldingene og som sier hvordan disse 

skal håndteres i planen. Se vedlegg 03. 

Vedlegg 
Vedlegg 01 Ang. konsekvensutredning 

Vedlegg 02 Utdrag fra miljøplan for Måsøval Fiskeoppdrett 

Vedlegg 03 Tilbakemelding fra forhåndsvarsling sektormyndigheter. 

Vedlegg 04 Rapport ang prøvetaking av løsmasser i havneområde. 
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 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE  
 

Sak: 2015026    Reguleringsplan for Havnevågen 

Forfatter:  Kystplan AS v/Lise K. Grong  

Forslagsstiller til planforslag: Måsøval Fiskeoppdrett AS 

Dato:  14.10.2015    

 

SAMMENDRAG MED ANBEFALINGER  

 
Radongass 

Analysen viser at det er høy fare for radongass i deler av området. Planområdet omfatter ingen 

bygninger for varig opphold. 

Tiltak: ingen 

 

Vind 

Området er utsatt for vind, men ikke uvanlig mye i forhold til lokasjonen. 

Tiltak: Bygninger og utstyr sikres i henhold til forskriftene. 

 

Naturvernområder 

Det er registrert skjellsand i området, som vil bli berørt av tiltak i sjø. 

Tiltak:  mener at registreringen i basen inneholder feil, da det ikke er observert skjellsand i området 

som skal sprenges ut. , ingen tiltak 

 

Havstigning/stormflo 

Planområdet ligger utsatt til for havstigning/stormflo, men virksomhetene som er planlagt i området 

er ikke sårbare for dette. 

Tiltak: ingen 

 

Fare for akutt forurensning/forurensning av sjø 

Virksomheten benytter kjemikalier (vasking, olje). Ved uhell vil sjøen bli skadelidende. 

Tiltak: kjemikalier skal oppbevares og brukes iht. datablad. 

 

Støy og støv fra andre kilder 

Punktstøy fra virksomheten kan forekomme i normal arbeidstid. 

Tiltak: ingen 

 

Ulykker med gående, syklende / ulykke ved anleggsgjennomføring 

Ulykker med gående/syklende kan potensielt oppstå. Adkomstvei til området har lav fartsgrense og 

fartsdumper. Videre vil det ikke bli vesentlig trafikkøkning i forbindelse med det nye tiltaket. 

Trafikkøkningen vil være til sjøs 

Tiltak: ingen 

 

Andre forhold 

Området ligger i nærheten av eksisterende boligfelt.  

Fare for at uvedkommende/barn tar seg inn på industriområdet og kan skade seg på utstyr. 

Tiltak : Det settes opp gjerde rundt området. 
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Oppsummerende tabell 
 

Virkning/ 

Sannsynlighet 
Ubetydelig 

Mindre 

alvorlig 
Alvorlig Svært alvorlig 

Svært 

sannsynlig 
11    

Sannsynlig 37    
Mindre 

sannsynlig 
13  48  

Lite sannsynlig  6, 7, 35, 38 43, 44  
 

 

BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER  

Det vises til planens beskrivelse 

METODE  

Mulige uønskede hendelser skal ut fra en generell/teoretisk vurdering sorteres i hendelser 

som kan påvirke planområdets funksjon, utforming m.m., og hendelser som direkte kan 

påvirke omgivelsene, henholdsvis virkninger for og virkninger av planforslaget.  

Tema i tabellen under er kvittert ut eller inn i kolonnen Aktuelt. (Det svares ja eller nei på om 

temaet er aktuelt for saken.)  

 

Vurdering av sannsynlighet for uønskede hendelser er klassifisert i:  

1. Lite sannsynlig – hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner eller forhold, 

men det er en teoretisk sjanse  

2. Mindre sannsynlig- hendelsen kan skje  

3. Sannsynlig – kan skje av og til, mulig periodisk hendelse  

4. Svært sannsynlig – kan skje regelmessig, forholdet er kontinuerlig tilstede  

 

Vurdering av uønskede hendelsers alvorlighetsgrad er klassifisert som:  

1. Ubetydelig - Ingen fare for person- eller miljøskader, konsekvenser av systembrudd er 

uvesentlig  

2. Mindre alvorlig - Få eller små person- eller miljøskader  

3. Alvorlig - Alvorlige, behandlingskrevende person- eller miljøskader, system settes ut 

av drift over lengre tid  

4. Svært alvorlig - katastrofer, mange døde eller alvorlig skadde, 

langvarige/uopprettelige miljøskader, system settes varig ut av drift  
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Klassifikasjon med fargekoder 

 

Virkning/ 
Sannsynlighet Ubetydelig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig 

Svært sannsynlig     

Sannsynlig     

Mindre sannsynlig     

Lite sannsynlig     
 

UØNSKEDE HENDELSER, VIRKNINGER OG TILTAK  

Tabell med mulige uønskede hendelser. (Når det svares ja i kolonnen Aktuelt)  skal 

sannsynlighet og alvorlighet av virkning vurderes. Resultatet markeres ved at celle i tabellen 

vises med riktig fargekode. Hendelser i rødt felt vurderes først, deretter gult. Det vurderes 

om utbygging er mulig og det vurderes hvilke tiltak/endringer av planen som er nødvendig 

for å redusere risiko til akseptabelt nivå.  

Det kan vises til konsulentrapporter med utredninger i kommentarfelt eller i fotnote.  

 
Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og ha alvorlige til svært 

alvorlige virkninger, krever tiltak. Forslag til tiltak beskrives i høyre kolonne eller i henvises til 

egne avsnitt i beskrivelsen.  
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Hendelse/situasjon Aktuelt  

ja/nei  

Sannsynlig  

 

Virkning  

 

Risiko - 

vurdering 

Kommentar  

 

 

NATUR-, KLIMA- og MILJØFORHOLD   

Er området utsatt for eller kan tiltak i planen medføre risiko for:  

 

1 Masseras/skred N     

2 Snø-/isras N     

3 Flomras N     

4 Elveflom N     

5 Tidevannsflom N     

6 Radongass J Lite 

sannsynlig 

Mindre 

alvorlig 

 Høy fare for radongass i deler 

av området. Ingen bygninger 

for varig opphold 

7 Vind J Lite 

sannsynlig 

Mindre 

alvorlig 
 Bygninger og utstyr sikres 

8 Nedbør N     

9 Sårbar flora N     

10 Sårbar fauna-fisk N     

11Naturvernområder J Svært 

sannsynlig 

Ubetydelig  I følge naturbasen ligger det 

skjellsand i området som skal 

sprenges ut.  Det medfører 

ikke riktighet. Det er ikke 

observert skjellsand i dette 

område 

12 Vassdragsområder N     

13 Havstigning/stormflo J Mindre 

sannsynlig 

Ubetydelig   

14 Fornminner N     

15 Kulturminner N     

 

BYGDE OMGIVELSER 

Kan tiltak i planen få virkninger for : 

 

15 Veg, bru, 

kollektivtransport 

N     

16 Havn, kaianlegg N     

17 Sykehus, 

omsorgsinstitusjon 

N     

18 Skole, barnehage N     

19 Tilgjengelighet for 

utrykningskjøretøy 

N     

20 Brannslukningsvann N     

21 Kraftforsyning N     

22 Vannforsyning N     

23 Forsvarsområde N     

24 Rekreasjonsområder N     

 

FORURENSNINGSKILDER 

Berøres planområdet av:  

 

25 Akutt forurensning N     

26 Permanent 

forurensning 

N     

27 Støv, støy, industri N     

28 Stø og støy, trafikk N     

29 Støy, andre kilder N     

30 Forurenset grunn N     

31 Høyspentlinje N     
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32 Risikofylt industri N     

33 Avfallsbehandling N     

34 

Oljekatastrofeområde 

N     

 

FORURENSNING.  

Medfører tiltak i planen:  

 

35 Fare for akutt 

forurensning 

J Lite 

sannsynlig 

Mindre 

alvorlig 

 Virksomheten bruker 

kjemikalier (vasking, olje). 

Oppbevares og brukes iht. 

datablad. 

36 Støy og støv fra 

trafikk 

N     

37 Støy og støv fra 

andre kilder 

J Sannsynlig Ubetydelig  Punktstøy i normal arbeidstid. 

38 Forurensning av sjø J Lite 

sannsynlig 

Mindre 

alvorlig 

 Kjemikalier oppbevares og 

brukes iht. datablad. Se også 

pkt. 35. 

39 Risikofylt industri N     

 

TRANSPORT 

Er det risiko for:  

 

40 Ulykke med farlig 

gods 

N     

41 Vær/føreforhold 

begrenser 

tilgjengelighet 

N     

42 Ulykke i av- og 

påkjørsler 

N     

43 Ulykker med 

gående, syklende 

J Lite 

sannsynlig 

Alvorlig  Området har lav fartsgrense og 

fartsdumper 

44 Ulykke ved 

anleggsgjennomføring 

J Lite 

sannsynlig 

Alvorlig  Området har lav fartsgrense og 

fartsdumper 

 

ANDRE FORHOLD 

Er det risiko knyttet til tiltak og omgivelser: 

 

45 Fare for 

terror/sabotasje 

N     

46 Regulerte 

vannmagasin med 

usikker is/varierende 

vannstand 

N     

47 Fallfare ved naturlige 

terrengformasjoner 

samt gruver, sjakter og 

lignende 

N     

48 Andre forhold 

Området ligger nærme 

boligområde. Fare for at 

barn kan bruke området 

som et spennende 

«utforskingsområde.»   

J Mindre 

sannsynlig 

Alvorlig  Det settes opp gjerde rundt 

område 
 

 

 



3 MILJØPLAN FOR FLAMEK i HAVNEVÅGEN 2015 – 2016  

 

Ansvarlig: John Tore Antonsen 

 

 

Område Hovedmål Delmål 
Lojalitetsforhold FlaMek skal ikke 

forårsake 

unødvendig skade 

eller ulempe på 

området 

1.Området skal holdes ryddig til enhver tid 

2.Arbeid som kan medføre lydforurensning skal 

fortrinnsvis foregå innenfor normal arbeidstid. 

3. Området skal avgrenses mot boligområde med 

gjerde 

Kjemikalier 

 

Kjemikalier som 

benyttes i området 

skal være mest 

mulig effektive og 

ikke medføre 

uakseptable 

miljøpåvirkninger 

1. All kjemi skal oppbevares i henhold til 

datablad  

2. Det skal tilstrebes bruk av miljøgodkjente 

kjemikalier 

3. Det skal tilstrebes ingen utslipp av kjemikalier 

til ytre miljø  

Avfallshåndtering 

 

Avfall skal 

sorteres, 

oppbevares 

forsvarlig og 

leveres godkjent 

mottaksstasjon 

1.Avfall skal sortert og hentes av godkjent firma 

2. Kjemikalieavfall skal oppbevares og deponeres 

i henhold til lovverk  

3. Fokus på ryddighet til enhver tid 

 

Energiledelse 

 

Måsøval skal jobbe 

systematisk med 

energieffektiviserin

g gjennom å oppnå 

kontroll og 

kontinuerlig 

forbedre 

energiytelsene 

1.  Det skal montert bevegelsessensorer på lys i 

verksted 

2. Det skal monteres varmepumpe i verksted 

3. Påse at alt er slått av etter endt arbeidsdag  



Naturvern 

 

Måsøval skal 

hindre unødvendig 

negativ påvirkning 

av biologisk 

mangfold i sine 

aktiviteter 

1. Kjemikalier som benyttes i området skal være 

mest mulig effektive og ikke medføre uakseptable 

miljøpåvirkninger 

2.Det skal drives aktiv skadedyrkontroll gjennom 

godkjent firma 

3.Området skal holdes ryddig og rent for å unngå 

uønskede predatorer 
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Uttak av sedimentprøver for analyse av Miljøgifter. 
 
 
Oppdragsgiver:    Måsøval Fiskeoppdrett AS. 
Sted:     Flatval, se figur 1. 
Dato for prøveuttak:   03.11.2015 
 
Områdebeskrivelse: 
Vika som skal mudres ut er et grunt område. På fjære sjø er vika tørrlagt.  Et antatt grunt lag 
med sediment i området, før en kommer ned på stein /berg. Antagelser pga av berg stikker opp 
i deler av området.  
  
Metode: Valgte å ta ut sediment fra overflaten til 8 cm ned i sedimentet. Fikk ikke til å ta ut 
prøver med grabb fra båt. Valgte å ta ut prøvene ved fjære sjø.  
 
Tre prøvested valgt i et transekt, se figur 1.  Pr prøvested sted ble det tatt ut fem del prøver. De 
fem delprøvene ble slått sammen. Samlet prøve materiale pr stasjon var 1 liter. Prøvene ble tatt 
fra 0-8 cm ned i sedimentet.   
Etter uttak ble prøvene tatt med til lab og fryst (-18°C) ned i løpet av 3 timer. Prøvene er merket 
med sort vannfast tusj på glassene med stasjonsnummer FLA-1, FLA-2 og FLA-3.  
 
Prøvene ble sendt til ALS AS den 04.11.15 for analyse.   
 
Analyseparameter: 
Det ble valgt å analysere for standard parameter i henhold til tabell VII-2 i veileder «Håndtering 
av sediment», TA 2960/2012, utgitt av Klima og Forurensnings direktoratet. 
 
Har ikke informasjon om at det skal være drevet aktivitet i denne bukta som skal tilsi at det er 
nødvendig å analysere for andre parameter.  
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Figur 1. Prøvestasjoner for uttak av sediment er markert med grønne sirkler. Merket Flat-1, Flat-2 og 
Flat-3. 
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Resultat: 
I Tabell 1 er resultatene fra sedimentanalysene.  

Resultatene er vurdert på bakgrunn av grenseverdier oppgitt i Tabell 2. Fargene i tabellene 
korresponderer til tilstandsklasser (TK) verdiene til de ulike parameterne blir klassifisert med: 

- Blå farge = TK I (bakgrunn) 
- Grønn = TK II (god) 
- Gul = TK III (moderat) 
- Orange = TK IV (dårlig) 
- Rød = TK V (svært dårlig)  

Da nivået av kvikksølv kun ble analysert til å være lavere enn 0,20 mg/kg er det vanskelig å si om de 
faller i TK I eller II da grenseverdien for TK I er lavere enn 0,15 mg/kg.  

Tabell 1 – Resultatene fa sediment analysene. Fargene i tabellene korresponderer med tilstandsklassene og tilhørende 
grenseverdier som er presentert i Tabell 2. Verdiene for kvikksølv er ikke merket med farge da klassifiseringen var usikker 
(mellom TK I og II). Verdiene for TOC oppgitt som % tørrstoff (TS) og Kornstørrelsene ble brukt til å beregne normalisert 
TOC.  

Parameter Måleenhet 
FLA-1  

Sediment 
FLA-2  

Sediment 
FLA-3 

Sediment 
Tørrstoff (TS) % TS 65,8 75,1 64,6 
Arsen (As) mg/kg TS 8,87 (I) 2,12 (I) 6,06 (I) 
Kadmium (Cd) mg/kg TS <0.10 (I) <0.10 (I) <0.10 (I) 
Krom (Cr) mg/kg TS 9,84 (I) 101 (II) 81,1 (II) 
Kopper (Cu) mg/kg TS 39,7 (II) 12,8 (I) 21,5 (I) 
Kvikksølv (Hg) mg/kg TS <0,20 (I/II) <0,20 (I/II) <0,20 (I/II) 
Nikkel (Ni) mg/kg TS 5,4 (I) 5,8 (I) 6 (I) 
Bly (Pb) mg/kg TS 8,4 (I) 3,7 (I) 5,9 (I) 
Sink (Zn) mg/kg TS 44,4 (I) 29,9 (I) 47,1 (I) 
TOC % TS 3,86 1,57 3,5 
Kornstørrelse 
<0,063 mm 

% 11,6 4,08 6,47 

TOC – 
normalisert* 

mg/g TS 54,5 (V) 33,0 (III) 51,9 (V) 

*Normalisert TOC er beregnet på bakgrunn av beskrivelse i SFT-veileder 97:03.  

 

Konklusjon: 

Det er ikke funne høye verdier av miljøgifter i sedimentet.  Alle verdiene på metall er innenfor 
bakgrunn eller god. 

Mye organisk materiale i sedimentet. Det er normalt i en vik som er lokalisert skjermet med tilsig av 
ferskvann.  
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 Tabell 2 – Oversikt over grenseverdier for klassifisering av miljøgifter og Totalt organisk karbon (TOC). Grenseverdiene for 
miljøgifter er hentet fra «Veileder for klassifisering av miljøgifter i vann og sediment» (TA-2229/2007). Grenseverdi for 
TOC er hentet fra «Klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystvann. Veiledning» (SFT 97:03).  

  Tilstandsklasser 
  I - Bakgrunn II - God III - Moderat IV - Dårlig V - Svært 

dårlig 
Miljøgifter Måle-enhet      
Arsen mg/kg <20 20-52 52-76 76-580 >580 
Kadmium mg/kg <0,25 0,25 – 2,6 2,6 – 15 15-140 >140 
Krom mg/kg <70 70 – 560  560 – 5900 5900 – 59000 >59000  
Kobber mg/kg <35 35 – 51  51 – 55  55 – 220  >220  
Kvikksølv mg/kg <0,15 0,15 – 0,63  0,63 – 0,86  0,86 – 1,6  >1,6  
Nikkel mg/kg <30 30 – 46  46 – 120 120 – 840  >840  
Bly mg/kg <30 30 – 83  83 – 100 100 – 720  >720 
Sink mg/kg <150 150 – 360  360 – 590 590 – 4500 >4500 
TOC – 
normalisert* 

mg/g <20 20 – 27 27 – 34  34 – 41  >41 

*Normalisert TOC er beregnet på bakgrunn av beskrivelse i SFT-veileder 97:03.   
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BESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN HAVNEVÅGEN 

GNR. 8 BNR 106 

PLANID: 16202015026 
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 Dato for siste revisjon av planbestemmelsene : …03.05.2016… 
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AVGRENSING 

Det regulerte området er vist med reguleringsgrensen på plankartet datert: ...23.11.2015... 

 

FORMÅLET MED REGULERINGSPLANENS AVGRENSING 

Området reguleres til følgende formål, med feltangivelser som vist på plankartet; 

 PBL § 12-5. pkt. 1 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

PBL § 12-5. pkt. 2 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

 PBL § 12-5. pkt. 3 GRØNNSTRUKTUR 

 PBL § 12-5. pkt. 6 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG 

 PBL § 12-7. pkt.  9 BESTEMMELSESGRENSE 

 

§1 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

1.1  Næring/tjenesteyting 
Innenfor området for næring kan det opparbeides mindre veier, settes opp bygg, kai og 
båtopptrekk/slip samt lignende installasjoner som er nødvendig for bedriftens virksomhet. 
Når første bygg som omsøkes, skal det utarbeides en helhetlig situasjonsplan som viser hvordan 
arealet skal utnyttes. 
 
1.1.1 Gjerde:  
Det tillates å sette opp gjerde over 1,5 m i forbindelse med sikring av området. 
 
1.1.2 Bygninger:  
Bygningens møne/gesimshøyde skal ikke overstige10 m.o.h  
Bygninger og tiltak i området må ikke hindre adkomst og bruken av småbåthavna. 
Alle eventuelle bygningsdeler under kote + 3,00 skal tåle påvirkning fra sjøvann. 
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1.1.3 Båtopptrekk/vedlikeholds område:  
Innenfor området kan det etableres båtopptrekk og område for vedlikehold av båter. 
 
1.1.4 Forurensing: 
Før etablering av område for vedlikehold, skal det etableres et område for oppsamling og håndtering 
av avfall. Farlig avfall skal behandles forsvarlig (jf. Plan- og bygningslovens § 12-7 nr. 2 og 3). 
Området skal opparbeides på en slik måte at forurensningen kan samles opp og ikke renner ut i sjø 
eller ut i naturen.  
 
Spyleplass for båt skal ha fast dekke med fall mot drenerende grøft med oppsamlings-/rensesystem 
for å skille ut malingrester og miljøgifter fra spylevann, før det slippes ut i resipient. 
 
1.1.5 Støy: 
Støy innenfor det regulerte området skal være i henhold til Miljøverndepartementets retningslinjer 
for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442/2012), tabell 3, i T-1442/2012- kap.3, eller 
senere vedtatte endringer av regelverket. 
 
1.1.6 Ubebygde areal. 
Ubebygde areal skal gis en tiltalende utforming. Opparbeidede areal skal holdes ryddige. Lagring av 
gjenstander som ikke er tilknyttet tilhørende næringsaktivitet på området tillates ikke.  
 
1.2 Småbåtanlegg (land) 
Innenfor dette området kan det etableres naust/sjøhus, parkeringsplass og områder for 
trivselsfremmende tiltak.  
Det tillates også å sette opp mindre bygg som kan fremme fellesskapet og er i allmenhetens 
interesse.  
 
1.2.1 Bygninger: 
Bygg skal ikke være til hinder for adkomst og/eller bruk av området og bryggeanlegget. 
Alle eventuelle bygningsdeler under kote + 3,00 skal tåle påvirkning fra sjøvann. 
 
1.2.2 Båtopptrekk/vedlikehold: 
Det tillates å opparbeide båtopptrekk i tilknytning til HIS_1 område.   
 
1.2.3Forurensing:  
Det tillates ikke båtpuss/vedlikehold av båter på området. 
 
1.2.4 Naust/Sjøhus 
Naust og sjøhus skal bygges etter Frøya kommunes til enhver tids gjeldende retningslinjer for denne 
type bygg. 

 
 

§2 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR  

2.1 Annen veggrunn 
Dette er areal i form av skråningsutslag og grøfter som naturlig tilfaller veien i området. 
Disse skal tilsåes for å gi et tiltalende utseende. 
 
2.2  Kai 
Det er tillat å anlegge kai i dette område. 
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2.3 Vann og avløp 
Vann og avløpsledninger skal detaljprosjekteres i forbindelse med byggetillatelse. Dette kan 
vurderes hvis byggetiltaket ikke krever vann/avløp tilknytning. (eks. lagerhall). 
Dette gjelder for område næring/tjenesteyting. 
Hvis det skal fremlegges vann/avløp til området småbåtanlegg, kreves dette også en prosjektering 
før byggetillatelse blir gitt. 
 
Fellesledninger, kummer og annet nødvendig utstyr skal plasseres på en slik måte at dette ikke 
virker skjemmende. 
 
 
§3 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG 

3.1 Småbåthavn sjø 
Innenfor området for småbåthavn tillates det utlegging av flytebrygger  
Det tillates også å etablere bølgedemper. 
Dette er søknadspliktig tiltak som skal omsøkes etter plan og bygningsloven 
 
3.2 Farled 
Innenfor området tillates det ikke installasjoner som kan være til hinder for båttrafikken. 
 
3.3 Havneområde i Sjø 
Tiltak i sjø er søknadspliktig i henhold til Havne og –farevannsloven. 
 
Det stilles krav til geoteknisk vurdering før tiltaksrealisering i områdene HIS_1 og HIS_2, i henhold 
til plan- og bygningslovens § 28-1, sikker byggegrunn mot naturfare/TEK10 kap 7-3. 
 
3.3.1 HIS_1:  
Innenfor dette område tillates det mudring/sprenging inntil -3,5 m dybde (fra landkartnull)  
Massen skal deponeres på godkjent plass, dette skal omsøkes.  
Det tillatt kun utfylling eller deponi av rene masser i henhold til tilstandsklassen 1 i TA-2553/2009. 
 
Før tiltaket kan settes i gang skal det sendes inn en søknad til Fylkesmannens i Sør-Trøndelag om 
mudring/deponi. Søknad skal inneholde opplysninger om massene som skal mudres/dumpes, og om 
bunnforholdene på mudre- og/eller dumpestedet. 
 
3.3.2 HIS_2:  
Innenfor dette område tillates det å utfylles i sjø i henhold til kartet. Området skal gis et tiltagende 
utseende. 
Det tillates kun utfylling av rene masser i henhold til tilstandsklassen 1 i TA-2553/2009. Før tiltaket 
kan settes i gang skal det sendes inn en søknad til Fylkesmannens i Sør-Trøndelag som skal foreta 
en vurdering før det gis tillatelse til utfylling, jf. forurensingslovens § 8 og/eller § 11. 
 
§4 BESTEMMELSESGRENSE 

#1 innenfor dette området tillates det utfylling i sjø. Etter utfylling vil området ha samme 
bestemmelsene som planformål næring/tjenesteyting. 
Utfylling i sjø skal kun skje etter omsøkt tiltak etter plan og bygningsloven. 
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Det tillates kun utfylling av rene masser i henhold til tilstandsklassen 1 i TA-2553/2009. Før tiltaket 
kan settes i gang skal det sendes inn en søknad til Fylkesmannens i Sør-Trøndelag som skal foreta 
en vurdering før det gis tillatelse til utfylling, jf. forurensingslovens § 8 og/eller § 11. 
 
§5 KULTURMINNER 

Tiltakshaver har aktsomhets- og meldeplikt mht. kulturminner, jfr. lov om kulturminner av 1978, 
§ 8. Dersom det under arbeid påtreffes kulturminner iht. lov om kulturminner av 1978, skal arbeidet 
stanses og varsel sendes kulturvernmyndighetene umiddelbart. 
Dersom det under arbeid i planområdet påtreffes kulturminner under vann vernet iht. kml § 14 og § 
4, skal arbeidet stanses og NTNU Vitenskapsmuseet varsles omgående. 
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Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon Saksbehandler 

 

7491 Trondheim 

E-post: Erling Skakkes gt. 47 b +47 73 59 21 70 Staale Normann 

arkeologi@vm.ntnu.no Telefaks 

http://www.ntnu.no  +47 73 59 22 38 Tlf: +47 73 59 22 53 

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til 
enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse. 
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Marinarkeologisk uttalelse til høring og offentlig ettersyn av 
reguleringsplan for Havnevågen gnr 8 bnr 106, Frøya kommune 
 

NTNU Vitenskapsmuseet mottok 25.01.2016, i e-post fra Frøya kommune, ovennevnte sak til 
uttalelse. 

NTNU Vitenskapsmuseet er kulturvernets landsdelsinstitusjon for forvaltning av kulturminner under 
vann i Midt-Norge. Vi vurderer tiltak i sjø ut fra hensynet til eventuelle konflikt med kulturminner 
under vann, vernet eller fredet av Lov om kulturminner av 9. juni, 1978 nr. 50 (kml) § 4 eller § 14. 

Den aktuelle reguleringsplanen regulerer blant annet sjøområde til formål småbåthavn og 
havneområde i sjø. Slike tiltak medfører inngrep i sjøbunnen, i dette tilfellet i form av spregning/ 
mudring (HIS 1) og utfylling (HIS 2). Potensialet for kulturminner i Frøya kommune er ansett for å 
være høyt, på grunn av nærhet til viktige skipsleder og mange funn på land og under vann knyttet til 
maritim ferdsel og virksomhet. Opplysninger om forlis og gamle havner i våre arkiver understreker 
også dette. Det er ikke tidligere gjennomført marinarkeologiske undersøkelse i planområdet. NTNU 
Vitenskapsmuseet anser imidlertid tiltakene for å ha et så beskjedent omfang at faren for en konflikt 
med kulturminner under vann er relativt liten.  

Vi har dermed ingen anmerkninger til tiltaket slik det foreligger, men minner om meldeplikten. Dette 
innebærer at dersom det under arbeidet oppdages kulturhistorisk materiale som kan være vernet eller 
fredet etter loven (keramikk, glass, vrakdeler, etc), må arbeidet straks stanses og NTNU 
Vitenskapsmuseet varsles, jfr. kml §14 tredje ledd, konf. § 8 annet ledd, §13 første ledd første 
punktum og §13 annet ledd. Tiltakshaver plikter å underrette den som skal utføre arbeidene om dette, 
men står også selv ansvarlig for at det blir overholdt. 

Vi ber derfor om at følgende blir tatt med i reguleringsbestemmelsene: «Dersom det under arbeid i 
planområdet påtreffes kulturminner under vann vernet iht. kml § 14 og § 4, skal arbeidet straks 
stanses og NTNU Vitenskapsmuseet varsles omgående.» 
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Saksbehandler:  Stian Aspaas Haugen Arkiv: PLAN 1620201503  

Arkivsaksnr.: 15/76    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for forvaltning 
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Kommunestyret 

 

SØRNESSA - REGULERINGSPLAN  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12, vedtar Frøya kommune å egengodkjenne 

detaljreguleringsplanen for Sørnessa, som vist på plankart datert 03.05.2016, med 

planbestemmelser datert 03.05.2016 og planbeskrivelse datert 03.05.2016. 

 

Vedlegg: 

1. Planbeskrivelse, datert 03.05.16 

2. ROS- analyse, datert 03.05.16 

3. Støyutredning, datert 26.08.16 

4. Planbestemmelser, datert 03.05.16 

5. Plankart, datert 03.05.16 

6. Høringsuttalelse Fylkesmannen i Sør- Trøndelag og Statens Vegvesen, datert 

09.03.16 

7. Høringsuttalelse Kystverket, datert 15.03.16 

8. Høringsuttalelse Sør- Trøndelag Fylkeskommune, datert 04.03.16 

9. Høringsuttalelse NTNU- vitenskapsmuseet, datert 17.03.16 

10. Høringsuttalelse Direktoratet for mineralforvaltning med bergmesteren for svalbard, 

datert 26.01.16 

11. Høringsuttalelse Hamarvik båtforening, datert 17.02.16 

12. Høringsuttalelse Vebjørn Guldbrandsen, datert 11.02.16 

13. Utalelse vedrørende støy i planbestemmelse fra Fylkesmannen i Sør- Trøndelag, 

datert 02.05.16 

14. Høringsuttalelse Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, datert 15.04.16 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

 

1. Planbeskrivelse, datert 20.10.2015 

2. ROS- analyse, datert 19.10.2015 

3. Planbestemmelser, datert 20.10.2015 

4. Plankart, datert 20.10.2015 



 

Saksopplysninger:   

Forslag til reguleringsplan for Sørnessa ble vedtatt lagt ut til offentlig høring og ettersyn av 

hovedutvalget for forvaltning, den 14.01.16. Forslag til plan ble sendt berørte parter og utlagt 

til offentlig ettersyn med frist den 10.03.16 for å komme med uttalelser. Planen ble utsatt da 

det ble nødvendig å innhente uttalelse fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, 

og uttalelse vedrørende støy fra Fylkesmannen i Sør- Trøndelag. 

Planens formål: 

Planen formål er å utvikle et boligområde av høy kvalitet, med en blanding av eneboliger og 

flerboligbygg på til sammen ca.20 enheter. Det er i plan også lagt til rette for sjønær aktivitet 

på, og i sjø. Eksisterende bebyggelse blir ivaretatt og videreført fra forrige plan. 

Reguleringsplanen bygger videre på eksisterende plan for Hamarvika, og legger opp til noen 

småendringer, i all hovedsak av formålsområdene bolig og friområde. Vegetasjonsskjerm 

mot BEWI videreføres fra eldre plan, for å skjerme boliger i område.  

Det er i området påvist kvikkleire og skjellsand i sjø. Det er tatt inn bestemmelser for å sikre 

kvikkleireområde mot uønskede hendelser, og bestemmelser med tiltak som i minst mulig 

grad berører skjellsandforekomsten. Øvrig sjekk av naturbase og artsdatabanken viser ingen 

registreringer av sårbar natur som kommer i konflikt med planforslaget.Videre vurderes plan 

til å ikke ha noen konsekvens for natumangfold, nå og framtidig. Prinsippene i 

natumangfoldlovens §§ 9-12 er dermed vurdert. Det er lagt inn bestemmelse (§5,1) om at 

høyspentledning legges i bakken før byggestart. 

Vilkår for egengodkjenning fra Fylkesmannen i Sør- Trøndelag, relateres i hovedsak til støy 

og bygging og regulering i strandsonens for tomt 9. Ellers er det kommet inn en del faglige 

råd fra sektormyndigheter, og nabomerknader fra båtforening og tomteeier i området. 

Planforslaget er nærmere beskrevet i planbeskrivelse, vedlegg 1. 

Innkomne uttalelser er oppsummert og kommentert i det følgende: 

Hvem: Tiltak:                                  

Direktoratet for mineralforvaltning:  

1.Ingen merknader 

 

1.Ingen merknader 

Statens vegvesen:  

1.Ingen merknader. 

 

1.Ingen merknader 

Fylkesmannen i Sør- Trøndelag: VILKÅR: 

1.Mangler støyrapport. Det må fås inn 

bestemmelser som sikrer bebyggelse 

tilfredsstillende støyforhold. 

2.Bestemmelsen om at det kan etableres 

naust på tomt 9 tas ut av planen.  

 

ANBEFALING: 

3.For å sikre boligtetthet bør det legges 

inn bestemmelser minimumskrav. F.eks. 

 

1.Støyproblematikk avklart med Fylkesmannen, se 

vedlegg 13. Det legges inn bestemmelser under punkt 

1.2 Boligbebyggelse- underpunkt 9.  

2.Bestemmelsen om naust for tomt 9 tas ut av plan. 

 

 

 

3. Bestemmelser er tilfredsstillende da de legger opp 

til ulik bebyggelse. Fra 45% til 60% BYA. 



bolig per dekar. 

 

4.Byggeområdet for tomt 9 bør trekkes 15 

meter fra sjø, for å hindre privatisering. 

5.Bedre ivaretakelse av bomiljø med tanke 

på trafikk, støy og leke/friluftsareal. Få inn 

lekeareal mer sentralt i planområdet. 

6.Høyspentledning må legges i bakken før 

byggestart eller vises som hensynssone i 

plankart. 

7.Ser ikke at plan er oversendt NVE eller 

DSB med tanke på masseras og 

storulykkeforskriften. Få inn bestemmelser 

knyttet til havnivåstigning. 

8. Planen er mangelfull i forhold til 

vurderingene av prinsippene i 

naturmangfoldloven §§ 8-12 (jf. nml § 7). 

Det må gjørs vurderinger av 

kunnskapsgrunnlaget og føre-var-

prinsippet. 

 

 

4. Naust for tomt 9 tas ut og grøntareal trekkes opp 

mot byggegrense i plankart. 

5. Det legges inn gangsti mellom tomt 4 og 5 for å 

sikre bedre tilgang. 

 

6. Det legges inn bestemmelse under punkt 5.1 

Høyspentledning. Tegnes inn som hensynssone i 

plankart. 

7. NVE hadde ingen innvendelser. DSB: se vedlegg 

14. Lagt inn bestemmelser knyttet til kvikkleire 

under punkt 3.2 Friområde og 1.3 naust/Sjøhus. 

Bestemmelse for havnivåstigning under 5.3 Krav til 

sikkerhet mot stormflo. 

8. Vurdering gjøres mer grundig i Planbeskrivelse og 

ROS- analyse. 

 

Kystverket: 

1.Ingen merknader 

 

1.Ingen merknader 

Hamarvik båtforening: 

1.Ber kommunen ikke godkjenne en 

småbåthavn, da dette er i konkurranse med 

deres egen. Vil være mer hensiktsmessig 

med en utvidelse av deres småbåthavn og 

omregulere området til Aqualine AS. 

 

1. Det vil være et begrenset antall båtplasser som lar 

seg opparbeide. Småbåthavn vurderes ikke til å være 

noen konkurrent til båtforeningen. Rådmann vurderer 

det slik at reguleringsplan ikke er til hinder for en 

utvidelse av deres småbåthavn.  

 

NTNU- Vitenskapsmuseet: 

1.Ingen merknader, men ber kommune om 

å innarbeide en bestemmelse: «Dersom 

det under arbeid i planområdet påtreffes 

kulturminner under vann vernet iht. kml 

§ 14 og § 4, skal arbeidet straks stanses 

og NTNU Vitenskapsmuseet varsles 

omgående.» 

 

 

 

1.Det legges inn bestemmelser under punkt 5.2 

Kulturminner. 

Vebjørn Gulbrandsen: 

1.Ber om at det innarbeides en 

bestemmelse som som sikrer at 

eiendomsforholdet rundt 9/15 avklares før 

videre planarbeid fortsetter. Kommunen 

kan for øvrig ikke bestemme at hans 

eiendom skal underlegges en slik 

«servitutt». 

2.Det må tinglyses en veirett til 9/15, det 

må gis nøkkel til bom og det må etableres 

parkeringsplass for to biler med tinglyst 

rettighet til 9/15. 

3.I forbindelse med småbåthavnen så må 

det tas hensyns til eksisterende 

sjøhus/naust og deres eiendommer. Det 

 

1. Eiendomsforhold er en privatrettslig sak mellom 

Guldbrandsen og Frøy eiendom. Kommune kan 

regulere andres tomter.  

 

 

 

2. Dagens veitilgang opprettholdes i plan og er for 

allmenn ferdsel. Veirett er ikke stedfestet, kun en 

rettighet. Parkering vil være tilgjengelig gjennom 

plan, videreføres fra forrige plan. Ingen avtaler eller 

rettigheter tilsier at Gulbrandsen skal ha tinglyst 

rettighet til parkering. 

3. Naustområdet videreføres i forhold til gammel 

plan. Utlegg av flytebrygge omsøkes kommune jf. 



forutsettes at det tilbys, på lik linje som 

planlagte boliger, båtplass, parkering, 

båtutlegg, tilgang fra eiendommene og at 

eiendomsrett i sjø ivaretas.  

kommunens gjeldende bestemmelser. Det legges opp 

til samme antall parkeringsplasser som i tidligere 

plan. Tilgang til eiendom videreføres fra tidligere 

plan. Tilgang fra sjø behandles ved byggesøknad for 

tiltak i formålsområdet, jf. eiendomsrett.  

Sør- Trøndelag Fylkeskommune: 

1.Anbefaler flere og mindre tomter for å 

sikre bedre arealutnyttelse. 

2.Minner om den generelle 

aktsomhetsplikten etter § 8 i 

kulturminneloven.  

 

1. Tomtene tilrettelegger ulik type bebyggelse. Ikke 

vurdert til å være nødvendig med ytterligere 

tomteinndeling. 

2. Det legges inn bestemmelser under punkt 5.2 

Kulturminner. 

DSB:  

1.Ingen merknader da området ligger 

utenfor faresone+ høyere i terrenget. Må 

vurderes i Ros- analyse 

 

1.Tar vurdering inn i ROS- analyse og 

planbeskrivelse. 

 

 

Vurdering: 

Planbeskrivelse, planbestemmelse, plankart og ROS- analyse er rettet opp etter de 

løsningsforslagene som er beskrevet i ovenstående tabell.  

 

Ut fra ovenstående tilrår rådmannen at Frøya kommune vedtar Frøya kommune å 

egengodkjenne reguleringsplanen for Sørnessa, som vist på plankart datert 03.05.2016, med 

planbestemmelser datert 03.05.2016 og planbeskrivelse datert 03.05.2016. Vedtaket fattes i 

medhold av Plan- og bygningsloven §12-12. 
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BAKGRUNN OG FORMÅL 
Kystplan AS har som plankonsulent fått i oppdrag å utarbeide reguleringsplan for  

Sørnessa. Tiltakshaver er Frøy Eiendom AS. 

 

Hensikt med plan  
Man ønsker å utvikle et boligområde av høy kvalitet. Det skal være en blanding av 

eneboliger og flerboligbygg i området og det skal være muligheter for å benytte seg av 

sjøen i forbindelse med fritid og rekreasjon. 

Området består av flere eiendommer og Frøy Eiendom har avtale om kjøp av disse. 

Man ønsker ikke å regulere de eksisterende boligene som ligger rundt planen. Disse er 

ivaretatt igjennom overordnet plan for Hamarvika. 

 

Beskrivelse av området og dagens status  
Området ligger attraktivt til ved sjøen i Hamarvika, ca 1 km fra skole og barnehage. 

Området ligger ved næringsarealet der Bewi fabrikker er etablert.  

Rundt det regulerte området er det etablerte boliger.  Ved sjøen står det to naust/sjøhus 

og en enebolig. 

Topologien i området er småkupert med berg og myr og lite vegetasjon for øvrig. 

Forholdet til kommuneplanens arealdel 
Området ligger innenfor reguleringsplan for Hamarvika, og er regulert til boliger, naust og 

friluftsområde. 

 

Kartgrunnlag 
Kartgrunnlaget er FKB-data kjøpt av Norconsult. 

Grunnlaget er ikke endret. 

  



 

 

 

3 

HOVEDINNHOLD 
Man ønsker at boligfeltet skal fremstå som et attraktivt område for alle aldersgrupper. 

Planen inneholder i tillegg til eksisterende enebolig og to naust, 3 områder for 

flerboligbygg og 8 eneboligtomter.  Området vil da bestå av ca 20 nye enheter. 

Området har direkte tilknytning til sjøen og det er naturlig at man benytter seg av denne 

muligheten. Man ønsker derfor å kunne tilby nausttomt/sjøhus for beboerne i 

nærområdet. 

En forutsetning for planens gjennomføring er at høyspenningsanlegg og luftledninger blir 

lagt ned i grøft. 

Man ønsker at ny bebyggelse ikke skal skille seg vesentlig ut i forhold til høyde og visuell 

virkning. Det er derfor tatt utgangspunkt i høydene på den eksisterende bebyggelsen.  

Ellers ønsker man gjerne at den nye bebyggelsen får sine egne utrykk uavhengig av den 

eksisterende. 

Man har valgt å legge lekeplass og grøntområde i tilknytning til den eksisterende 

bebyggelsen. Dette er valgt fordi det er den mest egnede plasseringen, men også for at 

dette vil fungere som en buffer mot eksisterende bebyggelse. 

 

 

Formålsområder 
 

Boligbebyggelse (flerboligbygg) 

Det er satt av 3 områder til flerboligbygg. 

Dette er tomt 1, 2 og 3. To av tomtene ligger i skrått terreng og er derfor spesielt egnet til 

hus med sokkel. 

Tomt nr 1  ligger på det høyeste punktet i planen og  bygget må derfor ha restriksjoner på 

høyden. 

 

Boligbebyggelse (eneboliger) 

Det er satt av 8 nye eneboligtomter i området. Disse varierer i størrelse og kvalitet. 

Hensikten er at det skal være plass til større eneboliger, men også mindre boliger på en 

liten tomt, da det er forskjellige behov i løpet av livsfasen. 

Tomt 4 og 5 er to mindre tomter på relativt flatt terreng 

Tomt 6 og 7 er to tomter med større areal med relativt flatt terreng 

Tomt 8 er en mindre tomt med noe kupert terreng 

Tomt 9 er en større tomt med eiendomsgrense ned til sjøkanten, likedan som 

eksisterende nabotomt 9/185.  

Det legges byggegrense slik at eneboligen må ligge på platået ovenfor strandsonen. 

Det kan etableres et naust ved sjøen som skal brukes i tilknytning til eneboligen. 

Tomt 10 og 11 er to tomter ovenfor eksisterende naustområde. For å få en god utnyttelse 

av tomt 11 er det nødvendig å fjerne en bergknaus. Det er derfor lagt inn 



 

 

 

4 

bestemmelsesgrense for dette. 

Kjørevei 

Det er eksisterende veier i området, disse skal oppgraderes.  

Det skal etableres ca100 m ny vei.  

Bredde på veien varierer ut i fra hvilken trafikkbelastning den har. Vei 5 vil gå over 

eiendommen 9/41. Det er laget en rettighet der Frøy Eiendom gis rett til å legge veien 

over eiendommen. 

 
Figur 1 viser kart over veier 

 

Veiene er som følger: 

Vei1=Eksisterende hovedvei, 4,0 m 

Vei2= Felles adkomstvei, Delvis opparbeidet. 3,5 m 

Vei3=Ny vei, felles adkomstvei 3,5 m 

Vei4= Eksisterende felles adkomstvei 3,0 

Vei5= Ny felles hovedvei, 4 m.  

Vei6=Vei som ligger på bad/fritid er laget etter eksisterende plan. 

Turdrag/stier 

Det er lagt inn sti som fra boligfeltet som skal sikre adkomsten til lekeplass, friområdet og 

naustområdet. 
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Stien er satt til bredde 2,0 m 

Sti til naustområde kan benyttes som midlertidig vei i forbindelse med etablering av 

naustarealet, for transport av materialer osv. For å hindre uønsket trafikk inn i området 

skal det etableres bom. 

 

Naustområde 

Naustområdet er noe mindre enn det arealet som er avsatt i eksisterende reguleringsplan 

for Hamarvika. Det er etablert to naust i området, og det er naturlig at man bygger i 

forlengelsen av dette. 

Området skal brukes til naust og sjøhus. Når området er etablert skal adkomsten kun 

være i form av sti. 

 
Figur 2 viser eksisterende naust 

 

Bad/fritid 

Området for bad/fritid tilsvarer det arealet som i dag er regulert til friluftsliv. 

Dette arealet brukes i dag til bade- og strandaktiviteter. En ønsker å legge til rette for 

aktivitet i området, slik at det er muligheter for å sette opp mindre bygg og konstruksjoner 

som fremmer aktivitet i området. 

Lekeplass 

Det er avsatt et større areal i planen til lekeplass. Dette arealet er så stort og flatt at det 

kan inneholde ballplass for større barn og lekeområde for mindre barn. 

Plasseringen gjør at det er godt skjermet for vær og vind, likeså ligger den i tilknytning til 

eksisterende boliger/tomter i området og tilfører også disse en verdi. 

Det er angitt rekkefølgebestemmelser i forhold til utførelsen. 
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Vegetasjonsskjerm 

Dette området er ment som en buffersone mot industriområdet. Et grønt belte som skiller 

boligfeltet fra industriområdet og gir passe avstand. Området har samme utforming som i 

eksisterende reguleringsplan. 

Bad i sjø 

Dette er området i sjø som ligger i tilknytning til bad/fritid på land. Man ønsker 

muligheten til å tilrettelegge for aktiviteter i sjø, og vil derfor kunne gi muligheter for 

konstruksjoner i sjø. 

Småbåthavn og tiltak i sjø 

Området er i dag regulert til trafikkområde i sjø. Man ønsker å kunne gi de som etablerer 

seg i området en mulighet til å kjøpe seg naust/sjøhus med tilsvarende båtplass. Det er 

etablert en småbåthavn i nærheten, men det er ingen ledige plasser her. Hvis man 

ønsker å tilby boligtomtene tilgang til sjø, må man gjøre det igjennom denne planen. 

Dybden i sjø varierer noe, slik at flytebryggene må tilpasses.  

Det er registrert område for skjellsand i naturbasen. Dette berører tiltaket. Man kan 

derfor ikke gjøre tiltak i sjø som mudring eller sprenging. Det tillates kun punktfest av 

flytebrygge i havbunn. 

Småbåthavna skal kun inneholde muligheter for utlegging av flytebrygge for mindre båter. 

Opptrekk av båter, vedlikehold og rengjøring må utføres på andre steder. 

 

Småbåthavnen er et fellestiltak, det vil ikke bli opparbeidet ekstra parkeringsplasser for 

småbåthavna fordi man ønsker at dette tiltaket skal være for de nærliggende tomtene, 

der det er gangavstand. 

Området V/A (vann og avløp) 

Vann og avløpsledningene vil bli detaljprosjekter i forbindelse med byggetillatelsen 

 

Avløp: Avløp kobles opp mot kommunal avløpsledning med pumpekum 

 

Overvann vil gå til terreng og ut i sjø. 

 

Vann tas fra privat vannverk-Hamarvik Vannverk AL.  

 

Høyspenningsledning 

Over området går det høyspenningsledning og flere luftspenn. 

Høyspenningsanlegget er planlagt fjernet før byggestart. 
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VIRKNING 

Trafikksikkerhet i nærområdet tiknytning til gang/sykkelveg 
Det er ikke etablert gang og sykkelsti i planområdet. Når folk skal bevege seg ut av 

planområdet kommer de først til den kommunale veien Hamarvikringen. Den har ingen 

gang og- sykkelveg men er lite trafikkbelastet hvis man beveger seg retning mot 

hovedveien. Det er da kun 250 m vei før man kommer på gang og-sykkelveg som fører 

opp til hovedveien og  ev. til skole/barnehage 

 

 

 
Figur 3 viser adkomst til gang/sykkelvei-Skole 

 

Folkehelserealterte tema 
Forurensing i grunnen: Området er ikke tidligere brukt til aktivitet som genererer 

forurensing. 

Elektromagnetisk felt: Eksisterende høyspenningsledninger og andre luftspenn skal  

legges i jord.  

Tilgang til friluftsområdet og rekreasjon: God tilgang til friluftsliv. Muligheter til sjørelaterte 

aktiviteter i nærheten og ellers kort vei til turterreng. 

 

Støy: Boligfeltet grenser mot industriområdet og det er derfor naturlig å tenke støy og 

støv. 

Det er derfor blitt foretatt målinger i området og det er ikke kommet frem til registreringer 

som direkte tilsier støydempende tiltak. 
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Sammendrag fra rapport:  
 
«Målingene viser at støynivåene på deler av byggetomten er innenfor grenseverdien 

Lden for industri med helkontinuerlig drift gitt i T-1442.  

Den mest dominerende støyen forekommer i sammenheng med lasting på lastebiler. 

Et estimat som baserer seg på ingen lasting nattestid gir tilfredsstillende støynivåer 

iht. grenseverdien, Ln, gitt i T-1442.  

For en mer sikrere vurdering kreves det utvikling av 3D-modell og gjennomføre 

støysoneberegninger for byggetomten med simulering av aktuelle støykilder.» 

Rapport  se vedlegg 02. 

 

 

Allmenhetens tilgang til strandsonen 
Område er i eksisterende plan (Hamarvika ) regulert til boliger helt ned til sjøen. 

Eksisterende bolig i området har også eiendomsgrunn helt ned til sjø. 

Når man nå regulerer området vil man sette igjen et område til allmennyttige formål 

(friområde). Dette er ei «tå» ut i sjøen som har adkomst via sti. Her kan det legges til rette 

for felles møteplass med benker og ev. bålplass. 

Videre vil området for bad/fritid også være åpent for allmennheten, da dette er et 

fellestiltak. 

Naustområdet vil gi flere tilgang til sjø. Selv om det blir private tomter, vil allmenheten ha 

adkomst til sjøen og flytebryggene igjennom felles sti. 

Planen sikrer allemannsretten ved at det er tilrettelagte tiltak langs strandsonen slik at 

alle har tilgang. 

 
Figur 4 viser området for bading/fritid 
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Havnivåstiging 
Planområdet er sjørelatert og har bygninger i strandsonen. 

Område der boligene skal etableres ligger på 6 m.o.h og høyere. 

Område for leke/rekreasjon og fysisk aktivitet 
Planen legger spesielt til rette for rekreasjon og sjørelatert aktiviteter, da sjøen og 

strandsonen blir benyttet. Videre er det mange muligheter i nærområdet med stier og 

turveier. 

Naturmangfoldsloven 
En har gått igjennom: 

 

§8 Kunnskapsgrunnlaget: 

 Naturbasen med alle tema, det er ikke funnet sårbare naturtyper eller arter i 

området. I sjø er det registrert skjellsand. Dette vil berøre området i planen 

 
Figur 5 viser område for skjellsand 

 NGU-baser med alle tema, det er ikke funnet opplysninger som tyder på 

innvirkning 

 NVE med alle tema, det er ikke funnet opplysninger som tyder på innvirkning 

 

Registreringer: 

Innenfor planområdet er det registrert skjellsand i sjø. Det gjøres tiltak for å mest mulig 

begrense innvirkningen på forekomsten.  

 

§ 9 Føre-var-prinsippet og §10 økosystemtilærming: 

Planen omfatter etablering av boligtomter, herunder enebolig og flerbolig. Området er 

omfattet av reguleringsplan Hamarvika sist revidert 2007. Det er gjennom reguleringsplan 

og kommuneplan allerede gjort vurderinger for virkninger tiltak her vil få. Det gjøres tiltak 

for å mest mulig begrense innvirkningen på skjellsandforekomsten i sjø. Det tillates å 

søke om utsprengning av en liten berghøyde innenfor planområdet, dette vil være et 

irreversibelt inngrep. Det er vurdert til å ikke være av alvorlig eller vesentlig skade på 

landskapet. Samlet sett ligger planområdet i et område som er utbygd og hvor det er gjort 

inngrep. Plan er vurdert til å ikke være av en større samlet belastning. 
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§ 11 Kostnadene ved en miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver. 

Det er lagt inn bestemmelser som sikrer at området blir opparbeidet etter byggearbeid og 

i friområder tillates kun reversibel inngrep som ikke forringer området.  

 

§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder: 

Opparbeiding av området skal ivareta området uten unødvendige inngrep. Sprengning 

skal omsøkes og godkjennes og vei inn til naustområdet skal tilbakeføres til sti etter 

anleggsperiode.  

 

Konklusjon: Det er registrert et område for skjellsand i området. Det er badeområdet og 

småbåthavna som vil berøre skjellsanden direkte og indirekte. Badeaktivitetene vil ikke 

ha betydning. Småbåthavna vil berøre skjellsanden, men i svært liten grad. Dette kun ved 

feste av bryggene. Man anser at disse tiltakene har svært liten betydning for skjellsanden 

og naturmangfoldet.  

Planområdet er maksimalt utnyttet etter at de planlagte tiltakene er utført.  Planen vil 

derfor ikke gi sterke føringer for fremtidig arealdisponering.  

Det er ingen vannforekomster i nærheten som blir påvirket. 

Naturmangfoldet blir i liten grad berørt.  

 

Universell utforming 
Området er forholdsvis flatt og kan utformes etter prinsippene om universell utforming. 

Alle leilighetene skal ha adkomst i form av universell utforming. 

  



 

 

 

11 

Ros – analyse 
Det er gjennomfør Ros-analyse, dette ligger som vedlegg 01 

Sammendrag: 

«Området er ikke utsatt for stor risiko eller for stor sårbarhet. Det er gjort funn av kvikkleire i 

området F2, F5 og N/S. Tiltak gjennom TEK 10 §7-3 og NVE veiledning om kvikkleireskred, 

og som er i tråd med NVEs veileder «Sikkerhet mot kvikkleireskred 7/2014». 
Analysen viser forekomster av radon og vind, noe som er vanlig og vil bli håndtert i 

bygge/prosjekteringsperioden igjennom forskriftene TEK10. 

I sjø er det forekomst av viktig naturtype skjellsand, dette området bør være så uberørt som 

mulig. Det er ikke muligheter til graving eller mudring i sjøbunnen. Det er kun tillatt å senke 

ned lodd for feste av flytebrygge, da dette er reversibelt. 

Bewi Fabrikker ligger i umiddelbar nærhet, denne kan generer støy. Dette skal kartlegges.. 

BEWI fabrikker oppbevarer flytende naturgass (LNG). Planområdet ligger utenfor 

sikkerhetssone på 200 meter og høyere opp i terrenget. Det er vurdert til å ikke være stor 

fare innenfor planområdet.» 

 

PLANPROSESSEN 

Oppstart 
Oppstartsmøtet med kommunen ble avholdt 19.01.2015  

Møte med sektormyndighetene ble avholdt 27.02.2015 

Kunngjøring og medvirkning 
Kunngjøring ble gjort i Lokalavisa Hitra-Frøya 03.04.2015. 

Naboer og sektormyndigheter fikk også oversendt brev i denne uken. 

Svar: Det er kommet inn to skriftlige henvendelser fra naboer/berørte parter 

Uttalelsene finnes i vedlegg 03 Skjema tilbakemeldinger etter foreløpig høring 

 

Sektormyndighetene 
Sektormyndighetene fikk oversendt brev på mail om forhåndsvurdering av saken 

30.03.2015 

De som ble varslet er Fylkeskommunen, Fylkesmannen og Statens vegvesen. 

 

Det er vedlagt skjema som lister opp innkommende merknader, og svar på hvordan man 

vil forholde seg til dem. Se vedlegg 04 Tilbakemeldinger etter foreløpig høring. 
 

Vedlegg 
01 Ros-analyse 

02 Støy-rapport 

03 Skjema tilbakemeldinger etter foreløpig høring 
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 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE  
 

Sak:   2015009 (kp)    Reguleringsplan for  SØRNESSA gnr 9 bnr 107 m.fl 

 

Forfatter:  May I Andreassen    

Forslagsstiller til planforslag:  Frøy Eiendom 

 

Dato:   03.05.2015    

 

SAMMENDRAG MED ANBEFALINGER  

 
Området er ikke utsatt for stor risiko eller for stor sårbarhet. 

Det er gjort funn av kvikkleire i området F2, F5 og N/S. Tiltak gjennom TEK 10 §7-3 og NVE 

veiledning om kvikkleireskred, og som er i tråd med NVEs veileder «Sikkerhet mot 

kvikkleireskred 7/2014». 
Analysen viser forekomster av radon og vind, noe som er vanlig og vil bli håndtert i 

bygge/prosjekteringsperioden igjennom forskriftene TEK10. 

I sjø er det forekomst av viktig naturtype skjellsand, dette området bør være så uberørt som mulig. 

Det er ikke muligheter til graving eller mudring i sjøbunnen. Det er kun tillatt å senke ned lodd for 

feste av flytebrygge, da dette er reversibelt. 

Bewi Fabrikker ligger i umiddelbar nærhet, denne kan genere støy. Dette skal kartlegges. 

BEWI fabrikker oppbevarer flytende naturgass (LNG). Planområdet ligger utenfor sikkerhetssone på 

200 meter og høyere opp i terrenget. Det er vurdert til å ikke være stor fare innenfor plaområdet. 

 

 

 

Oppsummerende tabell  

 

Virkning/ 

Sannsynlighet 
Ubetydelig 

Mindre 

alvorlig 
Alvorlig Svært alvorlig 

Svært 

sannsynlig 
    

Sannsynlig     
Mindre 

sannsynlig 
    

Lite sannsynlig     
 

 

BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER  

Det vises til planens beskrivelse 
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METODE  

Mulige uønskede hendelser skal ut fra en generell/teoretisk vurdering sorteres i hendelser som 

kan påvirke planområdets funksjon, utforming m.m., og hendelser som direkte kan påvirke 

omgivelsene, henholdsvis virkninger for og virkninger av planforslaget.  

Tema i tabellen under er kvittert ut eller inn i kolonnen Aktuelt. (Det svares ja eller nei på om 

temaet er aktuelt for saken.)  

 

Vurdering av sannsynlighet for uønskede hendelser er klassifisert i:  

1. Lite sannsynlig – hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner eller forhold, men 

det er en teoretisk sjanse  

2. Mindre sannsynlig- hendelsen kan skje  

3. Sannsynlig – kan skje av og til, mulig periodisk hendelse  

4. Svært sannsynlig – kan skje regelmessig, forholdet er kontinuerlig tilstede  

 

Vurdering av uønskede hendelsers alvorlighetsgrad er klassifisert som:  

1. Ubetydelig - Ingen fare for person- eller miljøskader, konsekvenser av systembrudd er 

uvesentlig  

2. Mindre alvorlig - Få eller små person- eller miljøskader  

3. Alvorlig - Alvorlige, behandlingskrevende person- eller miljøskader, system settes ut av 

drift over lengre tid  

4. Svært alvorlig - katastrofer, mange døde eller alvorlig skadde, langvarige/uopprettelige 

miljøskader, system settes varig ut av drift  

 

Klassifikasjon med fargekoder 

 

Virkning/ 
Sannsynlighet Ubetydelig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig 

Svært sannsynlig     

Sannsynlig     

Mindre sannsynlig     

Lite sannsynlig     
 

UØNSKEDE HENDELSER, VIRKNINGER OG TILTAK  

Tabell med mulige uønskede hendelser. (Når det svares ja i kolonnen Aktuelt)  skal 

sannsynlighet og alvorlighet av virkning vurderes. Resultatet markeres ved at celle i tabellen 

vises med riktig fargekode. Hendelser i rødt felt vurderes først, deretter gult. Det vurderes om 

utbygging er mulig og det vurderes hvilke tiltak/endringer av planen som er nødvendig for å 

redusere risiko til akseptabelt nivå.  

Det kan vises til konsulentrapporter med utredninger i kommentarfelt eller i fotnote.  

 
Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og ha alvorlige til svært 

alvorlige virkninger, krever tiltak. Forslag til tiltak beskrives i høyre kolonne eller i henvises til 

egne avsnitt i beskrivelsen.  
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Hendelse/situasjon Aktuelt  

ja/nei  

Sannsynlig  

 

Virkning  

 

Risiko - 

vurdering 

Kommentar  

 

 

NATUR-, KLIMA- og MILJØFORHOLD   

Er området utsatt for eller kan tiltak i planen medføre risiko for:  

 

1 Masseras/skred J MINDRE 

SANNSYNLI

G 

ALVORLIG  KRAV OM 

DOKUMENTA

SJON I 

HENHOLD TIL 

TEK 10 § 7-3 

OG NVE 

VEILEDER 

«SIKKERHET 

MOT 

KVIKKLEIERE

SKRED 

7/2014» 

2 Snø-/isras N     

3 Flomras N     

4 Elveflom N     

5 Tidevannsflom N     

6 Radongass J SANSYNLIG MINDRE 

ALVORLIG 

 LEGGE 

RADONDUK 

ETTER 

FORSKRIFTEN 

tek10 

7 Vind J SANSYNLIG MINDRE 

ALVORLIG 

 OPPFØRE 

BYGGVERK 

ETTER TEK 10 

8 Nedbør N     

9 Sårbar flora N     

10 Sårbar fauna-fisk N     

11Naturvernområder J MINDRE 

SANSYNLIG 

UBETYDELI

G 

 SKJELLSAND 

OMRÅDET, 

INGEN. VIKTIG 

NATRTYPE. 

INGEN 

MULIGHETER 

TIL GRAVING 

ELLER 

MUDDRING I 

OMRÅDET 

12 Vassdragsområder N     

13 Havstigning/stormflo J LITE 

SANSYNLIG 

MINDRE 

ALVORLIG 

 SJØNÆRT 

OMRÅDE. 

BYGGNINGER 

PLASSERES I 

FORHOLD TIL 

RETNIGNSLIN

JER OM 

HAVNIVÅSTIG

NING. 

14 Fornminner N     

15 Kulturminner N     

 

BYGDE OMGIVELSER 

Kan tiltak i planen få virkninger for : 
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15 Veg, bru, 

kollektivtransport 

N     

16 Havn, kaianlegg N     

17 Sykehus, 

omsorgsinstitusjon 

N     

18 Skole, barnehage N     

19 Tilgjengelighet for 

utrykningskjøretøy 

N     

20 Brannslukningsvann N     

21 Kraftforsyning N     

22 Vannforsyning N     

23 Forsvarsområde N     

24 Rekreasjonsområder N     

 

FORURENSNINGSKILDER 

Berøres planområdet av:  

 

25 Akutt forurensning N     

26 Permanent 

forurensning 

N     

27 Støv, støy, industri J MINDRE 

SANSYNLIG 

UBETYDELI

G 

 MULIG STØY  

FRA FABRIKK. 

KARTELGGE 

VED 

STØYVURDERI

NGER 

28 Stø og støy, trafikk N     

29 Støy, andre kilder N     

30 Forurenset grunn N     

31 Høyspentlinje J LITE 

SANSYNLIG 

MINDRE 

ALVORLIG 

 HØYSPENNIN

GSLEDNINGE

N SOM GÅR I 

LUFT SKAL 

FJERNES OG 

LEGGES I 

JORDA. 

32 Risikofylt industri J LITE 

SANNSYNLI

G 

MINDRE 

ALVORLIG 

 UTENFOR 

SIKKERHETSA

VSTAND TIL 

GASSTANK 

BEWI 

33 Avfallsbehandling N     

34 

Oljekatastrofeområde 

N     

 

FORURENSNING.  

Medfører tiltak i planen:  

 

35 Fare for akutt 

forurensning 

N     

36 Støy og støv fra 

trafikk 

N     

37 Støy og støv fra 

andre kilder 

N     

38 Forurensning av sjø N     

 

39 Risikofylt industri J LITE 

SANNSYNLI

G 

MINDRE 

ALVORLIG 

 UTENFOR 

SIKKERHETSA

VSTAND TIL 
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GASSTANK 

BEWI 

 

TRANSPORT 

Er det risiko for:  

 

40 Ulykke med farlig 

gods 

N     

41 Vær/føreforhold 

begrenser 

tilgjengelighet 

N     

42 Ulykke i av- og 

påkjørsler 

N     

43 Ulykker med 

gående, syklende 

N     

44 Ulykke ved 

anleggsgjennomføring 

N     

 

 

 

 

 

ANDRE FORHOLD 

Er det risiko knyttet til tiltak og omgivelser: 

 

45 Fare for 

terror/sabotasje 

N     

46 Regulerte 

vannmagasin med 

usikker is/varierende 

vannstand 

N     

47 Fallfare ved naturlige 

terrengformasjoner 

samt gruver, sjakter og 

lignende 

N     

48 Andre forhold N     
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RAPPORT  

Sørnessa - Frøya 

Måling av industristøy 

 

Kunde: Frøy Eiendom AS /v May I. Andreassen 

 

Sammendrag:   

Målingene viser at støynivåene på deler av byggetomten er innenfor grenseverdien Lden for industri 
med helkontinuerlig drift gitt i T-1442. 

Den mest dominerende støyen forekommer i sammenheng med lasting på lastebiler. Et estimat 
som baserer seg på ingen lasting nattestid gir tilfredsstillende støynivåer iht. grenseverdien, Ln, gitt i 
T-1442. 

For en mer sikrere vurdering kreves det utvikling av 3D-modell og gjennomføre 
støysoneberegninger for byggetomten med simulering av aktuelle støykilder. 
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1 Bakgrunn
Brekke & Str and Akustikk AS har på oppdrag fra Frøy Eiendom AS gjennomført målinger av
industristøy på aktuell byggetomt ved Sørnessa i Frøya Kommune. Hensikten med rapporten er å
kartlegge om det er nødvendig med tiltak mot industristøy fra nærliggende industri.

Det er ikke avklart om Brekke Strand skal søke om ansvarsrett PRO for prosjektet.

2 Situasjonsbeskrivelse
Det er støy fra nærliggende fabrikken BEWi Produkter AS som har blitt målt. Den aktuelle
byggetomten er avmerket i Figur 1 .

Figur 1 - Tomtekart over området med byggetomt avmerket.

Bygge tomt

B E Wi
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3 Myndighetskrav 

3.1 Overordnede planer 

Det er ikke omtalt noe om støy i områdereguleringsplanen. 

3.2 Retningslinje T-1442/2012 

3.2.1 Grenseverdier 

Miljøverndepartementets retningslinje for støy i arealplanlegging T- 1442/2012 skal legges til grunn 
ved arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter Plan- og bygningsloven. For å tilfredsstille 
retningslinjens krav til støy på utendørs oppholdsareal og utenfor vinduer for bolig må grenseverdier 
i Tabell 1 oppfylles. Mer utfyllende gjennomgang av T-1442 er gitt i vedlegg. 

Tabell 1 – Grenseverdier for støy, på utendørs oppholdsarealer og utenfor vinduer, innfallende lydtrykknivå. 

Støykilde Støynivå på uteoppholdsareal 
og utenfor vinduer til rom med 
støyfølsom bruksformål 

Støynivå utenfor soverom, 
natt kl. 23-07 

Industri med helkontinuerlig 
drift 

Uten impulslyd: Lden 55 dB 

 

Lnight 45 dB 

LAF, max 60 dB 

4 Målinger 

Det ble gjennomført målinger ved tomtegrensen til nærliggende industri, og flere punkter rundt om 
på byggetomten. Midlet verdier fra målingene kan ses i Tabell 2. 

Målingene ble gjennomført i intervall på 30 sekunder. Støybildet var dominert av helkontinuerlig 
viftestøy. Innimellom ble viftestøyen overskredet av trailertrafikk på området. 

 

Tabell 2 -  Målte støynivåer fra industri 

Punkt Leq LAF, max 

Ved tomtegrense til industri 
(midlet) 

48 dB 69 dB 

 

I tomteområde (midlet) 37 dB 53 dB 

 



Sørnessa - Frøya 

Måling av industristøy 

 

Rapportnr: AKU - 01  Revisjon: 0 26. August 2015  Side: 5 av 7 

5 Beregninger 

Det antas at det målte ekvivalentnivået er likt hele døgnet når viftestøyen er kontinuerlig og 
konstant. Når ekvivalentnivået er kjent for dag, kveld og natt kan Lden beregnes. Det beregnede 
støynivået er vist i Tabell 3 og i Figur 2. 

Tabell 3 - Beregnet støynivåer basert på støymålinger 

Beregningspunkt Krav ved fasade og 
uteoppholdsareal 

Beregnet nivå 

Ved tomtegrense til industri Lden ≤ 55 dB 

Ln ≤ 45 dB 

LAF, max ≤ 60 dB (natt kl.23-07) 

Lden = 54 dB 
Ln = 48 dB 

LAF,max = 69 dB 

På byggetomt Lden = 43 dB 
Ln = 37 dB 

LAF,max = 53 dB 

 

Det ble ikke gjennomført målinger på nattestid. Dermed kan støynivåene om natt kun estimeres. 
Etter samtale med ledelsen av industrianlegget kunne de bekrefte at det normalt ikke forekommer 
noe lastebiltrafikk på området nattestid. Men kan forekomme avhengig av krav fra kunde.  

 
Figur 2 - Kart over området med målte støyverdier, Lden, markert i kart. 

Dersom det ikke er lastevirksomhet og lastebiltrafikk på området nattestid vil Ln ved tomtegrensen til 
industrianlegget tilsvare ekvivalentnivået til viftestøyen på dagtid. Inne på tomteområdet vil dette 
være i underkant av 45 dB. Merk dette er estimerte verdier basert på målinger gjort på dag- og ikke 
på nattestid. 
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6 Oppsummering 

6.1 Beskrivelse av støysituasjon 

Brekke og Strand Akustikk har på oppdrag av Frøy Eiendom gjennomført støymålinger fra 
nærliggende industri på planlagt byggetomt. Støyen er dominert av utendørs vifter og lastebiltrafikk i 
sammenheng med lasting ved industrianlegget. 

Målingene viser at støynivåene på deler av byggetomten er innenfor grenseverdien Lden for industri 
med helkontinuerlig drift gitt i T-1442.  

Det ble ikke gjennomført støymålinger på natt. Det har blitt gjennomført et estimat på hva 
støynivåene vil være, basert på driftsinformasjon mottatt fra ledelsen av industrianlegget. Estimatet 
basert på viftemålingene gir støynivåer som tilfredsstiller grenseverdien, Ln, gitt i T-1442. 

For en mer sikrere vurdering kreves det utvikling av 3D-modell og gjennomføre støysoneberegninger 
for byggetomten med simulering av aktuelle støykilder. 

 

  



Sørnessa - Frøya 

Måling av industristøy 

 

Rapportnr: AKU - 01  Revisjon: 0 26. August 2015  Side: 7 av 7 

Vedlegg 1:  Utdrag fra Retningslinje for behandling av støy i 
   arealplanlegging, T-1442/2012 

Miljøverndepartementets retningslinje for støy i arealplanlegging T- 1442 skal legges til grunn ved 
arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter Plan- og bygningsloven. 

Benevnelser for lydnivå: 

Lden A-veiet ekvivalent lydnivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 5 dB / 10 dB ekstra 
tillegg på kveld/natt. 

Lekv,24 Døgnekvivalentnivået uttrykker det gjennomsnittlige lydtrykk over 24 timer. 

L5AF A-veide nivå målt med tidskonstant ”Fast” som overskrides av 5 % av hendelsene i løpet av 
en nærmere angitt periode, dvs. et statistisk maksimalnivå i forhold til antall hendelser. 

For å tilfredsstille retningslinjens krav til støy på utendørs oppholdsareal og utenfor vinduer for bolig 
må grenseverdier i Tabell 1 oppfylles. 

Tabell 4 – Grenseverdier for støy, på utendørs oppholdsarealer og utenfor vinduer, innfallende lydtrykknivå. 

Støykilde Støynivå på uteoppholdsareal 
og utenfor vinduer til rom med 
støyfølsom bruksformål 

Støynivå utenfor soverom, 
natt kl. 23-07 

Industri med helkontinuerlig 
drift 

Uten impulslyd: Lden 55 dB 

 

Lnight 45 dB 

LAF, max 60 dB 

 

Videre er følgende presiseringer til grenseverdiene angitt i T-1442: 

 Grenseverdien for uteplass må være tilfredsstilt for et nærområde i tilknytning til bygningen 
som er avsatt og egnet til opphold og rekreasjonsformål. Beregningshøyden skal være 
minimum 1,5 meter over terreng, eventuelt over balkong- eller terrassegulv. 

 Krav til maksimalt støynivå i nattperioden gjelder der det er mer enn 10 hendelser pr. natt. 



 
 

BESTEMMELSER FOR SØRNESSA DATO: .03.05.16 SIDE - 1 - 

 

BESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN SØRNESSA 

GNR. 9 BNR 107 m/flere 

PLANID: 1620201503 

 Plan er datert     : …20.10.2015… 

 Dato for siste revisjon av planbestemmelsene : …03.05.2016… 

 Dato for siste revisjon av plankart  : …03.05.2016… 

 Dato for Kommunestyrets vedtak  : …26.05.2016… 

 

AVGRENSING 

Det regulerte området er vist med reguleringsgrensen på plankartet datert: ...03.05.16... 

 

FORMÅLET MED REGULERINGSPLANENS AVGRENSING 

Området reguleres til følgende formål, med feltangivelser som vist på plankartet; 

 PBL § 12-5. pkt. 1 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

PBL § 12-5. pkt. 2 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

 PBL § 12-5. pkt. 3 GRØNNSTRUKTUR 

 PBL § 12-5. pkt. 6 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG 

 

§1 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

1.1 Konsentrert småhusbebyggelse, tomt 1, 2 og 3 
 
1. Innenfor området kan det bygges flerboligbygg med tilhørende garasje/bod.  
2. For antall parkeringsplasser per enhet vises det til Frøya kommunes enhver tids gjeldene 

bestemmelser. 
3. Mønehøyden skal ikke overstige 17,5 moh. 
4. Bygningens takform kan være pulttak i tillegg til det tradisjonelle saltak og valmtak 
5. Maks utnyttelsesgrad settes til %BYA= 45 
6. Ingen bygninger kan plasseres over felles vann/avløpsledninger. 
7. Før tillatelse til tiltak blir gitt, skal det utarbeides en situasjonsplan som viser: 

- Hovedbygningens plassering. 
- Eventuell fremtidig garasje/bod. 
- Vann/avløp fra tilkoblingspunkt til huskropp. 
- Parkeringsareal. 
- Byggegrense. 
- Eiendomsgrenser. 
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Tomt 2 og 3 tillates kun terrengtilpasset hovedbygning. 
 
1.2 Boligbebyggelse: 
1 Innenfor området kan bygges eneboliger med tilhørende garasje/bod. 
2 For antall parkeringsplasser per enhet vises det til Frøya kommunes enhver tids 

gjeldene bestemmelser. 
3 Mønehøyden skal ikke overstige 17,5 moh. 
4 Bygningens takform kan være pulttak i tillegg til det tradisjonelle saltak og valmtak 
5 Maks utnyttelsesgrad settes til %BYA= 45 
6 Ingen bygninger kan plasseres over felles vann/avløpsledninger. 
7 Før tillatelse til tiltak blir gitt, skal det utarbeides en situasjonsplan som viser: 

- Hovedbygningens plassering. 
- Eventuell fremtidig garasje/bod. 
- Vann/avløp fra tilkoblingspunkt til huskropp. 
- Parkeringsareal. 
- Byggegrense. 
- Eiendomsgrenser 

8 Tomt 4 og 5, maks utnyttelsesgrad settes til %BYA 60 % 
9 Før rammetillatelse gis for boliger innenfor felt 6 og 7 må det dokumenters at 

Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen 
(T-1442/2012) er fulgt, og støygrenseverdier, tabell 3, for industri legges til grunn. 
Boenheter skal ha støynivå mindre enn Lden55dB utenfor halvparten av rom for 
varig opphold og minst et soverom. Støy på uteoppholdsareal skal ikke overstige 
Lden55dB. Dersom grenseverdi overskrides må det gjennomføres avbøtende tiltak. 

10 Bestemmelsesområde #1, eksisterende bergknaus kan fjernes ved etablering av tomt 
10 og 11. 

 
1.3 Naust/Sjøhus 
Innenfor dette området kan det settes opp naust/sjøhus etter Frøya kommunes til enhver tids 
gjeldende retningslinjer for sjøhus. 
 
Før tiltaksrealisering i området N/S må nødvendig dokumentasjon som tilfredsstiller kravene 
i TEK 10 § 7- 3 veiledning om kvikkleireskred, og som er i tråd med NVEs veileder 
«Sikkerhet mot kvikkleireskred 7/2014» foreligge. 

 
1.4 Lekeplass 
Innenfor dette område skal det opparbeides lekeplass. Lekeplassen er for tomtene innenfor 
reguleringsplanen, men kan også benyttes av andre.  
Lekeplassen skal gis en tiltalende utforming og behandling som gir mulighet for ulike typer 
lek i ulike årstider. 
 
Rekkefølge: Lekeplassen skal opparbeides av utbygger når 3 av tomtene i planen er bebygd. 
 

 
§2 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR  

2.1 Kjøreveg 
Dette er kjørevegen som er vist i planen. 
Kjørebredde for felles veg er 3,5 og 4 m. 
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2.2 Annen veggrunn 
       Dette er areal i form av skråningsutslag og grøfter som naturlig tilfaller veiene i området. 

Disse skal tilsåes for å gi et tiltalende utseende. 
 

2.3 Vann avløp 
Fellesledninger, kummer og annet nødvendig utstyr skal plasseres på en slik måte at dette 
ikke virker skjemmende. 
1. All ny bebyggelse innenfor området skal tilknyttes stedets vannverk.  
2. Spillvann skal føres i felles ledning fram til kommunal slamavskiller/utslippsanlegg. 
3. Overvann skal føres i rør til sjø eller til terreng. 
4. Etter legging av vann - og kloakkledninger, samt plassering av eventuelle kummer, skal 

det foretas terrengmessige behandlinger, slik at det ikke oppstår sår i terrenget som virker 
skjemmende for omgivelsene. 

5. Søknad om tilkobling til offentlig vann/avløpsanlegg sendes til Frøya kommune med 
byggesøknad. 

6. Det skal tilkobles kommunalt avløpsanlegg. Utforming etter nærmere avtale med 
kommunen. 

  
§3 GRØNNSTRUKTUR 

 3.1 Turdrag/sti 
Det tillates opparbeidet tursti på inntil 2,0 m bredde i området der det er avmerket i kartet.  
Det tillates oppført mindre konstruksjoner langs stien for å lette tilgjengeligheten.  
 
Sti som går til naustområdet kan benyttes som midlertidig vei i forbindelse med etablering 
av naustarealet. Det skal settes opp bom for å hindre uønsket trafikk. 
Rekkefølge: Når naustområdet er ferdig utbygd skal adkomst tilbakeføres til sti. 
 
Sti mellom tomt 4 og 5 etableres på inntil 2,0 meter bredde. Det tillates ikke konstruksjoner 
som hindrer fri ferdsel over stien. 
 

 3.2 Friområde 
Innenfor dette området er det ikke tillatt med tiltak som kan forringe friluftslivet.  

Før tiltaksrealisering i området F5 og F2 må nødvendig dokumentasjon som tilfredsstiller 
kravene i TEK 10 § 7- 3 veiledning om kvikkleireskred, og som er i tråd med NVEs veileder 
«Sikkerhet mot kvikkleireskred 7/2014» foreligge. 

 
3.2.1 Område F1 
Innenfor dette området tillates det enkel tilrettelegging med reversible inngrep for å fremme 
friluftslivet og for å fremme området som møteplass. 
 
3.2.2 Område F5  
Innenfor dette området tillates enkel tilrettelegging med reversible inngrep. 
Det tillates å sette opp bygg inntil 50 m2 BYA så fremt dette skal brukes som et fellestiltak 
for området eks. nærmiljøanlegg.  
 
3.3 Vegetasjons skjem 
Innenfor dette området tillates ikke tiltak. Det tillates kun vanlig vedlikehold av området. 
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§4 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG 

      4.1 Badeområde 
Dette området er avsatt til badeaktiviteter.  
Det er tillat med enkle installasjoner i vannet i forbindelse med badeaktiviteten.  
Det tillates satt opp avsperringer/merking i sjø for å skjerme mot båttrafikken. 
 

      4.2 Småbåthavn 
 Innenfor dette området tillates det lagt ut flytebrygger i tilknytning til naustområdet. 

Det tillates ikke mudring, utfylling eller andre irreversible tiltak i sjø. Det tillates punktfeste 
av flytebrygge i sjø. 
Utlegging av flytebrygge er søknadspliktig og skal fremmes til kommunen sammen med 
situasjonsplan. Det skal være minst 1 gjesteplass pr. 10båtplasser for allmenn benyttelse, 
disse skal være av god størrelse, merkes godt og være lett tilgjengelig.  
 
 

§5 Fellesbestemmelser 

5.1 Høyspenningsledning 
Gjennom planområdet går det en høyspenningsledning. Høyspentledning skal legges i 
bakken før byggestart. 
 
5.2 Kulturminner 
Tiltakshaver har aktsomhets- og meldeplikt mht. kulturminner, jfr. lov om kulturminner av 
1978,§ 8. Dersom det under arbeid påtreffes kulturminner iht. lov om kulturminner av 1978, 
skal arbeidet stanses og varsel sendes kulturvernmyndighetene umiddelbart. 
 
Dersom det under arbeid i planområdet påtreffes kulturminner under vann vernet iht. kml § 
14 og § 4, skal arbeidet stanses og NTNU Vitenskapsmuseet varsles omgående. 
 
5.3 Krav til sikkerhet mot stormflo: 
Alle eventuelle bygningsdeler under kote + 3,00 skal tåle påvirkning fra sjøvann. 
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Region Kystverket Midt-Norge 

Sentral postadresse: Kystverket 

Postboks 1502 
6025 ÅLESUND 

Telefon: +47 07847 Internett: 

E-post: 
 

www.kystverket.no 

post@kystverket.no 
 

For besøksadresse se www.kystverket.no Bankgiro: 7694 05 06766 Org.nr.: NO 874 783 242 
 

Brev, sakskorrespondanse og e-post  bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson 

 

 
  
 
 
 

Frøya kommune 
Postboks 152 
7261 SISTRANDA 
 
   

 

 
 
 
 
Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2016/344-2 

Arkiv nr.: Saksbehandler: 
Børre Tennfjord 

Dato: 
15.03.2016 

Høring og offentlig ettersyn - Reguleringsplan - Sørnessa - Frøya kommune - 
Sør-Trøndelag fylke 

 

Man har den 29.januar 2016, mottatt reguleringsplan for Sørnessa i Frøya kommune til 
offentlig ettersyn og høring. Fristen for innspill til planen er 10.mars 2016. 

 

 

 

 

 

 

Planbeskrivelse og planforslag; 

 

 

 

 

 

 

 

Kort om Kystverkets ansvar 

Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning og sjøverts samferdsel. Etaten er et 
forvaltningsorgan underlagt Samferdselsdepartementet og har faglig ansvar for sikkerhet 
og fremkommelighet i norske farvann og havner. 

Midt-Norge 



 

 
 

Side 2 

Kystverket arbeider for å sikre god fremkommelighet, trygg ferdsel, og forsvarlig bruk og 
forvaltning av farvannet, samt effektiv og sikker sjøtransport og havnevirksomhet. 

Kystverket skal gjennom sitt arbeid ivareta nasjonale interesser og føringer i blant annet: 

- Lov av 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven). 
- Ot.prp. nr. 75, (2007-2008) om lov om havner og farvann. 
- Losloven, og tilhørende forskrifter. 
- Nasjonal transportplan 2014-2023 St. meld nr. 26 (2012-2013). 
- Kystverkets handlingsprogram 2010-2019. 
- St. meld. nr. 14 (2004-05) På den sikre siden – sjøsikkerhet og oljevernberedskap. 
- St. meld. nr. 43 (1998-99) Vern og bruk i kystsonen (FKD) 
- St. meld. nr. 46 (1996-97) Havner og infrastruktur for sjøtransport (FKD) 
- Kystverket – en nasjonal etat for sjøsikkerhet, beredskap og sjøtransport.  Mål og strategier. 

For å ivareta sjøsikkerheten i norske farvann, har Kystverket etablert en omfattende 
infrastruktur og tilhørende maritime tjenester. Den fysiske infrastrukturen består av fyr, 
sjømerker, skilt, etablering og utbedring av farleder og fiskerihavner. 

De maritime tjenestene omfatter blant annet lostjeneste, utstedelse av farledsbevis, 
trafikkovervåking og -kontroll, elektroniske navigasjonshjelpemidler, meldings- og informa-
sjonstjenester (is-, bølge-, strøm- og vindvarsling samt navigasjonsvarsler). 

Kystverket har også ansvaret for statens beredskap mot akutt forurensing, og sikkerhet i 
norske havner med internasjonal trafikk (ISPS). 

 
Vår vurdering 
Vedlagte planforslag, vil etter Kystverkets oppfatning, ikke ha noen innvirkning av 
betydning på statlige anlegg, installasjoner eller ansvarsområde. Vi har derfor ingen 
merknader til forslaget.  
 

 

 

Med hilsen 
 
 
 
Børre Tennfjord 

 
 
 
 
 

Konst. regiondirektør  
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 

 
 
 
 
 
Vedlegg: 
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 Vår dato 

17.03.2016 
Vår referanse 

2016/3617/STNO 
Vitenskapsmuseet 

Seksjon for arkeologi og kulturhistorie 
Deres dato 

25.01.2016 
Deres referanse 

15/76 PLAN 

1620201503 
 

 

Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon Saksbehandler 

 

7491 Trondheim 

E-post: Erling Skakkes gt. 47 b +47 73 59 21 70 Staale Normann 

arkeologi@vm.ntnu.no Telefaks 

http://www.ntnu.no  +47 73 59 22 38 Tlf: +47 73 59 22 53 

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til 
enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse. 

 

Frøya kommune 

Postboks 152 

7261 SISTRANDA 

 

 

  

  

Marinarkeologisk uttalelse til høring og offentlig ettersyn av 
reguleringsplan Sørnessa gnr 9 bnr 107, Frøya kommune 
 

NTNU Vitenskapsmuseet mottok 25.01.2016, i e-post fra Frøya kommune, ovennevnte sak til 
uttalelse. 

NTNU Vitenskapsmuseet er kulturvernets landsdelsinstitusjon for forvaltning av kulturminner under 
vann i Midt-Norge. Vi vurderer tiltak i sjø ut fra hensynet til eventuelle konflikt med kulturminner 
under vann, vernet eller fredet av Lov om kulturminner av 9. juni, 1978 nr. 50 (kml) § 4 eller § 14. 

Den aktuelle reguleringsplanen regulerer blant annet sjøområde til formål småbåthavn. Dette er et 
tiltak som medfører inngrep i sjøbunnen. Det er planlagt punktfeste i sjøbunn for forankring av 
flytebrygge. Det tillates ikke større inngrep i sjøbunnen, da det er registrert område for skjellsand i 
naturbasen. Frøya er i sin helhet tatt inn som et prioritert område for marinarkeologi, da potensialet 
for kulturminner under vann ansees som høyt for hele regionen. Det er ikke tidligere utført 
marinarkeologiske undersøkelser i planområdet. NTNU Vitenskapsmuseet vurderer imidlertid tiltaket 
til å være av en slik art at faren for konflikt med eventuelle kulturminner under vann anses som 
relativt liten. Det må imidlertid understrekes at punktfester med moringer etc. må befinne seg 
innenfor plangrensen da det er registrert et fredet vrak i nærheten. 

NTNU Vitenskapsmuseet har dermed ingen anmerkninger til tiltaket slik det foreligger, men minner 
om meldeplikten. Dette innebærer at dersom det under arbeidet oppdages kulturhistorisk materiale 
som kan være vernet eller fredet etter loven (keramikk, glass, vrakdeler, etc), må arbeidet straks 
stanses og NTNU Vitenskapsmuseet varsles, jfr. kml §14 tredje ledd, konf. § 8 annet ledd, §13 
første ledd første punktum og §13 annet ledd. Tiltakshaver plikter å underrette den som skal utføre 
arbeidene om dette, men står også selv ansvarlig for at det blir overholdt. 

Vi ber derfor om at følgende blir tatt med i reguleringsbestemmelsene: «Dersom det under arbeid i 
planområdet påtreffes kulturminner under vann vernet iht. kml § 14 og § 4, skal arbeidet straks 
stanses og NTNU Vitenskapsmuseet varsles omgående.» 
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Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
Vår dato 

17.03.2016 
Vår referanse 

2016/3617/STNO 

 

 

 

Med hilsen 

 

Bernt Rundberget 

Seksjonsleder 

 

 

Staale Normann 

Saksbehandler 

 

 

I samsvar med fullmakt er dette dokumentet godkjent elektronisk og har derfor ingen fysisk signatur 

 

 

 

 

Kopi: 

Sør-Trøndelag fylkeskommune 

 





Hamarvik Båtforening

Hammarbergveien 113

Hamårvik 17.2.2016

Frøya Kommune

v/ Arealplanlegger Stian Aaspås Haugen

/zbu 5rstranoa

Merknad til reguleringsplan for sørnessa

Viser til offentlig høringsrunde om regulerinSsplan for Sørnessa og vil meddele at

Hamarvik Båtforening har en merknad til reguleringsplanen.

I beskrivelsen av reguleringsplanen side 6, punkt småbåthavn og tiltak i tiø, blir det vist til at

vår båtforening ikke har ledige plasser. Dette blir en noe fordreid fremstilling av fakta

Riktig nok, er det fortiden ingen ledige plasser. Dette varierer noe fra tid til annen, og plasser

tildeles etter ventelisteprinsippet.

Men for ca 2 år siden sendte vi en henvendelse til Frøya Kommune v/ A Kvingedal om at vi

ønsker å utvide vår kapasitet med ca 40-45 nye båtplasser pga stor pågang av nye

medlemmer. Tilbakemeldingen fra kommunen var positivt, men er avhengig av når Aqualine

AS flytter og at kommunen omregulerer arealet i havna ved Aqualine AS til dette formålet'

samt areal for flere nausttomter.

vi har diskutert saken med styreleder i Aqualine As Geir Furber8, som også er svært positiv

tilsaken.

Vi mener at en godkjenning av småbåthavn ved Gjevika/Sørnessa blir i sterk konkurranse

med vår eksiterende båtforening - som liSger i gangavstand til disse boligene - og trolig

hindre at vi kan foreta uwidetse som kan komme hele grenda til gode'

Derfor ber Hamarvik Båtforening Frøya Kommune om å ikke godkjenne søknad om

etablering av en ny småbåthavn i konkurranse med eksisterende, men heller ser positivt på

vår kommende søknad om utvidelse.

Med vennlig hilsen

Hamarvik Båtforening





Fra: Kværnø, Inger Teodora <Fmstitk@fylkesmannen.no> 
Sendt: 2. mai 2016 15:03 
Til: Stian Aspaas Haugen 
Emne: SV: Støy, reguleringsplan Sørnessa Frøya kommune 
 
Hei 
 
Fylkesmannen bekrefter med dette at dersom den foreslåtte bestemmelsen tas inn i planen, vurderer vi 
våre vilkår som imøtekommet. 
 
Det er kommunen som er planmyndighet, og som må foreslå endringer for å imøtekomme vilkår for 
egengodkjenning. Fylkesmannen kan veilede konsulenter ved behov, men kan ikke forhåndsgodkjenne 
løsninger før kommunen har tatt stilling til dem. Vi beklager hvis dette ikke kom tydelig fram i vår dialog 
med støyutreder.  
 
 
Med vennlig hilsen  
 
Inger Teodora Kværnø 
rådgiver 
 
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 
Telefon: 73 19 91 61 
Fmstitk@fylkesmannen.no 
www.fylkesmannen.no\st 

 Tenk på miljøet før du skriver ut denne eposten 

 
 
 

Fra: Stian Aspaas Haugen [mailto:Stian.Haugen@froya.kommune.no]  
Sendt: 20. april 2016 15:58 
Til: Kværnø, Inger Teodora 
Emne: Støy, reguleringsplan Sørnessa Frøya kommune 

 
Frøya kommune viser til følgende bestemmelse tilknyttet støy i reguleringsplan for Sørnessa: Før 
rammetillatelse gis for boliger innenfor felt 6 og 7 må det dokumenters at retningslinje for behandling av 
støy i arealplanleggingen (T-1442/2012) er fulgt, og støygrenseverdier, tabell 3, for industri legges til 
grunn. Dersom grenseverdi overskrides må det gjennomføres avbøtende tiltak. 
 
I behandlingen så ble ROS- analyse og støymåling ettersendt til fylkesmann, uten at det ble tatt inn 
høringsuttalelsen. Støyrapporten viser til to punktberegninger gjort og ikke til støysoner. Det er derfor 
noe usikkerhet knyttet til hvor  grenseverdi ligger. Kommunen har vurdert det slik at bestemmelsen skal 
gjelde felt 6 og 7, hvor det kan være nødvendig med avbøtende tiltak. Støyrapport ligger også som 
vedlegg. 
 
Firma som utredet støyrapport på vegne av forslagsstiller sier de ha kommet til en enighet med 
fylkesmann over telefon, med tanke på forslag til bestemmelse. Kommunen kan ikke se at de kan gå god 
for dette, og vil derfor ha en skriftlig tilbakemelding. Håper på snarlig svar. 



 
 
 

 

 
 

Stian Aspaas Haugen 

Arealplanlegger 

 

Tlf: 72 46 32 00 

 

www.froya.kommune.no 

stian.haugen@froya.kommune.no  
 

 

 
E-post fra og til Frøya kommune er offentlig. Bevaringsverdig epost arkiveres og blir dermed synlig på postlista.  
Ta miljøhensyn - vurder om du virkelig må skrive ut denne e-posten. 
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Uttalelse til reguleringsplan - Sørnessa - Frøya kommune 

Vi viser til deres brev av 4.3.2016 der Frøya kommune ber om en uttalelse fra DSB til nevnte 

reguleringsplan. Bakgrunnen for henvendelsen var at Fylkesmannen i Sør-Trøndelag påviste at 

reguleringsplanen grenser til BEWI Produkter AS, som håndterer farlig stoff og er en såkalt 
storulykkevirksomhet. 

 

Generelt  

I henhold til Brann- og eksplosjonsvernloven § 20 har alle virksomheter som håndterer farlig stoff plikt til 
å sørge for at håndteringen skjer på en slik måte at mennesker, miljø og omgivelser er tilfredsstillende 

sikret. Sikkerhetsnivået skal etableres gjennom tekniske og organisatoriske tiltak i virksomheten, 

eventuelt i kombinasjon med arealmessige begrensninger. Videre følger det av Plan- og bygningslovens 
§§ 4-3 og 11-8 at kommunen ved utarbeidelse av planer skal påse at risiko- og sårbarhetsanalyse blir 

utarbeidet og at det i nødvendig utstrekning blir fastsatt hensynssoner i arealplanene.  

 
Vi viser også til Seveso-direktivet som danner grunnlag for den norske storulykkeforskriften. I tillegg til 

at det stilles krav til virksomheter, stiller direktivet en rekke krav til nasjonale myndigheter. Dette gjelder 

blant annet arealplanlegging rundt storulykkevirksomheter. Dette gjelder både ved etablering av nye 

virksomheter, endring i eksisterende virksomheter og ved endringer i omgivelsene rundt virksomhetene.  
 

DSB har utarbeidet et utkast til en temaveiledning om sikkerheten rundt storulykkevirksomheter. 

Utkastet til temaveiledning (vedlagt) er p.t sendt på en begrenset høring. Temaveiledningen vil bli utgitt 
som en av flere temaveiledninger til forskrift om håndtering av farlig stoff, men vil også være faglig 

knyttet opp til den overordnede veilederen "Samfunnssikkerhet i planlegging etter plan- og 

bygningsloven" som er under utarbeidelse i DSB. Formålet med temaveiledningen er å beskrive hvorfor 
storulykkerisiko må inngå i arealplanleggingen og hvordan man kan ivareta dette hensynet. 

Temaveiledningen er rettet mot de som har en rolle i planlegging av plassering av ny 

storulykkevirksomhet og planlegging av endringer i omgivelsene rundt eksisterende virksomheter. Dette 

gjelder i hovedsak kommunen, men også regionale og sentrale myndigheter og storulykkevirksomheter. 
Veilederen har et spesielt fokus på kommunens og DSBs roller og virkemidler i dette arbeidet og 

hvordan virksomhetenes utredninger kan brukes som grunnlag for etablering av hensynssoner. 

 
Temaveiledningen er blant annet basert på: 

 

- Temarapporten Sikkerheten rundt anlegg som håndterer brannfarlige, reaksjonsfarlige, trykksatte og 

eksplosjonsfarlige stoffer, DSB (2013) 
- Pågående arbeid med ny DSB-veileder "Samfunnssikkerhet i planleggingen etter plan- og 

bygningsloven". 
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Vurderinger og anbefalinger 
Basert på de opplysninger vi har om virksomheten ved BEWI Produkter er det sikkerheten (avstanden) fra 

tanken som oppbevarer flytende naturgass (LNG) som det er mest vesentlig å vurdere. En slik vurdering 

bør inngå i ROS analysen for reguleringsplanen.  
 

Med bakgrunn i nevnte utkast til temaveiledning anbefaler en sikkerhetsavstand/hensynssone på 200 

meter fra tanken til boligbebyggelse, jf. vedlegg 2 i temaveiledningen. Videre anbefaler vi at Frøya 

kommune ved neste rullering av kommuneplanen vurderer å opprette en tilsvarende hensynssone rundt 
BEWI Produkter. Vi tar forbehold om at virksomhetene kan ha andre og mer detaljerte opplysninger for å 

vurdere sikkerhetsavstand/hensynssone. 

 
 

Med hilsen for  

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
Enhet for industrisikkerhet 

 

 

 
 Heidi M. Johansen Jan G. Røed 

 fung. avdelingsleder sjefingeniør 

 
 

Dokumentet er godkjent elektronisk. 

 
 

Vedlegg: Utkast til temaveiledning om sikkerheten rundt storulykkevirksomheter 

 

 
 

 

Kopi til: 
BEWI Produkter AS   7263 Hamarvik 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen 7468 Trondheim 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Bjørnar Grytvik Arkiv: M55  

Arkivsaksnr.: 16/1626    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SØKNAD OM KOMMUNAL OVERTAKELSE AV VANN- OG AVLØPSANLEGG 

FOR SØRSKAGET BOLIGFELT, MÅSØVAL  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 
Kommunen godkjenner søknaden om overtakelse av vann- og avløpsanleggene under følgende 

forutsetninger: 

1. Kommunen overtar anleggene vederlagsfritt fra utbygger. 

2. Det settes krav om at minst 10 stk boligenheter skal være ferdigstilt før overtakelsen 

ikraftsettes. 

3. Kommunal overtakelse begrenses til å ikke gjelde stikkledninger, og installasjoner i 

disse, fra hovedledning inn til den enkelte eiendom. 

4. Kommunen stiller med veiledning og kontroll under byggearbeidene for å sikre at 

anleggene blir utført forskriftsmessig og i tråd med kommunale standarder og krav. 

5. Det holdes overtakelsesforretning før formell overtakelse skjer. 

6. Utbygger stiller til rådighet nødvendig areal for større avløpsrenseanlegg ved et eventuelt 

kommunalt ønske om utvidelse av anlegget til 150 pe. Dette uten kostnad for kommunen. 

Utbygger avventer innkjøp av renseanlegg inntil saksfremlegg om utvidelse er behandlet i 

Formannskapet og Kommunestyret , senest august 2016. 

 

 

 

Vedlegg: 
1. Kopi av søknad 

2. Plan- og bygningsloven § 18-1 «Krav til opparbeidelse av veg og hovedledning for vann og 

avløpsvann» 

3. Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg §1 «Kommunalt eigarskap til vass- og 

avløpsanlegg» 

 

 

Saksopplysninger:   



Det vises til søknad fra XPRO AS på vegne av utbygger Måsøval Eiendom AS vedr. kommunal 

overtakelse av vann- og avløpsanleggene i forbindelse med etableringen av nytt boligfelt på 

Sørskaget, Måsøval. Dette under forutsetning av at utbygger står for planlegging, utbygging og 

kostnadene for etablering av anleggene.  

Spillvannsanlegget (kloakk) er dimensjonert for 10 stk boligenheter à 5 pe, tot. 50 pe.  Det er i 

søknad om utslipp og igangsettingstillatelse, sak nr. 48/16, beskrevet en teknisk utførelse av 

anlegget som er i tråd med kommunale standarder og krav.     

Avløpsrenseanlegget er beskrevet som et kjemisk minirenseanlegg med etterpolering som gir en så 

god rensing av slam, bakterier og næringsstoffer at utslippet har såkalt badevannskvalitet. Dette er 

en forutsetning for utslipp av kloakk i den lokale resipienten, da miljøbiologer nylig har klassifisert 

denne som svært sårbar. Resipienten er i dag preget av forurensning fra kloakkavløp i området. 

Det er i søknaden framstilt ønske om likebehandling i tilsvarende vedtak vedr. Valen boligfelt, sak 

15/55 av den 04.06.15.  

 

Vurdering: 
Anleggene er dimensjonerte i ht kommunale spesifikasjoner og krav med tanke på senere 

kommunal overtakelse. Dette i samråd med kommunen. Anleggene oppfyller derfor kommunens 

rett og plikt til å overtakelse som er regulert gjennom Plan- og bygningsloven § 18-1 «Krav til 

opparbeidelse av veg og hovedledning for vann og avløpsvann», 4 ledd (se vedlegg 2).  

Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg §1 «Kommunalt eigarskap til vass- og avløpsanlegg» sier 

at nye vann- og avløpsanlegg skal være eid av kommuner (se vedlegg 3). Dette gjelder dog ikke for 

mindre vann- og avløpsanlegg (mindre anlegg defineres som anlegg under 50 pe). Sørskaget 

boligfelt er dimensjonert for 50 pe og oppfyller dermed kravet til kommunalt eierskap. 

Det vises også til tilsvarende sak vedr. Valen boligfelt (44 planlagte boenheter), hvor vedtaket var 

positivt til kommunal overtakelse.  Administrasjonen vurderer disse sakene som sidestilte og at det 

dermed er grunnlag for likebehandling.   

Administrasjonen ser det som en fordel at omsøkt type avløpsrenseanlegg er det samme som på 

Valen boligfelt fordi service på begge anleggene da kan utføres av kommunens driftsoperatører, 

noe som gir laveste servicekostnader.   

Ved en overtagelse vil kommunen få full kontroll og råderett over anleggene, noe som gir større 

trygghet og driftssikkerhet for abonnentene. I tillegg vil det være fordelaktig at boligeiere i private 

boligfelt kan få samme tilbud som boligeiere i kommunale boligfelt (likebehandling) og dermed 

oppnå større forutsigbarhet i fremtidige vann- og avløpskostnader.  

Det er også i søknaden om kommunal overtakelse uttrykt ønske fra utbygger om at kommunen ser 

det som interessant å foreta sanering av spredt avløp fra eksisterende bebyggelse (ca. 15 boliger) 

rundt Sørskaget boligfelt. Dette for å rydde opp i eksisterende forurensningsproblemer i 

resipienten.  Utbygger stiller da til rådighet nødvendig plass for større renseanlegg uten kostnad for 

kommunen.                                                                                                                                                      Ved en 

eventuell kommunal overtakelse av anleggene vil dette gi en unik mulighet for kommunen til å 



rydde opp i forurensningsproblemene fra spredt avløp i området og tilknytte aktuelle eksisterende 

eiendommer til avløpsrenseanlegget i Sørskaget boligfelt. Administrasjonen vil i så fall snarlig 

fremlegge en sak for Formannskap og Kommunestyret med en vurdering om hvorvidt kommunen 

bør benytte muligheten til å kunne fjerne forurensningen i resipienten og bringe denne tilbake i god 

miljømessig og økologisk tilstand. Dette i tråd med kommuneplanens samfunnsdel hvor det er 

forankret at Frøya skal ha en kjemisk og biologisk god tilstand på alt vann innen 2021. For å ikke 

forsinke utbyggers fremdrift må et vedtak senest fattes i Kommunestyremøtet i august måned.  

 

På bakgrunn av overnevnte vurderinger anbefaler administrasjonen at kommunen tar over 

anleggene under de samme forutsetninger som for Valen boligfelt.  
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Frøya kommune
Herredshuset
Teknisk avdeling
7260 Sistranda

Att: Bjørnar Grytvik

Søknad om kommunal overtakelse av vann- og avløpsan legg for Sørskaget
Boligfelt, Måsøval

Tiltakshaver: Måsøval Eiendom AS

Det vises til møte med Frøya kommune 22.12.2015 i f orbindelse med kommunal overtakelse
av vann og avløpsanleggene for Sørskaget Boligfelt ved Måsøvalen.Området omfatter 10
eiendommer.Det vises bl.a til møte fra den 11.05.2016, samt ve dtak om igangsetting
13.05.2016, sak 48/16.

På vegne av Måsøval Eiendom AS søkes det herved om at Frøya kommune overtar ansvar for
vann- og avløpsanleggene i Sørskaget Boligfelt ved Måsøvalen. Herunder inngår
kummer/pumper/minirenseanlegg og hovedledninger for vann, spillvann og overvann.
Anleggene utføres iht kommunale krav og standarder.Utbygger står for planlegging, utbygging
og kostnadene for etablering av anleggene.

Avløpsrenseanlegget, som er beregnet for 50 pe (10 x 5 pe), bygges iht kriterier gitt i
igangsettingstillatelse av 13.05.2016, sak 48/16.

Det pågår arbeider med infrastruktur i området og v i ber derfor om en snarlig behandling av
saken samt at de vilkår og krav om kontroll etc. ko mmunen setter, tas inn som en del av
vedtaket.
Vi ber om likebehandling tilsvarende vedtak Valen, sak 15/55 datert 04.06.2015.

Vi håper at kommunen ser det som interessant å fore ta sanering av spredt avløp fra eksisterende
bebyggelse rundt Sørskaget boligfelt ved Måsøvalen. Dette fordi Valen i dag er sterkt forurenset,
sannsynligvis som følge av for høyt utslipp av kloa kk fra omkringliggende eiendommer, ihht
opplysninger fra Frøya kommune.

Måsøval Eiendom AS stiller kostnadsfritt til rådigh et nødvendig areal for etablering av større
renseanlegg til dette formål.

Vi ser frem til en positiv behandling av søknaden.

Vår ref: MS
Deres ref: BG
Dato: 18.05.2016
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Med vennlig hilsen
XPRO AS

Marianne Stordahl
Project Manager

Vedlegg Vedtak om søknad minirenseanlegg – sak 48/1 6
Vedtak kommunal overtakelse Valen – sak 22/15

Kopi: Måsøval Eiendom AS
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SØKNAD OM KOMMUNAL OVERTAGELSE AV 
LEDNINGSNETTET I VALEN BOLIGFELT - VEDTAK 
 

Hovedutvalg for drift behandlet i møte 26.05.2015 sak 22/15. Følgende vedtak ble fattet: 

 

Hovedutvalget for drift godkjenner søknaden om overtakelse av vann- og avløpsanleggene 
under følgende forutsetninger: 

1. Kommunen overtar anleggene vederlagsfritt fra utbygger. 
2. Det settes et krav til at minst 10 boenheter skal være ferdigstilt før overtakelsen 

ikraftsettes.  
3. Kommunal overtakelse begrenses til ikke å gjelde stikkledningene inn til den enkelte 

eiendom. 
4. Kommunen stiller med veiledning og kontroll under byggearbeidene for å sikre at 

anleggene blir utført forskriftsmessig og i tråd med kommunale standarder og krav.  
       5. Det holdes overtakelsesforretning før overtakelse skjer.  
 
Enstemmig. 
 

Melding til søker: 

For behandling av denne søknaden blir det fakturert et gebyr på kr. 2.126,-. 

 

Klagemuligheter: 

Dette vedtaket kan påklages. Rette klageinstans er: Hovedutvalg for drift. Klagefristen er 3 uker. 

Klagen sendes til Frøya kommune ved Bjørnar Grytvik som også, om ønskelig, vil gi nødvendig 

råd og veiledning. 
 

 

Med hilsen 

Frøya kommune 

 

 

Bjørnar Grytvik 

VA-ingeniør 
 

 

Kopi: Pål Georg Storø, 







 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Svein Olav Ohren Arkiv: L83  

Arkivsaksnr.: 16/1473    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SØKNAD OM TILDELING AV TOMT I BEINSKARDET BOLIGFELT  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Belvelox Nordic AS v/Arvydas Kasperas, tildeles tomt nr. 71 og 80 i Beinskardet boligfelt for 

oppføring av totalt to, 2-mannsboliger. Dersom det planlegges bygg for flere enn 2 

bruksenheter pr. tomt, må det søkes om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan.  

 

Tomtene tildeles på vanlige betingelser, dvs. at alle tomtekostnader skal være innbetalt innen 

3 måneder etter tildelingsvedtak, og at det skal være igangsatt bygging på tomtene innen 2 år 

etter tildelingsdato. Hvis ikke, skal tomtene skjøtes tilbake til kommunen. 

Ved tilbakeføring av tomtene til kommunen, betaler kommunen tilbake det innbetalte beløp 

uten renter, og med fratrekk for tinglysningsgebyr og dokumentavgift for tinglysning av 

skjøte. 

 

 

Vedlegg: 

 

Søknad om kjøp av 2 tomter i Beinskardet boligfelt 

Oversiktskart Beinskardet 

 

 

 

Saksopplysninger:  

Belvelox Nordic AS søker om tildeling av 2 tomter i Beinskardet boligfelt. Her planlegges det 

å bygge totalt 2, to-mannsboliger for salg. 

 

 

Vurdering: 

 

Slik søknaden fremstår, vil de omsøkte tomtene bli bebygd med tomannsboliger, og dettte 

ligger helt innenfor regulerings-bestemmelsene når det gjelder antall boenheter pr. tomt. 

Det er stor etterspørsel etter boliger på Sistranda, og denne søknaden kommer som et resultat 

av dette. Formålet med kjøpet av eiendommene, er å bygge boliger som skal legges ut for salg 

på det åpne markedet. Firmaet har fått signaler fra kunder som ønsker å kjøpe leiligheter på 

Sistranda, både fra nyetablerere, og fra personer som ønsker å flytte fra enebolig til leilighet. 



 

Rådmannen tilrår at firmaet tildeles tomtene på vanlige betingelser 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Frode Larsen Arkiv: U63 &58  

Arkivsaksnr.: 16/1706    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for forvaltning 

Kommunestyret 

 

RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED SAKER ETTER ALKOHOLLOVEN  

 

 

Forslag til vedtak: 

Frøya kommune vedtar nye retningslinjer for arbeidet med saker etter alkoholloven. 

Ikrafttredelsesdato 01.07.16 

 

Dette innebærer også at følgende endringer trer i kraft: 

 

1. Antall skjenkebevillinger til ambulerende/enkeltanledninger økes fra to til fem i 

perioden 15.mai til 15.september 

2. Skjenking kan foregå frem til skjenkebevillingens utløp med 30 minutters frist 

for konsum av allerede utskjenket alkoholholdig drikke. 

3. Salg og skjenking av alkoholholdig drikk blir tillatt under valgdager og 

folkeavstemminger i Frøya kommune. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Gjeldende retninslinjer for arbeid med saker etter alkoholloven 

Forslag til nye retningslinjer for arbeid med saker etter alkoholloven 

Alkoholloven 

Alkoholforskriften 

 

Saksopplysninger:   

 

Frøya og Hitra kommuner har pr dags dato en felles ruspolitisk handlingsplan (rullert i KST-

sak 44/09) 26.03.09. 

Denne er foreslått rullert på nytt i kommunal planstrategi.  

Rådmannen har sett behovet for å gjennomgå eksisterende retningslinjer da disse også er fra 

2009. Disse bør revideres etter hver kommunestyreperiode. 

Det har skjedd endringer i alkoholloven og politivedtekter som også tilsier at en slik 

gjennomgang/revidering nå bør skje. 

I følge Politilovens §11 har politiet muligheter til å regulere blant annet stengetider for 

offentlige arrangement. I tillegg har Frøya kommune regulert dette i sine politivedtekter for 

Frøya kommune §21. Alkoholloven gir kommunen mulighet til å regulere skjenketider på 



offentlige arrangement, men har ingen påvirkning for politiets beslutning om når festen skal 

avsluttes. 

Region 2 i Sør-Trøndelag politidistrik som Frøya er en del av har en bestemmelse på at alle 

fester og festivaler skal avsluttes kl 01.00.  

Det fremgår også av alkoholloven §4-4 at normal skjenketid for alkohol gruppe 2 og 3 er 

frem til kl.01.00. Kommunen kan fravike dette, men dette vil ikke påvirke politiets 

bestemmelsesrett om når festen skal avsluttes.  

Dette betyr i praksis at det blir lite hensiktsmessig å jobbe ut i fra retningslinjer med mulig 

skjenketid til kl. 02.00 når arrangementene uansett må stenge kl. 01.00. 

 

Rådmannen foreslår følgende endringer i forhold til gjeldende retningslinjer for arbeidet med 

saker etter alkoholloven i Frøya kommune: 

 

Det er trådt i kraft et prikkbelastningssystem fra og med endringer i alkoholloven pr 

01.01.2016. Hovedutvalg for forvaltning er kontrollutvalget for disse sakene og det foreslås 

at HFF vedtar hvem som får prikkbelastning.Det understrekes at det er kommunestyret som 

må endelig fatte vedtak på om en skjenkebevilling skal inndras på grunnlag av prikkbelastning. 

 

Rådmannen forslår at skjenkebevillinger er nå gyldige i 4 år regnet fra 30. september 

påfølgende år etter kommunestyrevalget. Tidligere var dette 30.juni og fire år. 

 

Bevillingsgebyret settes etter sats satt av departmentet. Tidligere var dette satt av 

kommunestyret og derme ikke justert over flere perioder. 

 

Videre foreslår rådmannen at skjenketid for offentlige arrangenment som har skjenkebevilling 

settes til kl.0100 da stengetid for slike arrangement er satt til kl.01.00 jmf vedtak fattet av 

Sør-Trøndelag politidistrik som gjelder region 2 som Frøya er en del av. 

 

Rådmannen foreslår at antall ambulerende bevillinger i sommerhalvåret foreslås økt fra to til 

fem i perioden 15.mai til 15.sept. Resterende del av året er det fortsatt to bevillinger til dette 

formålet. Det har de to siste sommerne vært fattet vedtak på utvidelse av antall bevillinger til 

ambulerende/enkeltanledninger fra to til fem grunnet stor aktivitet i kommunen.  

 

 

Vurdering: 

 

Rådmannen anbefaler at nye retningslinjer med de endringene som anført i saksfremstillingen 

vedtas som kommunens nye retningslinjer for arbeid med saker etter alkoholloven. 

 

 

 

 











 

RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET MED SAKER ETTER ALKOHOLLOVEN 

Vedtatt i Frøya kommunestyre den ……. Med hjemmel i lov om omsetning av alkoholholdig 

drikk m.v. av 2.juni 1989 nr 27. 

Virkeområde: 

1. Avgjørelsesmyndighet 

2. Behandlingstid og gebyrer 

3. Åpningstider for serveringsstedene m.m. 

4. Tidspunkt for salg og skjenking av alkoholholdig drikk 

5. Kontroll av salgs- og skjenkestedene 

6. Ikrafttreden 

 

1. Avgjørelsesmyndighet 

Kommunestyret er bevillingsmyndighet etter Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v 

(alkoholloven) og Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven) 

Hovedutvalg for forvaltning er kontrollutvalget for alkoholloven og tillagt myndighet etter 

alkoholloven §1-9. 

Rådmannen er delegert myndighet: 

 Til å godkjenne ny styrer og stedfortreder for salgs- og skjenkebevillinger i 

bevillingsperioden. 

 Å tillate bruk av de ambulerende skjenkebevillinger og skjenkebevilling til 

enkeltanledninger, herunder godkjenning av skjenkested og ansvarshavende. 

 Å tillate utvidelse av skjenkelokalet eller bruk av bevilling utenfor skjenkestedet for 

enkeltanledninger. 

 Å gi dispensasjon for fastsatt skjenketid. 

 Å inngå kontrakter med kontrollører og selskap om å utføre kontroller på salgs- og 

skjenkestedene på vegne av kommunen. 

 Å sende ut forespørsel om uttalelse fra salgs- eller skjenkested ved rapport om 

overtredelse av alkoholloven. 

 Å inndra bevillinger midlertidig dersom: 

o Bedriften ikke sender inn omsetningsoppgave innen fristen og/eller 

bevillingsgebyret ikke er betalt etter betalingspåminnelse. 



 

2. Behandlingstid og gebyr: 

Søknader om salgs- og skjenkebevillinger behandles fortløpende. Bevillingsperioden er 4 år, 

regnet fra 30.september året etter siste kommunevalg. 

Søknader som gjelder skjenkebevilling for en enkelt anledning må være kommet inn minst 4 

uker før arrangementet skal foregå. 

Bevillingsgebyret fastsettes for et kalenderår i gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag 

av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk. Satsene følger bestemmelsene i 

alkoholloven §7-1. 

Etter de samme bestemmelsene krever kommunen et gebyr, satt etter en særskilt gebyrsats 

av departementet, for skjenking ved en enkelt anledning og ambulerende bevilling. 

 

3. Åpningstider for serveringsstedene m.m: 

Innendørs: 

Serveringsstedene uten skjenkebevilling kan holde åpent hele døgnet. 

Serveringssteder med skjenkebevilling innendørs, skal holdes lukket fra 03.00 – 06.00. 

Utendørs: 

Serveringsstedets lokaliteter utendørs skal være tydelig avgrenset. Kart som viser arealet 

hvor det er tillatt å ta med seg mat og drikke og nyte ute skal være oppslått på et sted der 

gjester og kontrollører lett kan se det. 

Servering utendørs, med eller uten bevilling, skal holdes lukket fra 03.00 – 09.00. 

Ellers kan det serveres og skjenkes utendørs alle måneder i året. 

Gatekjøkken kan holde åpent hele døgnet. 

Når særlige grunner foreligger kan det dispenseres fra overnevnte bestemmelser. 

4. Tidspunkt for salg og skjenking av alkoholholdig drikk: 

Salgsbevillinger: 

Salgssteder med kommunal salgsbevilling for salg av øl/rusbrus/annet drikke med 

alkoholinnhold inntil 4,7 volumprosent kan selge slik drikke mellom kl.08.00 og kl.20.00. fra 

mandag til fredag. 

På lørdager og før helligdager, med unntak av Kristi Himmelfartsdag, skal salg av 

alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol være stengt fra kl.18.00. 

Nyttårsaften, påskeaften, pinseaften og julekvelden skal salg av alkoholholdig drikk med 

høyst 4,7 volumprosent være stengt kl.16.00. 

Det er ikke tillatt å selge øl/rusbrus/annet drikke med alkoholinnhold inntil 4,7 volumprosent 

på søn- og helligdager, 1. og 17.mai. 



Skjenkebevillinger: 

Skjenking av brennevin er forbudt mellom kl.03.00 og kl.13.00. Skjenking av annen 

alkoholholdig drikk er forbudt mellom kl.03.00 og kl.06.00. 

På overnattingssteder kan det skjenkes øl og vin til overnattingsgjester uten 

tidsinnskrenking. 

Skjenkestedets lokaliteter inne og ute med alminnelig bevilling: 

Alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosent alkohol: 

Hverdager:    kl.09.00 – 01.00 

Fredag/Lørdag:   kl.09.00 – 02.00 

Søn-, hellig- og høytidsdager: kl.12.00 – 02.00 

Alkoholholdig drikk med volumprosent alkohol mellom 22 og 60: 

Hverdager:    kl.13.00 – 01.00 

Fredag/Lørdag:   kl.13.00 – 01.00 

Søn-, hellig- og høytidsdager: kl.13.00 – 01.00 

I jule-, påske- og pinseuka gis skjenkebevilling til kl.02.00 for alle typer alkoholholdig drikke. 

I de tilfeller der følgende dager ikke kommer på fre-/lørdag kan det skjenkes til kl.02.00: 

Nyttårsaften, 1.nyttårsdag, kvelden før Kristi Himmelfartsdag, kvelden før 1. og 17.mai. 

Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter 

skjenketidens utløp. 

Ambulerende skjenkebevilling/skjenkebevilling til en enkelt anledning: 

Det gis ikke skjenkebevilling for brennevin ved søknad om ambulerende bevilling og for en 

enkelt bestemt anledning. 

Frøya kommune har to skjenkebevillinger for ambulerende/enkeltanledninger i perioden 

16.sept. – 14.mai og fem skjenkebevillinger for ambulerende/enkeltanledninger i perioden 

15.mai – 15.sept. 

De samme åpningstider som ovenfor gjelder for lokaliteter inne og ute. 

Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter 

skjenketidens utløp. 

 

 

 

 

 



5. Kontroll av salgs- og skjenkestedene: 

Salgs- og skjenkesteder skal kontrolleres så ofte som behovet tilsier. Hvert sted skal 

kontrolleres minst en gang årlig. Kommunen skal årlig utføre minst tre ganger så mange 

kontroller som de har salgs- og skjenkesteder. (§9-7 i forskrift av 8.juni 2005 om omsetning 

av alkoholholdige drikk m.v.) 

Kommunen utfører skjenkekontroller også i forhold til bevillinger som er gitt til en enkelt 

anledning og ved ambulerende bevilling. Om det blir avdekket brudd på alkoholloven blir det 

den organisasjonen/laget som har søkt om bevilling som får sanksjoner og ikke gis mulighet 

til ny bevilling for inntil 2 år, etter vurdering av alvorlighetsgrad. 

Overtredelse: 

Ved overtredelser av bestemmelsene i alkoholloven skal inndragning av salgs- og 

skjenkebevillinger skje etter §10 i alkoholforskriften. Dette innebærer at kommunen skal 

tildele bevillingshaver et bestemt antall prikker jmf §10-3 i Alkoholforskriften. Likeartede 

brudd avdekket ved samme kontroll skal anses som ett enkelt brudd.  

Dersom en bevillingshaver i løpet av en periode på to år er tildelt til sammen 12 prikker, skal 

kommunestyret inndra bevillingen for et tidsrom på én uke. Dersom det i løpet av 

toårsperioden blir tildelt flere enn 12 prikker skal kommunestyret øke lengden på 

inndragningen tilsvarende. 

Ved beregning av toårsperioden skal overtredelsestidspunktene legges til grunn. 

Toårsperioden gjelder uavhengig av om bevillingen er fornyet i løpet av perioden, jmf. 

Alkoholloven §1-6. Ved overdragelse begynner ny periode på overdragelsestidspunktet, jmf. 

Alkohollovens §1-10 første ledd. 

Der det foreligger grunnlag for prikktildeling, skal kommunen sende ut forhåndsvarsel om 

tildeling av prikker, jmf. Forvaltningsloven §16. 

Hovedutvalg for forvaltning fatter enkeltvedtak om tildeling av prikker. Bevillingshaver skal i 

forbindelse med vedtaket orienteres om mulige konsekvenser ved ytterligere 

prikktildelinger. 

Vedtak etter annet ledd kan påklages etter forvaltningslovens regler. Der klageretten ikke 

benyttes, kan tildelingen av prikker likevel påklages i forbindelse med klage på senere vedtak 

om inndragning hvor tildelingen av prikker inngår som grunnlag. 

Dersom tildeling av prikker danner grunnlag for inndragning, skal kommunen sende ut 

forhåndsvarsel om inndragning av bevillingen, jmf. Forvaltningslovens §16. 



Kommunestyret fatter enkeltvedtak om inndragning av bevilling på grunnlag av tildeling av 

prikker. 

Kommunen bør iverksette vedtak om inndragning innen fire uker etter vedtakelsesdato. 

1. Følgende overtredelse fører til tildeling åtte prikker: 

- salg, utlevering eller skjenking til person som er under 18 år, jmf alkoholloven§1-5 

annet ledd 

- brudd på bistandsplikten, jmf §4-1 annet ledd i alkoholforskriften 

- brudd på kravet om forsvarlig drift, jmf alkoholloven §3-9 og §4-7 

- hindring av kommunal kontroll, jmf alkoholloven §1-9 

 

2. Følgende overtredelser fører til tildeling av fire prikker: 

- salg og utlevering til person som er åpenbart påvirket av rusmidler, jmf §3-1 i 

alkoholforskriften, skjenking til person som er eller må antas å bli åpenbart påvirket av 

rusmidler, jmf §4-2 første ledd i denne forskriften. 

- brudd på salgs-, utleverings- og skjenketidsbestemmelsene, jmf alkoholloven §3-7 og 

§4-4 

- skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 til person på 18 eller 19 år, jmf alkoholloven 

§1-5 første ledd 

- brudd på alderskravet til den som selger, utleverer eller skjenker alkoholholdig drikk, 

jmf alkoholloven §1-5 tredje ledd. 

 

 

3. Følgende overtredelser fører til tildeling av to prikker: 

- det gis adgang til lokalet til person som er åpenbart påvirket av rusmidler, eller 

bevillingshaver sørger for at person som er åpenbart påvirket av rusmidler forlater 

stedet, jmf §4-1 i alkoholforskriften. 

- mangler ved bevillingshavers internkontroll, jmf alkoholloven §1-9 siste ledd, jmf 

kapittel 8 i alkoholforskriften 

- manglende levering av omsetningsoppgave innen kommunens frist, jmf kapittel 6 i 

alkoholforskriften 

- manglende betaling av bevillingsgebyr innen kommunens frist, jmf kapittel 6 i 

alkoholforskriften 

- brudd på krav om styrer og stedfortreder, jmf alkoholloven §1-7c 

- gjentatt narkotikaomsetning på skjenkestedet, jmf alkoholloven §1-8 annet ledd 

- gjentatt diskriminering, jmf alkoholloven §1-8 annet ledd 

 

4. Følgende overtredelser fører til tildeling av én prikk: 

- brudd på kravet om alkoholfrie alternativer, jmf §4-6 i alkoholforskriften 

- brudd på regler om skjenkemengde, jmf §4-5 i alkoholforskriften 



- konsum av medbrakt alkoholholdig drikk, jmf §4-4 i alkoholforskriften 

- gjester medtar alkohol ut av lokalet, jmf §4-4 i alkoholforskriften 

- brudd på kravet om plassering av alkoholholdig drikk på salgssted, jmf §3-3 i 

alkoholforskriften 

- brudd på vilkår i bevillingsvedtaket, jmf alkoholloven §9-2 , jmf kapittel 14 i 

alkoholforskriften 

- andre overtredelser som omfattes av alkoholloven §1-8 første ledd, jmf bl.a. 

alkoholloven §3-1 sjette ledd, §4-1 annet ledd, §8-6, §8-6a, §8-12 og §8-13. 

Kommunens enkeltvedtak etter §1-8 og kap. 3,4 og 7 i alkoholloven kan påklages til 

fylkesmannen.  

 

6. Ikrafttredelse 

Disse retningslinjene trer i kraft fra 01.07.16. Tidligere retningslinjer for arbeidet med saker 

etter alkoholloven utgår. 

 

 

 

 

 



















































































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: U62  

Arkivsaksnr.: 16/1434    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for forvaltning 

Kommunestyret 

 

SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL COOP MARKED SULA 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Coop Orkla Møre SA, avd. Coop Marked Sula, gis bevilling til salg av øl og rusbrus 

med alkoholinnhold inntil 4,75 volumprosent, jfr. Lov om omsetning av 

alkoholholdig drikk m.v § 1-7. 

2. Bevillingen gjelder til 30.09.2020. 

3. Beata Nowak f. 01.07.69, godkjennes som salgsstyrer og Ruth Borgny Augustsen f. 

18.06.53, godkjennes som stedfortreder. 

4. Salg må skje i henhold til alkohollovens bestemmelser og kommunens retningslinjer. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Søknad. 

Uttalelse fra NAV. 

Uttalelse fra Politiet. 

 

 

Saksopplysninger:  

 

Coop Orkla Møre søker om salgsbevilling for salg av øl og rusbrus i sin 

dagligvarebutikk Coop Marked Sula.  

Beata Nowak f. 01.07.69, søkes godkjent som salgsstyrer og Ruth Borgny 

Augustsen, f. 18.06.53, søkes godkjent som stedfortreder. 

Begge har avlagt og bestått kunnskapsprøve om alkoholloven. 

Fra Politiet framkommer det ingen anmerkinger til styrer og stedfortreder’s vandel. 

I uttalelsene fra Politiet og sosialtjenesten er det ingen innvendinger mot at det gis 

bevilling. 
 

Vurdering: 

 

 

 



 

 













 
 

Sør-Trøndelag politidistrikt   

Frøya lensmannsdistrikt Tlf: 404 41 887 Org. nr.: 983998631 
Post: 7260 Sistranda Faks: 73 20 58 75 Giro: 7694 05 11484 
Besøk: E-post: post.sor-

trondelag@politiet.no 
www.politi.no 

 

COOP MARKED SULA - SØKNAD OM SALGSBEVILLING 2016 - 2020 - BER 

OM UTTALELSE 

Uttalelse vedr. søknad om fornyelse av salgsbevilling – Coop Marked Sula 

 

Lensmannen viser til mottatt kopi av søknad m/ vedlegg, med anmodning om uttalelse. 

 

Politiets uttalelse skal i slike saker innhentes, jfr. Alkohollovens § 1-7. 

 

Politiet kjenner ikke til forhold som er til hinder for at salgsbevilling gis, og en kjenner heller 

ikke til forhold som gjør bestyrer eller stedfortreder uskikket til oppgaven. 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Arild Sollie   

Lensmann   

 

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur. 

 

 

 

Saksbehandler:  

  

  

Telefon:   

 

Frøya kommune  

Postboks 152 

7260 SISTRANDA  

 

SØR-TRØNDELAG POLICE DISTRICT  

  

 

Deres referanse: 

16/1434 

 

 

 

 Vår referanse: 

201602862-2 622 

 

Sted, Dato 

Sistranda, 25.05.2016 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: U62  

Arkivsaksnr.: 16/1438    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for forvaltning 

Kommunestyret 

 

SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL COOP MARKED HAMARVIK 

 

 

Forslag til vedtak: 

1.  Coop Hamarvik SA, avd. Coop Marked Hamarvik, gis bevilling til salg av øl og 

rusbrus med alkoholinnhold inntil 4,75 volumprosent, jfr. Lov om omsetning av 

alkoholholdig drikk m.v § 1-7. 

2. Bevillingen gjelder til 30.06.2020. 

3.  Geir Vatn, f. 19.09.60, godkjennes som salgsstyrer og May Britt Trøan Paulsen, 

f. 08.06.69, godkjennes som stedfortreder. 

4.  Salg må skje i henhold til alkohollovens bestemmelser og kommunens 

retningslinjer. 

 

 

Vedlegg: 

 

Søknad. 

Uttalelse fra NAV. 

Uttalelse fra Politiet. 

 

Saksopplysninger:   

 

Det søkes om salgsbevilling for salg av øl og rusbrus i dagligvarebutikken på Hamarvik. Geir 

Vatn, f. 19.09.60, søkes godkjent som salgsstyrer, og May Britt Trøan Paulsen, f. 08.06.69, 

søkes godkjent som stedfortreder. 

Begge har avlagt og bestått kunnskapsprøve om alkoholloven. 

 

Fra Politiet framkommer det ingen anmerkinger til styrer og stedfortreder’s vandel. 

I uttalelsene fra Politiet og sosialtjenesten er det ingen innvendinger mot at det gis bevilling. 

 

Vurdering: 

 

 

 

 

 













 
 

Sør-Trøndelag politidistrikt   

Frøya lensmannsdistrikt Tlf: 404 41 887 Org. nr.: 983998631 
Post: 7260 Sistranda Faks: 73 20 58 75 Giro: 7694 05 11484 
Besøk: E-post: post.sor-

trondelag@politiet.no 
www.politi.no 

 

COOP MARKED HAMARVIK - SØKNAD OM SALGSBEVILLING - 2016 - 2020 

- BER OM UTTALELSE 

Uttalelse vedr. søknad om fornyelse av salgsbevilling – Coop Marked Hamarvik 

 

Lensmannen viser til mottatt kopi av søknad m/ vedlegg, med anmodning om uttalelse. 

 

Politiets uttalelse skal i slike saker innhentes, jfr. Alkohollovens § 1-7. 

 

Politiet kjenner ikke til forhold som er til hinder for at salgsbevilling gis, og en kjenner heller 

ikke til forhold som gjør bestyrer eller stedfortreder uskikket til oppgaven. 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Arild Sollie   

Lensmann   

 

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur. 

 

 

 

Saksbehandler:  

  

  

Telefon:   

 

Frøya kommune  

Postboks 152 

7260 SISTRANDA  

 

SØR-TRØNDELAG POLICE DISTRICT  

  

 

Deres referanse: 

16/1438 

 

 

 

 Vår referanse: 

201602858-2 622 

 

Sted, Dato 

Sistranda, 25.05.2016 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: U62  

Arkivsaksnr.: 16/1439    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for forvaltning 

Kommunestyret 

 

SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL COOP MARKED DYRØY 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1.  Coop Hamarvik SA, avd. Coop Marked Dyrøy, gis bevilling til salg av øl og 

rusbrus med alkoholinnhold inntil 4,75 volumprosent, jfr. Lov om omsetning av 

alkoholholdig drikk m.v § 1-7. 

2.  Bevillingen gjelder til 30.06.2020. 

3.  Randi Englund, f. 05.08.54, godkjennes som salgsstyrer og Susan Sæther, f. 

11.07.63, godkjennes som stedfortreder. 

4.  Salg må skje i henhold til alkohollovens bestemmelser og kommunens 

retningslinjer. 

 

 

Vedlegg: 

 

Søknad om salgsbevilling. 

Uttalelse fra NAV. 

Uttalelse fra Politiet. 

 

Saksopplysninger:   

 

Det søkes om salgsbevilling for salg av øl og rusbrus i dagligvarebutikken på Dyrøya.  

Randi Englund f. 05.08.54, søkes godkjent som salgsstyrer,  

og Susan Sæther, f. 11.07.63, søkes godkjent som stedfortreder. 

Begge har avlagt og bestått kunnskapsprøve om alkoholloven. 

 

Fra Politiet framkommer det ingen anmerkinger til styrer og stedfortreder’s vandel. 

I uttalelsene fra Politiet og sosialtjenesten er det ingen innvendinger mot at det gis bevilling. 

 

Vurdering: 

 

 

 

 

 



 













 
 

Sør-Trøndelag politidistrikt   

Frøya lensmannsdistrikt Tlf: 404 41 887 Org. nr.: 983998631 
Post: 7260 Sistranda Faks: 73 20 58 75 Giro: 7694 05 11484 
Besøk: E-post: post.sor-

trondelag@politiet.no 
www.politi.no 

 

COOP MARKED DYRØY - SØKNAD OM SALGSBEVILLING 2016 - 2020 - BER 

OM UTTALELSE 

Uttalelse vedr. søknad om fornyelse av salgsbevilling – Coop Marked Dyrøy 

 

Lensmannen viser til mottatt kopi av søknad m/ vedlegg, med anmodning om uttalelse. 

 

Politiets uttalelse skal i slike saker innhentes, jfr. Alkohollovens § 1-7. 

 

Politiet kjenner ikke til forhold som er til hinder for at salgsbevilling gis, og en kjenner heller 

ikke til forhold som gjør bestyrer eller stedfortreder uskikket til oppgaven. 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Arild Sollie   

Lensmann   

 

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur. 

 

 

 

Saksbehandler:  

  

  

Telefon:   

 

Frøya kommune  

Postboks 152 

7260 SISTRANDA  

 

SØR-TRØNDELAG POLICE DISTRICT  

  

 

Deres referanse: 

16/1439 

 

 

 

 Vår referanse: 

201602860-2 622 

 

Sted, Dato 

Sistranda, 25.05.2016 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: U62  

Arkivsaksnr.: 16/1454    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for forvaltning 

Kommunestyret 

 

SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL COOP SØRBURØY SA 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1.  Coop Sørburøy BA, Sørburøy, gis bevilling til salg av øl og rusbrus med 

alkoholinnhold inntil 4,75 volumprosent, jfr. Lov om omsetning av alkoholholdig 

drikk m.v § 1-7. 

2.  Bevillingen gjelder til 30.06.2020. 

3.  Ellinor Eidsvåg, f. 30.09.62, godkjennes som salgsstyrer. Renata Liutkuviene  

f. 31.10.78, godkjennes som stedfortreder under forutsetning av at hun avlegger 

og består kunnskapsprøve om alkoholloven innen oktober 2016. 

4.  Salg må skje i henhold til alkohollovens bestemmelser og kommunens 

retningslinjer. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Søknad. 

Uttalelse fra NAV. 

Uttalelse fra Politiet. 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Coop Sørburøy søker om salgsbevilling for salg av øl og rusbrus i dagligvarebutikk på 

Sørburøy. 

Det er Ellinor Eidsvåg som er salgsstyrer for tiden og hun søkes fortsatt godkjent. 

Hun har bestått kunnskapsprøve om alkoholloven. 

Renata Liutkuviene godkjennes som stedfortreder under forutsetning av at hun består 

kunnskapsprøven i alkohol. 

Fra Politiet framkommer det ingen anmerkinger til styrer og stedfortreder’s vandel. 

I uttalelsene fra Politiet og sosialtjenesten er det ingen innvendinger mot at det gis bevilling. 

 

 

 



 

 

 













 
 

Sør-Trøndelag politidistrikt   

Frøya lensmannsdistrikt Tlf: 404 41 887 Org. nr.: 983998631 
Post: 7260 Sistranda Faks: 73 20 58 75 Giro: 7694 05 11484 
Besøk: E-post: post.sor-

trondelag@politiet.no 
www.politi.no 

 

COOP SØRBURØY SA - SØKNAD OM SALGSBEVILLING 2016 - 2020 - BER 

OM UTTALELSE 

Uttalelse vedr. søknad om fornyelse av salgsbevilling – Coop Sørburøy SA 

 

Lensmannen viser til mottatt kopi av søknad m/ vedlegg, med anmodning om uttalelse. 

 

Politiets uttalelse skal i slike saker innhentes, jfr. Alkohollovens § 1-7. 

 

Politiet kjenner ikke til forhold som er til hinder for at salgsbevilling gis, og en kjenner heller 

ikke til forhold som gjør bestyrer eller stedfortreder uskikket til oppgaven. 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Arild Sollie   

Lensmann   

 

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur. 

 

 

 

Saksbehandler:  

  

  

Telefon:   

 

Frøya kommune  

Postboks 152 

7260 SISTRANDA  

 

SØR-TRØNDELAG POLICE DISTRICT  

  

 

Deres referanse: 

16/1454 

 

 

 

 Vår referanse: 

201602859-2 622 

 

Sted, Dato 

Sistranda, 25.05.2016 





 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: U62  

Arkivsaksnr.: 16/1636    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for forvaltning 

Kommunestyret 

 

SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL NG KIWI MIDT NORGE AS 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. NG KIWI MIDT-NORGE AS, gis bevilling til salg av øl og rusbrus med 

alkoholinnhold inntil 4,75 volumprosent, jfr. Lov om omsetning av 

alkoholholdig 

drikk m.v § 1-7. 

2. Bevillingen gjelder til 30.06.2012. 

3. Hege Aaness Fredagsvik, 10.04.73, godkjennes som styrer og Ellinor Holm, 

f. 28.02.65, godkjennes som stedfortreder. 

 

 

Vedlegg: 

 

Søknad m/vedlegg  

Uttalelse fra Politiet 

Uttalelse fra Nav  
 

 

Saksopplysninger:   

 

NG KIWI MIDT- NORGE AS søker om salgsbevilling for salg av øl og rusbrus i sin 

dagligvarebutikk  

Ng Kiwi Midt- Norge as ved Hege Aaness Fredagsvik f. 10.04.73 godkjennes som 

salgsstyrer og Ellinor Holm f. 28.02.65, godkjennes som stedfortreder. 

 
Begge har avlagt og bestått kunnskapsprøve om alkoholloven.  

 

Fra Politiet framkommer det ingen anmerkinger til styrer og stedfortreder’s vandel.  

I uttalelsene fra Politiet og sosialtjenesten er det ingen innvendinger mot at det gis bevilling 

 

Vurdering: 

På bakgrunn av dette og vedlagte uttalelser og div dokumentasjon, finner Frøya kommune å 

kunne tilrå at skjenkebevilling og serveringsbevilling innvilges. 

 



 

 

 

 

































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: U62  

Arkivsaksnr.: 16/1712    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for forvaltning 

Kommunestyret 

 

SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL JOAKIM GJERTSEN AS 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Joakim Gjertsen AS (Rema 1000), Sistranda, gis bevilling til salg av øl og 

rusbrus med alkoholinnhold inntil 4,75 volumprosent, jfr. Lov om omsetning av 

alkoholholdig drikk m.v § 1-7. 

 

2. Bevillingen gjelder til 30.06.2020. 

 

3. Joakim Gjertsen, f. 10.04.86, godkjennes som styrer og Lotte-Randi Gjertsen, f. 

02.09.87, godkjennes som stedfortreder. 

 

4.   Salg må skje i henhold til alkohollovens bestemmelser og kommunens 

retningslinjer. 

 

4. Stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven for alkohol inne utgangen av 

oktober 2016.06.09.  

 

5. Søknaden innvilges med forbehold om merknader fra Politiet som tilsier at 

bevilling frarådes. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Søknad med div vedlegg. 

Uttalelse fra NAV. 

 

Saksopplysninger:   

 

Det søkes om salgsbevilling for salg av øl og rusbrus i dagligvarebutikken Rema 1000 på 

Sistranda. Joakim Gjertsen, f. 10.04.86, søkes godkjent som styrer, og Lotte-Randi Gjertsen, 

f. 02.09.87, søkes godkjent som stedfortreder. 

 



Styrer har avlagt og bestått kunnskapsprøve om alkoholloven. Stedfortreder må ha bestått 

kunnskapsprøven for alkohol inne utgangen av oktober 2016.06.09 

 

Utalelse fra Politiet er ikke mottatt og søknaden innvilges med forbehold om merknader som 

tilsier at bevilling ikke bør gis. 

 

Sosialtjenesten har ingen innvendinger. 

 

Vurdering: 

 

På bakgrunn av dette og vedlagte uttalelser og dokumentasjon, finner Frøya 

kommune å kunne tilrå at salgsbevilling innvilges 

 

 

 

 

















 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: U63  

Arkivsaksnr.: 16/1007    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for forvaltning 

Kommunestyret 

 

SØKNAD OM SERVERINGS- OG/ELLER SKJENKEBEVILLING ISAK GAUSTAD 

EFTF. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1.  Enkeltmannsforetaket Kjersti Nord innvilges serveringsbevilling etter Lov om 

serveringsvirksomhet (serveringsloven), § 3. 

2.  Enkeltmannsforetaket Kjersti Nord, 7268 Titran, gis skjenkebevilling for 

skjenking av øl, rusbrus, vin og brennevin. 

3.  Bevillingen gjelder inne i serveringslokalet, tidligere butikken, og på tydelig 

avgrenset og inngjerdet uteområde på brygge/kai, jfr. tegninger. 

4.  Bevillingen gjelder fra kommunestyrets vedtak og til og med 30.06.20. 

5.  Skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunens retningslinjer vedtatt i KST- 

sak 145/09 den 26.11.09: 

 

Skjenkestedets lokaliteter inne og ute med alminnelig bevilling: 

 

Alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosent alkohol: 

Hverdager:      kl. 09.00 – 01.00 

Fredag/lørdag:     kl. 09.00 – 02.00 

Søn-, hellig- og høytidsdager:  kl. 12.00 – 02.00 

 

Alkoholholdig drikk med volumprosent alkohol mellom 22 og 60: 

Hverdager:      kl. 13.00 – 01.00 

Fredag/lørdag:     kl. 13.00 – 01.00 

Søn-, hellig- og høytidsdager:  kl. 13.00 – 01.00 

 

I jule-, påske- og pinseuka gis skjenkebevilling til kl. 02.00 for alle typer alkoholholdig 

drikke.  

I de tilfeller der følgende dager ikke kommer på fre-/lørdag kan det skjenkes til 

kl. 02.00: Nyttårsaften, 1. nyttårsdag, kvelden før Kristi Himmelfartsdag, kvelden før 1. 

og 17 mai. 

 

All skjenking må avsluttes en ½ time før serveringsstedet stenger. 

 



6. Kjersti Nord f. 15.09.62 godkjennes som skjenkestyrer. Hun har avlagt og 

bestått kunnskapsprøve om alkoholloven. Det innvilges fritak for stedfortreder. 

7. Det tas forbehold om uttalelsen fra Politiet har merknader som tilsier at 

bevillingen ikke bør innvilges. 

 

 

Vedlegg: 

 

Søknad med tegninger. 

Utalese fra NAV. 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Kjersti Nord søker om videreføring av serverings- og skjenkebevilling. Spisestedet/pubèn har 

vært i drift siden 2010. 

Kjersti Nord, som søker om godkjenning som styrer, har bestått etablererprøven og 

kunnskapsprøven for alkoholloven. Det søkes om fritak for stedfortreder da hun driver stedet 

alene og styrer vil alltid være tilstede. Omfanget av omsetning av alkoholdig drikk er også 

begrenset da stedet normalt er åpent i vår- og sommersesongen. 

 

En serveringsbevilling gjelder uten tidsbegrensning. 

 

Har ikke mottatt uttalse fra Politiet enda og innvilger søknaden med forbehold om merknader 

som tilsier at den ikke bør innvilges. 

NAV har ingen anmerkninger i sin uttalelse.  

 

Vurdering: 

 

På bakgrunn av dette og vedlagte uttalelser og dokumentasjon, finner Frøya 

kommune å kunne tilrå at skjenkebevilling og serveringsbevilling innvilges, 

 

 

 

 

 

























C )1 O.l ),

Oslo kommune V(3 5?) (ûS/ ?

Næringsetaten
Bevar:

Kjersti Nord

Skovveien 7 Oslo den 27.09.2012

0257 Oslo

Deres ref: Vår ref.

UNDERRETNING OM RESULTAT VED AVLAGT ETABLERERPR0VE ETTER
SERVERINGSLOVEN § 5

Direktøren for Næringsetaten underretter Dem herved om:

Kjersti Nord, f. 15.09.62 har den 27.09.2012 avlagt etablererprøve etter
serveringsloven §5 i regi av Oslo kommune, Næringsetaten.

Vi har den glede å meddele Dem at prøven er bestått.

Vennlig hilsen

(4

Gunnhild Haugen
direktør

Vedlegg: Bevis for bestått prøve

Næringsetaten Adresse: Telefon: 23460(1 Il) Org ni: 979 594 887
Tolihugata 27. 3. elg. Telefaks: 23 460(1 50
inngang øvre slottsgt. Iiiternett: www.nae.oslo.kornmune.no
Ol57 OSLO E—posi: postiiiottakanae.oslo koiniuiine.iio



Os lo komm une

Næ rings etaten

E tab le re rp rø ve n
etter serveringsloven

Kjersti Nord

Fød t den 15.09.1962

har den 27.09.20 12 bestått offentlig etablererp røve for
serverin gsbev illing , gitt i medhold av lov av 13.06.1997 nr.
55 om servering svirks omhe t §5 og forskrift av 18.01.2000
om etablererpr øve for styrer av scrverin gssted

/

Gun nhild Hau gen Astrid M. Hag a

direktør seksjonsleder





 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: U63  

Arkivsaksnr.: 16/1553    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for forvaltning 

Kommunestyret 

 

SØKNAD OM SERVERINGS- OG/ELLER SKJENKEBEVILLING TORLEIF 

SKATVOLD 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. SUPEN PØBB Torleif Skatvold innvilges serveringsbevilling etter Lov om 

serveringsvirksomhet (serveringsloven), § 3. 

 

2. SUPEN PØBB Torleif Skatvold, 7282 Bogøyvær, gis skjenkebevilling for 

skjenking av øl, rusbrus, vin og brennevin. 

 

3. Bevillingen gjelder inne i serveringslokalet og på tydelig avgrenset uteområde jfr. 

tegninger. 

 

4. Bevillingen gjelder fra kommunestyrets vedtak og til og med 30.06.20. 

 

5. Skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunens retningslinjer vedtatt i KST- 

sak 145/09 den 26.11.09: 

 

Skjenkestedets lokaliteter inne og ute med alminnelig bevilling: 

 

Alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosent alkohol: 

Hverdager:     kl. 09.00 – 01.00 

Fredag/lørdag:    kl. 09.00 – 02.00 

Søn-, hellig- og høytidsdager:  kl. 12.00 – 02.00 

 

Alkoholholdig drikk med volumprosent alkohol mellom 22 og 60: 

Hverdager:     kl. 13.00 – 01.00 

Fredag/lørdag:    kl. 13.00 – 01.00 

Søn-, hellig- og høytidsdager:  kl. 13.00 – 01.00 

 

I jule-, påske- og pinseuka gis skjenkebevilling til kl. 02.00 for alle typer 

alkoholholdig drikke. I de tilfeller der følgende dager ikke kommer på fre-/lørdag 

kan det skjenkes til kl. 02.00: Nyttårsaften, 1. nyttårsdag, kvelden før Kristi 

Himmelfartsdag, kvelden før 1.og 17 mai. 

 



All skjenking må avsluttes en ½ time før serveringsstedet stenger. 

 

6. Torleif Skatvold f. 271161 godkjennes som skjenkestyrer. Han har avlagt og 

bestått kunnskapsprøve om alkoholloven og etablererprøven. Det innvilges fritak for 

stedfortreder. 
 

 

Vedlegg: 

 

Søknad m/ kart over skjenkeområdet. 

Uttalelse fra NAV 

Uttalesel fra Politi. 

 

Saksopplysninger:   

 

Supen pøbb v. Torleif Skatvold søker om videreføring av serverings- og 

sjenkebevilling. 

Spisestedet/pubèn har vært i drift siden 2006. 

Torleif Skatvold, som søker om godkjenning som styrer, har bestått 

kunnskapsprøven for alkoholloven og etablererprøven. Det søkes om fritak for 

stedfortreder ut fra omfanget av omsetning av alkoholdig drikke og at da dette er et 

enkeltmannsforetak og styrer alltid er tilstede når puben er åpen. 

 

En serveringsbevilling gjelder uten tidsbegrensning. 

 

Politiet og NAV har ingen anmerkninger i sin uttalelse. Skatteattester er levert uten 

anmerkninger. 
 

Vurdering: 

 

På bakgrunn av dette og vedlagte uttalelser og div dokumentasjon, finner Frøya 

kommune å kunne tilrå at skjenkebevilling og serveringsbevilling innvilges. 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

 

 

 

 

 

 

















 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: U63  

Arkivsaksnr.: 16/1635    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for forvaltning 

Kommunestyret 

 

SØKNAD OM SERVERINGS- OG/ELLER SKJENKEBEVILLING SULA 

RORBUER AS 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Sula Rorbuer AS innvilges serveringsbevilling etter Lov om serveringsvirksomhet 

(serveringsloven), § 3. 

 

2. Sula Rorbuer AS, 7280 Sula, gis skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbrus, vin og 

brennevin. 

 

3. Bevillingen gjelder inne i bygg A rom1og rom 2 og i bygg B rom 1, samt uteservering 

i bygg A og bygg B. jfr. Tegninger. 

 

4. Det er ikke tillatt å gå mellom byggene med alkoholholdig drikke. 

 

5. Odd Larsen f. 20.04.44 godkjennes som skjenkestyrer. Roger Larsen f.23.12.66 

godkjennes som stedfortreder. Begge har avlagt og bestått kunnskapsprøve om 

alkoholloven 

 

6. Bevillingen gjelder fra kommunestyrets vedtak og til og med 30.06.20. 

 

Skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunens retningslinjer vedtatt i KST- sak 145/09 

den 26.11.09: 

 

Skjenkestedets lokaliteter inne og ute med alminnelig bevilling: 

Alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosent alkohol: 

 

Hverdager:     kl. 09.00 – 01.00 

Fredag/lørdag:    kl. 09.00 – 02.00 

Søn-, hellig- og høytidsdager:  kl. 12.00 – 02.00 

 

Alkoholholdig drikk med volumprosent alkohol mellom 22 og 60: 

Hverdager:     kl. 13.00 – 01.00 

Fredag/lørdag:    kl. 13.00 – 01.00 

Søn-, hellig- og høytidsdager:   kl. 13.00 – 01.00 



 

I jule-, påske- og pinseuka gis skjenkebevilling til kl. 02.00 for alle typer alkoholholdig drikke. 

I de tilfeller der følgende dager ikke kommer på fre-/lørdag kan det skjenkes til kl. 02.00: 

Nyttårsaften, 1. nyttårsdag, kvelden før Kristi Himmelfartsdag, kvelden før 1.og 17 mai. 

 

All skjenking må avsluttes en ½ time før serveringsstedet stenger. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Søknad med vedlegg 

Uttalelse Nav 

Uttalelse Politiet 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Sula Rorbuer AS søker om videreføring av serverings- og sjenkebevilling. Spisestedet/pubèn 

har vært i drift siden 2008. 

Odd Larsen, som søker om godkjenning som styrer har bestått kunnskapsprøven for 

alkoholloven.  

 

En serveringsbevilling gjelder uten tidsbegrensning. 

 

Politiet og NAV har ingen anmerkninger i sin uttalelse. Skatteattester for involverte firma er 

levert uten anmerkninger.  

 

 

Vurdering: 

 

På bakgrunn av dette og vedlagte uttalelser og div dokumentasjon, finner Frøya kommune å 

kunne tilrå at skjenkebevilling og serveringsbevilling innvilges. 

 

 

 

 

 

 

 















































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: U63  

Arkivsaksnr.: 16/1554    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for forvaltning 

Kommunestyret 

 

SØKNAD OM SERVERINGS- OG/ELLER SKJENKEBEVILLING HOTELL 

FRØYA AS 

 

Forslag til vedtak: 

1. Hotell Frøya AS innvilges serveringsbevilling etter Lov om serveringsvirksomhet 

(serveringsloven), § 3. 

 

2. Hotell Frøya AS, 7260 Sistranda, gis skjenkebevilling for skjenking av øl, 

rusbrus, vin og brennevin. 

 

3. Bevillingen gjelder inne i 1. etg. i restaurant/bar, pub/sofabar og i møterom 

”Grotten” i underetasjen, samt uteservering på tydelig avgrenset uteområde 

jfr. tegninger. 

 

4. Bevillingen gjelder fra kommunestyrets vedtak og til og med 30.06.20. 

 

 

5.  Skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunens retningslinjer vedtatt i KST- 

sak 145/09 den 26.11.09: 

 

Skjenkestedets lokaliteter inne og ute med alminnelig bevilling: 

Alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosent alkohol: 

Hverdager:     kl. 09.00 – 01.00 

Fredag/lørdag:    kl. 09.00 – 02.00 

Søn-, hellig- og høytidsdager:  kl. 12.00 – 02.00 

 

Alkoholholdig drikk med volumprosent alkohol mellom 22 og 60: 

Hverdager:     kl. 13.00 – 01.00 

Fredag/lørdag:     kl. 13.00 – 01.00 

Søn-, hellig- og høytidsdager:   kl. 13.00 – 01.00 

 

I jule-, påske- og pinseuka gis skjenkebevilling til kl. 02.00 for alle typer 

alkoholholdig drikke. I de tilfeller der følgende dager ikke kommer på fre-

/lørdag kan det skjenkes til kl. 02.00: Nyttårsaften, 1. nyttårsdag, kvelden før 

Kristi Himmelfartsdag, kvelden før 1. og 17. mai. 

 

6. All skjenking må avsluttes en ½ time før serveringsstedet stenger. 



 

7. Valborg Bekken f.01.01.76 godkjennes som skjenkestyrer. Lena Fillingsnes 

Antonsen f. 13.04.95 godkjennes som stedfortreder. Begge har avlagt og bestått 

kunnskapsprøve om alkoholloven. 

 

8. Valborg Bekken og Lena Fillingsnes må levere skatteattest innen utgangen av 

oktober 2016. 

 
 

 

Vedlegg: 

 

Søknad. 

Uttalelse fra NAV. 

Uttalelse fra Politiet. 

Tegninger uteplass. 

 

Øvrige vedlegg ikke vedlagt: 

 

Div vedlegg. 

 

Saksopplysninger:   

 

Hotell Frøya AS ved Valborg Bekken søker om videreføring av serverings- og 

skjenkebevilling. Selskapet Hotell Frøya AS ble stiftet 01.03.02 og overtok driften fra 

Bekken Eiendom AS, som også er eier av hotelletbygget. 

 

Hotell Frøya har opparbeidet et flott uteområde/grøntområde i sentrum som de ønsker at 

gjestene sine kan få nyte god mat og drikke på. Uteområdet er tydelig merket og har 

forbindelse med restauranten inne i hotellet det. Sosialtjenesten og Politiet har intet å utsette 

på bevillingen som omsøkt. 

 

Valborg Bekken, som søker om godkjenning som styrer, har bestått kunnskapsprøven for 

alkoholloven. Det har også Lena F. Antonsen som søker som stedfortreder. 

 

En serveringsbevilling gjelder uten tidsbegrensning. 

 

Vurdering: 

 

På bakgrunn av dette og vedlagte uttalelser og dokumentasjon, og så fremt det ikke 

framkommer opplysninger i skatteattestene som er til hinder for godkjenning, finner Frøya 

kommune å kunne tilrå at serverings- og skjenkebevilling innvilges, under følgende 

forutsetninger: 

 

1.  Valborg Bekken og Lena Fillingsnes Antonsen må levere skatteattest innen utgangen 

av oktober 2016. 

 

 

 



 

 

 

 















 
 

Sør-Trøndelag politidistrikt   

Frøya lensmannsdistrikt Tlf: 404 41 887 Org. nr.: 983998631 
Post: 7260 Sistranda Faks: 73 20 58 75 Giro: 7694 05 11484 
Besøk: E-post: post.sor-

trondelag@politiet.no 
www.politi.no 

 

HOTELL FRØYA AS - SØKNAD OM SERVERINGS OG SKJENKEBEVILLING - 

ANMODNING OM UTTALELSE 

Lensmannen viser til mottatt kopi av søknad m/ vedlegg, med anmodning om uttalelse 

 

Politiets uttalelse skal i slike saker innhentes, jfr. Alkohollovens § 1-7. 

 

Politiet kjenner ikke til forhold som er til hinder for at skjenkebevilling gis, og en kjenner heller 

ikke til forhold som gjør bestyrer eller stedfortreder uskikket til oppgaven. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Arild Sollie   

Lensmann   

 

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur. 

 

 

 

Saksbehandler:  

  

  

Telefon:   

 

Frøya kommune  

Postboks 152 

7260 SISTRANDA  

 

SØR-TRØNDELAG POLICE DISTRICT  

  

 

Deres referanse: 

16/1554 

 

 

 

 Vår referanse: 

201603109-2 621 

 

Sted, Dato 

Sistranda, 07.06.2016 



 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: U63  

Arkivsaksnr.: 16/1719    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for forvaltning 

Kommunestyret 

 

SERVERINGS - OG/ELLER SKJENKEBEVILLING  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Sula Brygge Drift AS innvilges serveringsbevilling etter Lov om 

Serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 3. 

 Sula Brygge Drift AS innvilges skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbrus, vin 

og brennevin. 

 Bevillingene gjelder for Terna pub med uteområde og i tilstøtende brygge, jfr 

tegninger.  

 Skjenketiden fastsettes i samsvar med retningslinjer for kommunens arbeid med 

saker etter alkoholloven, K-sak nr 145/09, av 26.11.09.  

 

Skjenketidene er fastsett slik:  

Alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosent alkohol: 

Hverdager:     kl 09.00- 01.00 

Fredag/lørdag:   kl 09.00- 02.00  

Søn- hellig og høytidsdager   kl 12.00- 02.00 

 

Alkoholholdig drikk med volumprosent alkohol mellom 22 og 60: 

Hverdager:     kl 13.00- 11.00 

Fredag/lørdag:   kl 13.00- 01.00  

Søn- hellig og høytidsdager   kl 13.00- 01.00 

 

I jule, påske og pinseuka gis skjenkebevilling tilkl 02.00 for alle typer 

alkoholholdig drikke. I de tilfeller der følgende dager ikke kommer på fre/lørdag 

kan det skjenkes til kl 02.00: Nyttårsaften, 1.nyttårsdag, kvelden før kristi 

himmelfartsdag, kvelden før 1. og 17 mai.  

 

All skjenking må avsluttes en ½ time før serveringsstedet stenger. 

 

 Tove Fasting f. 17.09.62 godkjennes som skjenkestyrer. Ola Flyum f. 16.12.59 

godkjennes som stedfortreder. Tove Fasting har avlagt og bestått 

kunnskapsprøven om alkoholloven og bestått etablererprøven. Stedfortreder må 

avlegge å ha bestått kunnskapsprøve i alkohol inne utgangen av oktober 2016. 



 Det tas forbehold om uttalelse fra Politiet har merknader som fraråder å gi 

bevilling. 

 

 Bevillingen gis fra kommunestyrets vedtak og ut bevillingsperioden, 30.06.2020. 

 

 

 
 

Vedlegg: 

 

Søknad.  

Kunskapsprøve i alkoholloven og etablererprøve. 

Uttalelse fra NAV. 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

 

All relevant dokumentasjon er fremlagt for administrasjon, men legges ikke med saken.  

 

Saksopplysninger:   

 

Tove Fasting tok over virksomheten Terna pub 04.06.16. 

Fasting har avlagt og bestått etablererprøve og kunnskapsprøve i alkohol. 

Stedfortreder må avlegge å ha bestått kunnskapsprøve i alkohol inne utgangen av oktober 

2016. 

Det tas forbehold om uttalelse fra Politiet har merknader som fraråder å gi bevilling. 

 

Vurdering: 

 

På bakgrunn av dette og vedlagte uttalelser og dokumentasjon, finner Frøya 

kommune å kunne tilrå at skjenkebevilling og serveringsbevilling innvilges. 

. 
 

 

 

 

 

 



















 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: U63  

Arkivsaksnr.: 16/1783    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for forvaltning 

Kommunestyret 

 

SERVERINGS- OG/ELLER SKJENKEBEVILLING STIFTELSEN HALTEN 

NEKOLAI DAHLS MINNE 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1.  Stiftelsen Halten NDM innvilges serveringsbevilling etter Lov om 

serveringsvirksomhet (serveringsloven), § 3. 

2.  Stiftelsen Halten NDM innvilges skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbrus og 

vin etter Lov om omsetning av alkoholholdig drikke m.v. (alkoholloven), §1-7. 

3.  Bevillingen gjelder inne i Skanklåna´s spiserom og Tv-stue og uteservering på 

tydeligavgrenset område utenfor låna, jfr. bilder. Videre innvilges bevilling inne 

på brygga i lokalet ”Krykkja” i 1. etg. og på ”Tørrfiskrommet” i 2. etg. 

4.  Bevillingen gjelder fra kommunestyrets vedtak og til og med 30.06.20. 

5.  Skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunens retningslinjer vedtatt i KST- 

sak 145/09 den 26.11.09: 

 

Skjenkestedets lokaliteter inne og ute med alminnelig bevilling: 

 

Alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosent alkohol: 

Hverdager:     kl. 09.00 – 01.00 

Fredag/lørdag:    kl. 09.00 – 02.00 

Søn-, hellig- og høytidsdager:  kl. 12.00 – 02.00 

Alkoholholdig drikk med volumprosent alkohol mellom 22 og 60 er ikke innvilget. 

I jule-, påske- og pinseuka gis skjenkebevilling til kl. 02.00 for alle typer alkoholholdig 

drikke. I de tilfeller der følgende dager ikke kommer på fre-/lørdag kan det skjenkes til 

kl. 02.00: Nyttårsaften, 1. nyttårsdag, kvelden før Kristi Himmelfartsdag, kvelden før 1. 

og 17. mai. 

 

All skjenking må avsluttes en ½ time før serveringsstedet stenger. 

 

6.  Laila Støen, Trondheim, godkjennes som serverings- og skjenkestyrer. 

7.  Det gis fritak fra kravet om stedfortreder jfr. alkohollovens §1-7c. 

8: Det tas forbehold om uttalelsen fra Politiet ikke har anmerkninger som tilsier at 

søknaden ikke bør innvilges. 

 

 



 

Vedlegg: 

 

Søknad m/div vedlegg og kart 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Stiftelsen Halten NDM søker om serverings- og skjenkebevilling inne i sine lokaler 

”Skanklåna” og terasse utenfor låna, serveringslokalet kalt ”Krykkja” og lokalet 

”Tørrfiskrommet” i brygga beliggende like ved ”Skanklåna”, jfr. tegning. 

Det søkes om skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbrus og vin. 

Laila Støen, søkes godkjent som styrer.Støen har avlagt og bestått både etablererprøve og 

kunnskapsprøven om alkoholloven. 

Det søkes om fritak fra kravet om stedfortreder grunnet begrenset virksomhet og foreløpig 

ingen flere ansatte som har avlagt kunnskapsprøve. 

 

Uttalelse fra Politiet er ikke mottatt foreløpig og kommunen tar forbehold om anmerkninger 

som tilsier at søknaden ikke bør innvilges. 

Uttalese fra NAV er levert uten anmerkninger.  

Det samme gjelder skatteattester for stiftelsen og styrer. 

 

Vurdering: 

 

På bakgrunn av dette og vedlagte uttalelser og dokumentasjon, finner Frøya kommune å 

kunne tilrå at serveringsbevilling og skjenkebevilling innvilges. 

 

 

 

 

 

 

 





























 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: U63  

Arkivsaksnr.: 16/1720    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for forvaltning 

Kommunestyret 

 

SERVERINGS - OG/ELLER SKJENKEBEVILLING  

 

 

Forslag til vedtak: 

1. Den Muntre Matros, 7284 Mausund, gis skjenkebevilling for skjenking av øl, 

rusbrus, vin og brennevin. 

 

2. Bevillingen gjelder inne i serveringslokalene ”Brovingen” og ”Skipperlugaren” 

Med tilstøtende terasser/uteplasser, jfr. tegning. 

 

3. Bevillingen gjelder fra kommunestyrets vedtak og til og med 30.06.20 

 

      4.  Skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunens retningslinjer vedtatt i KST- 

sak 145/09 den 26.11.09: 

 

Skjenkestedets lokaliteter inne og ute med alminnelig bevilling: 

 

Alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosent alkohol: 

Hverdager:      kl. 09.00 – 01.00 

Fredag/lørdag:     kl. 09.00 – 02.00 

Søn-, hellig- og høytidsdager:   kl. 12.00 – 02.00 

 

Alkoholholdig drikk med volumprosent alkohol mellom 22 og 60: 

Hverdager:      kl. 13.00 – 01.00 

Fredag/lørdag:     kl. 13.00 – 01.00 

Søn-, hellig- og høytidsdager:   kl. 13.00 – 01.00 

 

I jule-, påske- og pinseuka gis skjenkebevilling til kl. 02.00 for alle typer alkoholholdig 

drikke. I de tilfeller der følgende dager ikke kommer på fre-/lørdag kan det skjenkes til 

kl. 02.00: Nyttårsaften, 1. nyttårsdag, kvelden før Kristi Himmelfartsdag, kvelden før 1. 

og 17 mai. 

 

All skjenking må avsluttes en ½ time før serveringsstedet stenger. 

 

5. Inger Knudsen Øyen f. 16.04.53 godkjennes som skjenkestyrer. Hun har avlagt 

og bestått kunnskapsprøve om alkoholloven. Stedet fritas for stedfortreder da 

skjenkestyrer alltid er til stede. 



6. Det tas forbehold om uttalelsen fra Politiet har merknader som tilsier at 

bevilling ikke bør gis. 

 

 

Vedlegg: 

 

Søknad. 

Uttalese fra NAV. 

 

Øvrige dokumenter: 

 

Ikke vedlagt. 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Den Muntre Matros v. Inger Knudsen Øyen søker om videreføring av skjenkebevilling. 

Spisestedet/pubèn har vært i drift siden 01.07.97. 

Inger K. Øyen søker om godkjenning som styrer. Hun har bestått kunnskapsprøven for 

alkoholloven. 

Når det gjelder serveringsbevilling og forholdet til bevilling og bestått etablererprøve vil både 

serveringsstedet og Inger K. Øyen bli omfattet fra unntaksbestemmelsene i loven.  

Stedet ble startet opp før loven som tredde i kraft 01.01.98, og Øyen har drevet stedet fra 

oppstarten. 

 

Serveringsoven sier følgende: 

§3 «skal den som vil gjøre næring av å drive serveringssted” ha serveringsbevilling gitt av 

kommunen. Bevilling skal gis dersom kravene i §§4 til 6, jfr. §7, er oppfylt, og det ikke 

foreligger forhold som av politimessige hensyn gjør det utilrådelig at serveringsbevilling 

gis.Bevilling gis til den for hvis regning serveringsstedet drives. Den gjelder for det 

serveringsted som er nevnt i bevillingen.” 

 

§4 daglig leder 

”Serveringsstedet skal ha en daglig leder som har det reelle ansvar for den daglige drift av 

serveringssteder. Daglig leder må være myndig.” 

 

§5 Krav om etablererprøve 

”Serveringsstedets daglige leder må ha gjennomført en etablererprøve.” unntak fra loven 

gjelder de som var etablert før loven tredde i kraft. 

 

§6 Krav til vandel 

”Bevillingshaver, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, 

må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til straffelovgivningen, skatte- og 

avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, lov om forbud mot diskriminering på grunnlag 

av etnisitet, religion mv. Personer som nevnt i første punktum må heller ikke ha begått 

lovbrudd i henhold til annen lovgivning på en måte som vil være uforenlig med drift av 

serveringssted.” 

 

 



 

§29 Overgangsbestemmelser 

Loven gjedler også for den som har serveringsbevilling gitt med hjemmel i lov av 3. juni 

1983 nr 52 om overnattings- og serveringssteder (hotellloven). Vedkommende kan fortsette 

virksomheten uten å søke om ny bevilling fra kommunen. 

 

For den person som er styrer ved et igangværende serveringssted ved denne lovs 

ikrafttredelse (01.01.98) gjøres det unntak fra kravet i §5. For øvrig må lovens krav om 

gjennomført etablererprøve i §5 være oppfylt senest seks måneder etter ikrafttredelse, med 

mindre departementet bestemmer noe annet. 

 

En serveringsbevilling gjelder uten tidsbegrensning. 

 

NAV har ingen anmerkninger i sin uttalelse.  

Ikke mottatt uttalelse fra Politiet foreløpig. 

 

Vurdering: 

 

På bakgrunn av dette og vedlagte uttalelser og annen dokumentasjon, finner Frøya kommune 

å kunne tilrå at skjenkebevilling innvilges. 

 

 

 

 

 















 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: U63  

Arkivsaksnr.: 16/1776    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for forvaltning 

Kommunestyret 

 

SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING THM INVEST AS 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 THM invest innvilges serveringsbevilling etter Lov om Serveringsvirksomhet 

(serveringsloven) § 3. 

 THM invest innvilges skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbrus, vin og 

brennevin. 

 Bevillingene gjelder inne på Rabben Restaurant AS og ute på veranda jfr. 

tegninger.  

 Skjenketiden fastsettes i samsvar med retningslinjer for kommunens arbeid med 

saker etter alkoholloven, K-sak nr 145/09, av 26.11.09.  

 

Skjenketidene er fastsett slik:  

Alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosent alkohol: 

Hverdager:     kl 09.00- 01.00 

Fredag/lørdag:   kl 09.00- 02.00  

Søn- hellig og høytidsdager   kl 12.00- 02.00 

 

Alkoholholdig drikk med volumprosent alkohol mellom 22 og 60: 

Hverdager:     kl 13.00- 01.00 

Fredag/lørdag:   kl 13.00- 01.00  

Søn- hellig og høytidsdager   kl 13.00- 01.00 

 

I jule, påske og pinseuka gis skjenkebevilling til kl 02.00 for alle typer 

alkoholholdig drikke. I de tilfeller der følgende dager ikke kommer på fre/lørdag 

kan det skjenkes til kl 02.00: Nyttårsaften, 1.nyttårsdag, kvelden før kristi 

himmelfartsdag, kvelden før 1. og 17 mai.  

 

All skjenking må avsluttes en ½ time før serveringsstedet stenger. 

 

 Eli Kristin Fredagsvik f. 06.09.73 godkjennes som skjenkestyrer. 

 Eli Kristin Fredagsvik har avlagt og bestått kunnskapsprøven om alkoholloven 

og bestått etablererprøven. Det må oppnevnes en stedfortreder som må avlegge 

og ha bestått kunnskapsprøve i alkohol inne utgangen av oktober 2016. 



Stedfortreder må selv innhente vandelsvurdering og sende kommunen innen 

samme frist. 

 Det tas forbehold om uttalelse fra Politiet har merknader som fraråder å gi 

bevilling. 

 Det tas forbehold om godkjenning fra mattilsynet. 

 Bevillingen gis fra kommunestyrets vedtak og ut bevillingsperioden, 30.06.2020. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Søknad. 

Div vedlegg. 

Uttalese fra NAV. 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Rabben restaurant eies av THM invest AS. Restauranten holdet til på Rabben og er et nytt 

etablisement. Det tenkes at bygget også skal være et servicesenter for marinaen, der de får 

tilgang til vaskerom, dusj osv. Det er tenkt kafedrift i helger. 

Fredagsvik har avlagt og bestått etablererprøve og kunnskapsprøve i alkohol. 

Stedfortreder må oppnevnes og avlegge å ha bestått kunskapsprøve i alkohol inne utgangen 

av oktober 2016. 

Det tas forbehold om uttalelse fra Politiet har merknader som fraråder å gi bevilling. 

 

Vurdering: 

 

På bakgrunn av dette og vedlagte uttalelser og dokumentasjon, finner Frøya 

kommune å kunne tilrå at skjenkebevilling og serveringsbevilling innvilges. 

 

 

 

 

 

 

 

 















































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 16/478    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE FOR PERIODEN 1. JANUAR 2017 TIL 

31. DESEMBER 2020  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Føgende personer velges som Jordskiftemeddommere for perioden 01.01.17 – 

31.12.2020, under forutsetning av ingen merknader fra vandelsvurdering: 

 

1.Gården Lilly Josefine 

2. Sandvik Aina Taraldsen 

3. Skarsvåg Mona Elisabeth 

4. Fredagsvik Jan Otto 

5 .Hammervik Rolf Mindor 

6. Nilsen Martin Arnfinn 

 

 

 

Vedlegg: 

 
Brev fra Sør-Trøndelag Jordskifterett datert 03.02.16. 

 

Saksopplysninger:   

 
Viser til vedlagt brev fra Sør-Trøndelag Jordskifterett datert 03.02.16 der det skal velges 6 

medlemmer fra Frøya kommune til jordskifteretten. 

Forslag til personer som jordskiftemeddommerhar ligget ute til høring i 14 dager. Det er ikke 

kommet noe innspill. 

Det er også sendt forespørsel til Politiet for vandelsvurdering, men har pr.d.dato ikke fått svar. 

Listen over forslag er satt opp alfabetisk. 

 

Følgende personer er forespurt og har sagt ja til å sitte som jordskiftedommer: 

 

Jordskiftemeddommere 



Gården Lilly Josefine 

Sandvik Aina Taraldsen 

Skarsvåg Mona Elisabeth 

Fredagsvik Jan Otto 

Hammervik Rolf Mindor 

Nilsen Martin Arnfinn 

 

 

Vurdering: 

 
Rådmann vurderer å innstille de 6 foreslåtte personer, med forbehold om merknader fra Politiet.  

 

 

 

 

 







 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 16/540    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

VALG AV MEDDOMMERE FOR PERIODEN 01.01.2017 - 31.12.2020  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Som meddommere i Tingretten, under forutsetning av ingen merknader i 

vandelsvurderingen, velges: 

 

Kvinner :          Menn: 

1  1  

2  2  

3  3  

4  4  

5  5  

6  6  

7  7  

8  8  

9  9  

10  10  

11  11  

12  12  

13  13  

14  14  

15  15  

16  16  

 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Brev fra Fosen tingrett datert 02.02.16. 

 

 

Saksopplysninger:   

 



Viset til vedlagt brev fra Fosen tingrett datert 02.02.16 der kommunen skal innen 01.07.2016  ha 

gjennomført valg av meddommere som skal kunne trekkes ut for å gjøre tjeneste som 

meddommere i tingretten i årene 2017-2020. For Frøya kommune sin del, skal det velges 16 kvinner 

og 16 menn. 

Det er tatt hensyn til en allsidig sammensetning, slik at utvalget representerer alle deler av  

befolkningen.  

Forslag til personer som lagrettemedlemmer, meddommere i lagmannrettesaker og forliksråd har 

ligget ute til høring i 14 dager.  

Det er kommet inn ett innspill fra høring, hvor 1 mann har svart innen fristen, men som ikke er blitt 

registrert. Derfor er det forslag på 16 kvinner og 17 menn hvorav det må velges 16 stk. av hvert 

kjønn. 

Listen over forslag er satt opp alfabetisk. 

Det er også sendt forespørsel til Politiet for vandelsvurdering, men har pr.d.dato ikke fått svar. 

 

Følgende personer er forespurt og har sagt ja til å være meddommer tingretten: 

      Kvinner:    Menn: 

1 Arntzen Mariann 1 Aune Tor 

2 Bekken Vida Zubaite 2 Bekken Pål Terje 

3 Bjørgan Inger 3 Ervik Kjartan 

4 Borgen Toril 4 Espnes Bjørnar Inge 

5 Christensen Tone Bay 5 Foss Jørun Olav Børset 

6 Fjærli Randi Foss 6 Gulbrandsen Vebjørn  

7 Hansen Kitt Julie 7 Gundersen Per 

8 Hammervik Åse Ringlie 8 Hallaren Håkon 

9 Hammervold Anette Narmo 9 Hammer Hallgeir Arild 

10 Kvalvær Synnøve Dolen 10 Hammervik Rolf Mindor 

11 Kvingedal Frida Hanø     11 Karpinski Maceij 

12 Nord Kjersti 12 Johansen Torbjørn  

13 Reppe Marthe 13 Larsen Lars Kristian 

14 Raanes Torild 14 Løkkeberg Roar  

15 Strømskag Kristin Furunes 15 Midtsian Brynjulf  

16 Åsen Mona 16 Reppe Torbjørn 

  17 Sandvik Knut Ronald 

 

 

 

 

Vurdering: 

 
Rådmann vurderer å innstille 16 av de foreslåtte personer fra hvert kjønn, med forbehold om 

merknader fra vandelsvurdring  



 

 

 

 

 







 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 16/722    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER OG MEDDOMMERE FOR SAKER I 

LAGMANNSRETTEN FOR PERIDEN 01.01.2017- 31.12.2020  

 

 

Forslag til vedtak: 

 
Følgende personer velges som lagrettemedlemmer og meddommere i lagmannrettesaker under 

forutsetning av ingen merknader i vandelsvurdering: 

Kvinner:     Menn: 

1.      1.  
2.      2.  
3.      3.  
4.      4.  
5.      5.  

 

 

 

Vedlegg: 

 
Brev fra Frostating Lagmannsrett datert 19. februar 2016. 

 

Saksopplysninger:   

 
Viset til vedlagt brev fra Frostating lagmannsrett datert 19.02.16 der kommunen skal innen 

01.07.2016 ha gjennomført valg av lekdommer som skal kunne trekkes ut for å gjøre tjeneste som 

lagrettemedlemmer/meddommere i lagmannsretten i årene 2017-2020.  

For Frøya kommune skal det velges 5 kvinner og 5 menn.  

Listen over forslag er satt opp alfabetisk. 

Følgende personer er forespurt og har sagt ja: 

Kvinner:     Menn: 

1 Andersen Marit Riise    1 Gipling Arthur Ludvik  



2 Antonsen Kirsten Rønquist  2 Johansen Rolf  

3 Finne Anne Katrine   3 Kvingedal Andreas  

4 Lund Grethe Korsbø    4 Nordgård Lars Østen  

5 Norborg Marit Wisløff   5 Røvik Sten Kristian 

6 Rabben Randi    

Forslag til personer som lagrettemedlemmer, meddommere i lagmannrettesaker og forliksråd har 

ligget ute til høring i 14 dager.  

Det er kommet inn ett innspill fra høring, hvor 1 kvinne har svart innen fristen, men som ikke er blitt 

registrert. Derfor er det forslag på 6 kvinner hvorav det må velges 5 stk. 

Det er også sendt forespørsel til Politiet for vandelsvurdering, men har pr.d.dato ikke fått svar. 

 

Vurdering: 

 
Rådmann vurderer å innstille 5 kvinner og 5 menn fra hvert kjønn, med forbehold om merknader fra 

vandelsvurderingen.  

 

 

 

 

 





 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 16/105    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

VALG AV FORLIKSRÅDSMEDLEMMER FOR PERIODEN 01.01.2017-31.12.2020  

 

 

Forslag til vedtak: 

 
Som medlemmer og varamedlemmer samt leder i Forliksrådet, med forbehold om merknader fra 
vandelsvurdring, velges: 

 

Medlem 

 

 

 

Varamedlem 

 

 

 

 

Som leder velges:________________________ 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Brev fra Det kongelige justis- og beredskapsdepartementet datert 21.12.15. 

 

Saksopplysninger:   

 
Viser til brev fra Det kongelige justis- og beredskapsdepartementet datert 21.12.15 ang. valg av 

forliksrådsmedlemmer for perioden 2017-2020. 

 



 
 
Det skal velges 3 forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer først. Etter at medlemmer og 

varamedlemmer er valgt, skal det særskilt velges leder. 

Følgende personer er forespurt og har sagt ja til følgende rolle i Forliksrådet: 

Medlem 

Hammervik Hilde 

Larsen Frode 

Meland Geir Egil 

Varamedlem 

Midtsian Heidi Johanne 

Storø Kristin Reppe 

Måsøval Torbjørn 

 
Det er også sendt forespørsel til Politiet for vandelsvurdering, men har pr.d.dato ikke fått svar. 

 

Vurdering: 

 
Rådmann vurderer å innstille de foreslåtte personer, med forbehold om merknader fra 

vandelsvurdring.  

 

 

 

 

 































. 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 16/1262    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

MØTEPLAN 2. HALVÅR 2016  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

 

Utvalg August September Oktober November Desember Januar 

KST 25.08. 29.09 27.10 24.11 15.12 26.01 

FSK 16.08 06.09 

20.09 

04.10 

18.10 

15.11 og 

16.11 

06.12 10.01 

24.01 

HFF 18.08 15.09 13.10 10.11 08.12 12.01 

HFD 23.08 13.09 11.10 08.11 01.12 17.01 

 

 Felles formannskapsmøte med Trondheim og Hitra kommuner 10. og 11.august. 

 Budsjettmøte formannskapet tirsdag 15. og onsdag 16. november. 

 Budsjettmøte kommunestyret torsdag 15.desember. 

 

*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  

*2)  Hovedutvalg for forvaltning  Torsdager med møtestart  kl. 09.00  

 

 

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

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

særskilt.  

 

 

Vedlegg: 

 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

16/1262-1 MØTEPLAN 2. HALVÅR 2016  

  



 

 

Saksopplysninger:   

 

 

Vurdering: 

 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

 

Budsjettpost/kontostreng: 

Debet kontostreng/beløp 

Kredit kontostreng/beløp 

 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Berit Flåmo Arkiv: 027 &01  

Arkivsaksnr.: 16/1884    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

AVTALE MELLOM FRØYA KOMMUNE OG SAREPTA  

 

 

Forslag til vedtak: 

Avtalen mellom Frøya kommune og Sarepta godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Vedtak i Frøya kommunestyre; Frøya vindkraftverk-planendringssøknad sak 65/12 

Vedtak i Frøya formannskap; Forhandlingsutvalg for vindkraft. Sak 132/14 

Forslag til avtale mellom Frøya kommune og Sarepta, unntatt offentligheten 

 

Saksopplysninger:   

 

Forhandlingsutvalget har bestått av: 

Ordfører Berit Flåmo 

Opposisjonsleder Arvid Hammernes 

Kommuneadvokat Kristine S. Østerballe (innleid fra sitt selskap etter at hun avsluttet sitt 

arbeidsforhold i Frøya kommune) 

Teknisk sjef Andres Kvingedal (senere seniorkonsulent) 

Forhandlingsutvalgets mandat var at allerede inngått avtale fra 2005 skulle danne grunnlaget 

for forhandlingene. 

Forhandlingsutvalget har hatt flere møter både på Frøya og i Trondheim med Sarepta. 

Det vil bli en muntlig redegjørelse under behandling av saken. 

Forslag til avtale mellom Frøya kommune og Sarepta unntatt offentligheten, legges fram i 

møtet. 



 

Vurdering: 

 

 

 

 

 

 



Saksprotokoll

Utvalg:
Metedato:

Sak:

Formannskapet
12. 08.2014
132/14 Arkivsak: 14/848

FORHANDLINGSUTVALG FOR VINDKRAFT

Vedtak:

Formannskapet oppnevner forhandlingsutvalg vedrerende forhandlinger med Sarepta Energi om
utbygging av vindkraft på Fraya. Det forutsettes at allerede inngått avtale frå 2005 danner grunnlaget for
forhandlingene

Følgende forhandlingsutvalg oppnevnes:
l. Ordfører Berit Flåmo

2. Opposisjonsleder Arvid Hammernes
3. Kommuneadvokat Kristine Stokholm Østerballe

4. Teknisk sjef Andreas Kvingedal

Enstemmig

Behandling:
Formannskapets behandling i mate 12.08. 14:

Fig. omforente forslag til forhandlingsut^alg blefremmet:

«Følgende forhandlingsutvalg oppnevnes:
l. Ordfører Berit Flåmo

2. Opposisjonsleder Arvid Hammemes
3. Kommuneadvokat Kristine Stokholm Østerballe

4. Teknisk sjef Andreas Kvingedal»

Enstemmig.

Postadresse:

7260 SISTRANDA

Besøksadresse:

Hcrredshuset

SISTRANDA
Telefon:

Telefaks:

72 46 32 65



Saknr: 55/12

FRØYA KOMMUNE

Kommunestyret
Møfedafo:

31. 05. 2012
Saksbefaandler;

Jon Birger Johnsen

Arkivsaksnr:

12/404
Arkivkode:

S82

Møtebok
Sak nr;

65/12

Gradering;

Saken skal behandles i følgende utvalg;

94/12
65/12

Formannskapet
Kommiinestyret

23. 05. 2012
31. 05.2012

FRØYA VINDKRAFTVERK - PLANENDMNGSSØKNAD

Vedtak:

l. Frøya komjnune tilrår overfor Norges vassdrags- og energidirektorat at Nord-Trøndelag
Elektrisitetsverk og TrønderEnergi Kraft AS gis Jkonsesjon for utbygging av den omsøkte
planendringssøknaden for Frøya vindkraftverk. Frøya komiaune finner etter eu samkt vurdering at
fordekne med vindmølleparken ervesentlig større enn ulempene.

2. På bakgrunn av de fremlagte ahernativene for netriøSBing er Frøya koinmune av den oppfatniiig at
alternativ 2, eu oppgradering av eksistereude 22 kV luftlinje til 66 kV, vil være det beste alternativet.

3. Frøya kommune forutsetter at avtalen inngått mellom Frøya kommune, Nord-Trøadelag
Elektrisitetsverk FKF og TrønderEnergiKraft AS, den 14. 11. 2005 fortsatt er gjeldende.

Vedtatt me<i 19 mQt 3 steiBiaer.

Kommunestyrets behandling i møte 31.05. 12:

Repr, Martin Nilsen ba om at hans habilitet da han er gmnneier i området.
Repr. Nilsen ble enstemmig erklært inhabil i sakens behandling.

Repr. Vibeke Franck Sehmfremmeiflg. forslag til vedtak:

"Frøya kommune tilrår overfor Nor^es vassdrags- og energidirektorat at Nord-TrøndeIag Elektrisitetsverk og
TrønderEnergi Kraft AS Ikke gis konsesjon foi - utbygging av den omsøkte planendnngssøknaden for Frøya
vindkraft\'-erk. Frøya kommune finner etter en samlet vurdering at uliempene med vindm.ølleparken er vesentlig
større enn fordelene."

Votering;
Formannskapets innstilling:

Repr. Sehm sitt forslag:

Vedtatt med 19 mot 3 stemmer avgitt frå Vibeke Franch Sehm, Tvricl Berget
og Jorunn Skarsvåg.
Fait med 19 mot 3 stemmer.

Formannskapets innstiiling til kommunestyret;

l. Frøya komnume tilrår overfor Norges vassdrags- og energi direktorat at Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
og TrønderEnergi Kraft AS gis konsesjon for utbygging av den omsokte planendringssøknaden for Frøya
vind kraftverk. Frøya kommune finner etter en samlet vurdering at fordelene med vincimoJLeparken er
vesentlig større enn Lilempene.

2, På bakgrunn av de fremiagte alternativene for nettløsning er Frøya, kommune av den oppfatnin.g at
alternativ 2, en oppgradering av eksisterende 22 kV luftlinje til 66 kV, vil være det beste alternativet.

3, Frøya kommuiie forutsetter at a.vfølen inngått meUom Frøya kommLme, Nord-Tr. ondelag Elektrisitetsverk
FKF og TrenderEnergiKraft AS, den 14, 11.2005 fortsatt er gjeldende.

Enstemmig



Avtale

mellom

Frøya kommune

Utkast av 1(». 06.(15

"g

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF og TrønderEnergi Kraft AS

l. Bakgrunn

Nord-Trandelag Elektrisitetsverk og TrønderEnergi Kraft (heretter kalt "Utbygger") har i
fellesskap søkt om tillatelse til å bygge en vindmøllepark på Frøya med tilhørende
nettilknytning. Dersom det blir gitt utbyggingstillatelse og Utbygger gjør positivt
T';stf:r'.?g'>vedtal(" v!l.dlet bli .''tiftet .eget aksJeselslciiP (Frøyavind'Asy Dette selskapet vi]

stå for utbygging og drift av vindmølleparken og overta Utbyggers rolle som avtalepart i
forhold til denne avtalen.

Utbygger og Frøya kommune (heretter talt "Kommunen") er enige om at vindmølleparken
med infrastruktur er en stor utbyggingssak som vil B virkniag på~Kommunen og
lokalsamfunnet.

Kommunen og Utbygger har på denne bakgrunn inngått denne avtalen for å regulere vikti;
forhold knyttet til utbyggingen.

2. Avtalens rekkevidde og begrensning

2. 1 Forholdet til konsesjonsmyndighetene
Dersom vilkår gitt av konsesjonsmyndighetene kommer i konflikt med denne avtalen.
går konse.sjonsvilkårene foran.

2.2 Vindmølleparkens utstrekning/arealbruk
Kommunen ønsker en komprimering av mølleparken i forhold til grensene vist i
konsesjonssøknaden. Utbygger er villig til å etterkomme dette ønske under
foi-utsetning av at produksjonspotensialet ikke reduseres i vesentlig grad. Endelig
avgrensing foretas i regulermgsplanen etter at alle undersøkelser/tilleggsundersfikelser
er foretatt.



2.3 Forholdet til drikkevannskilden

Utbygger skal utarbeide en rapport som synliggjør konselcvensene og de tiltak som
forutscttes gjort for å sikre drikkevannskilden mot forurensing. Det legges til grunn at
drlkkevannskilden ikke skal påvirkes av iitbyggiiigen eller driften av
vindmølleparken.

2.4 MiUfloppfølgingskrav
Partene skal arbeide videre med disse spønmålene med tanke pi å presisere tema og
omfang. Miljøoppfølgingskrav tas imi i reguleringsplanbesteminelsene eller gis i
konsesjonsviikarene.

2.3 Innbyrdes plassering av vindmøllene
Utbygger må stå fritt med hensyn til plassering av vindmøllene innenfor grensene til
vindmølleparken. Av estetiiske, terreugraessige, produksjonsmesaige og økonomiske

hensyn er det ikke ønskelig å plassere vindmøllene i rekker. Endelig plassering av
vindmøllene slcal skje i henhold til detaljplan som forutsettes godkjent både av NVE
og kommunen.

2.6 Veier
Partene er enige om al det tilstrebes minst mulig fylling og skjænng - dvs at veiene
skal tilpasse seg terrenget der dette er mulig. Adkomstsveiene holdes stengt for
alminnelig motorferdsel, men er åpiie fot allmenn ferdsel/turbi-uk til fots, med sykler
m.v.

2.7 Dypvannskai Hamarvik
Kommunen - som eier av kaia og kaiområdet - gir utbygger rett til å benytte
kaianlegget samt å foreta eventuelle tilpasninger på kaia slik at det blir inulig å bruke
den som ilandføriagssted for vindmøllene og øvrig materiell til vindmølleparken.
Utbygger skal forelegge utbyggingsplanene for Kommunen til godkjenning. Partene er
enige om at Utbygger skal stille et beløp pS NOK. 3 inillioner til disposisjon for
Kommunen i forbindelse med kommunens egen kaiutbyggiilg. Utbygger er apen for å
samarbeide med Kommunen og eventuelle andre interesseater om
utbygging/finaiisiering av dypvanaskaia. Kommunen stiller nødvendig giunn til
rådighet for mellomlagriag av materiell på kaiområdet i utbyggingsperioden.

2,8 Veiomlegging ved Flatval
Partene skal tilrettelegge for omlegging av riksveien forbi Flatval i ny trase.
Kommunen foretar nødvendig avklaring av planstatus og tilrettelegger for utarbeidelse
av reguleringsplan. Utbygger avklarer spørsmålet om finansiering av veianlegget med
veimyndighetene og har ellers selv ansvaret og risikoen for fmansieringen.



3. Infrastruktur

Ut over del som er avtalt under pkt. 2, gir Kommunen utbygger rett til i bruke kommunal
eiendom (veier, kaier, lagerplasser nn. v. ) til lagring og transport knyttet til
vindkraftanlegget. Slik rett skal også gjelde for de ena-eprenører og leverandører som
Utbygger måtte engasjere i forbindelse med utbyggingen. Arealene stilles til rådighel aten
særskilt vederlag under fointsetning av at de tilbakeleveres i opprinnelig stand etter bruk.

Retten til bruk av kommunal eiendom skal også omfatte rett til a føreta tilpasninger til
dei/de aktuelle areal(er) som Utbygger eller deres leverandør/entreprenør finner nødvendig
for det aktuelle formål etter å ha innhentet samtykke frå Kommunen i det eiikelte tilfelle.
Dersom slik tilpasniiig eller tiltak er godkjent av Kommunen, kan det ikkc kreves
tilbakeføring til oppriimelig tilstand etter bruk med mindre dette har vært sått som vilkår for
godkjenning.

4. Dekning av kommunale utgifter

Utbygger betaler kr. 500. 000, - kronerfemhundretusen - SODI dekning av Kommunens
efcitrautgifter knytte! til hindteringen av konsesjonssaken samt plan- og byggesaken. I

tillegg betales behandlings- og byggesaksgebyr knyttet til konsesjonssaken og
reguleringsplan for vindmøll eparken begrenset oppad til kr. 500.000,-.

Halvparten av avtalt tiiskuddsbetøp etter første setning utbetales med forfall 3 uker etter at
avtalen er godkjenc av begge paner. Resterende beløp utbetales under forutseming av
innvilget konsesjon med forfall 3 uker etter at rettskraftig konsesjon og stadfestet
reguleringsplan foreligger. Behaadliags- og byggesaksgebyrer etter første avsnitt, siste
setniag innkreves av Kommunen på ordinær måte.

5. Engangskompensasjon til Frøya kommune

Som kompensasjon til Kommunen for de inngrep som gjøres som feige av utbyggingen av
Frøya vindmøllepark, atbetaler utbygger en engangskompeDsasjon på kr. 11 .000.000,-
krpnereUevemillioner. Belapet indeksjusteres tilsvarende endringen i konsumprisindeksen
frem til det tidspunkt betaling skjer med basis i indeksen pr den 15. i den måned denne
avtale undenegnes. Beløpet forfaller til betaling 3 uker etter oppstart av anleggsarbeidene i
vindmølleparken.

Det er en forutsetning for utbetaling av engangskompensasjonen at det gis konsesjon for
utbygging av vindmølleparken og at den utbygges med en beregnet effekt på umtil 200
MW. En redusert utbygging betinger en forholdsmessig reduksjon av engangsbeløpet til
kommunen. Dersom konsesjon gis og utbygging skjer med en effekt som overstiger 200
MW skal Kommunen kunne ta opp forhandlinger om en hftyere eagangskompensasjon.



6. Artig kompensasjon

Utbygger er innforstått med at kommunen har innført eiendomsskatt og at den for tiden
iniikreyes etler en sats på 7 promille. Dersom dagens regler for eiendomsskMt~endrra~sl'ik at

s en bli^mindre enn 7 promille eller helt faller"bort og dette heller ikke kompensere, s'ved'
at det innføres andre skatte- eller avgiftsordniiiger som sikrer Kommuuen tiliivarende
inntekter, vil utbygger likevel utbetale et årlig beløp til Kommunen tilsvarecdeTaeens
eiendomsskatt på 7 promille.

7, Overdragelse av avtalen

^fT^. iV,?-^8,^ ønsker å overira vindkraftanlcgget helt eller delvis til annen eier, er ny
eier forpliktet til a tre inn i denne avtalen. Kommunen kan ikke motsette see slik
ovérdragelse.

8. Varighet av avtalen

^t?,e"_gjelder i. konsesJO"f'den og evt. forienget konsesjonstid. Dersom utbygger ikke
?'LV_?s, lc,c',nse?Jon' b°rtfaller ayt itle" med unntak av det som er avtalt under pkt4. Det

samme gjelder dersom det gis utbyggingskonsesjon. men Utbygger fimier at viikårene for
realisering av vindmølleparken ikke er til stede.

9, Tvisteløsning

Oppstår det uemghet partene imellom om forstaelsen av denne avtalen, skal tvistec. forsølces
løst ved forhandlinger. Oppais ikke enighet, kan hver av partene kreve tvisten løst ved de
ordinære domstolene med Trondheim tingrett som verneting.

10. Gyldighet m.v.

Avtalen er gyldig når den er vedtatt i Frøya kommuaestyre, Nord-l
Elektrisitetsverk FKF og TrønderEnergi Kraft AS.

Denne avtalen utstedes og undertegnes i tre eksemplar - ett til hver av avtalepaitene.

Frøya/Steinkjer/Troiidheim, den ̂ fl-ff 2005

For Frøya kommune:

For Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF:

For TrianderEnergi Kraft AS:



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 16/1906    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

ORDFØRERS ORIENTERING  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 16/1907    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

RÅDMANNS ORIENTERING  
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