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FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

27.01.2022 

Arkivsaksnr: 

22/125 

Sak nr: 

1/22 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

1/22 Kommunestyret 27.01.2022 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 16.12.21  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 16.12.21 godkjennes som framlagt. 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 16.12.21 
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2/22 Kommunestyret 27.01.2022 

 

REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Referatene tas til orientering. 

 

Vedlegg: 

 

Helsefellesskap Nordre Trøndelag (Hege Norheim-Viken) 

Møteprotokoll PSU 05.01.22 

Presentasjon - Utskrivningsklare pasienter (Lars Erik Laugsand of Elizabeth Kimbell) 

Protokoll representantskapet Nyhavna Utvikling IKS 131221 

Protokoll representantskapet Trondheim Havn IKS 131221 

Reguleringsplan for Uttian næringsområde i Frøya kommune – avgjørelse 

Status St. Olavs hospital (Tom Christian Martinsen) 

Utbedringer Kvernøystraumen bru - Frøya kommune 
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3/22 Kommunestyret 27.01.2022 

 

KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING  

 

 

 

 Covid-19 status  

 Krav om helsekonsekvensutredninger, enkeltvedtak og klage på vedtak  

 Status i arbeidet ved YX/Statsforvalterens innsigelse  

 Uttian, KMD sitt vedtak (se ref.sak) 

 Uttian, plan for flytting og pris på flytting av steinmasser, kostnader 

 Økonomi/Grieg 2021 

 Gavekort /julegave 

 Helsetunet, flytteprosess, åpningsfest  

 Vindkraftanlegget, ansvarsforhold mv 

 Beredskap uvær 

 Evt andre orienteringer i møtet 
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FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

4/22 Kommunestyret 27.01.2022 

 

ORDFØRERS ORIENTERING  

 

 

Ønsker svar på følgende i førstkommende kommunestyremøte: 

 

Jeg var protokollunderunderskriver ved kommunestyremøtet som ble avholdt i desember 2021. Jeg 

påpekte at orienteringen fra hovedutvalgsleder for HOAT manglet i møteprotokollen. Jeg fikk til svar at 

den i utgangspunktet var med, men etter ønske fra leder i hovedutvalget ble den fjernet fra protokollen.  

Er dette en riktig måte å gå fram på?  I såfall kan det føre til at flere k-styrerepresentanter kan be om at 

deres uttalelser blir slettet.  

 

Halgeir Hammer 

 
 

INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET 27. JANUAR 2022 

 

 

FORURENSNINGSSAK 

 

Natt til 12 november kollapset en vinge til en vindturbin på Frøya, noe som førte til akutt forurensning i et 

stort område inne i industrianlegget. 

På grunn av vær og vind har forurensinga etter 2 måneder spredt seg mer og mer i terrenget. 

Det har i tillegg vært flere oljelekkasjer i industriområdet, den siste bekreftede oljelekkasjen oppsto 24 - 

25 desember 2021. 

 

Hydraulikkolje er giftig og Bisfenol - A påvirker forplantningsevnen. 

Vi kjenner ikke de fulle virkningene dette har på myr, kystlynghei, fiskevann, eventuelt drikkevann og 

folk på sikt. Dette rammer oss alle. 

 

Det er Vestas som har ansvaret ved forurensning i området, og Vestas har dermed plikt til å rydde opp og 

avgrense skader. 

Det har tatt urimelig lang tid å aksjonere mot forurensninga i området og verdifull tid har gått tapt. Den 

sene igangsettinga av opprydning begrunnes med sikkerhetshensyn og sikkerhetssone rundt den skadede 

turbinen. Forurensningen er spredt langt utover sikkerhetssonen, så denne forklaringen holder ikke. 

Vestas kan ikke ha eneansvar for å godkjenne opprydding av forurensning de selv har forårsaket. 

 

Derfor ønsker vi at kommunestyret vedtar at det settes ned en tverrpolitisk gruppe som gis mandat til å 

gjennomgå og dokumentere opprydding og eventuelt mangel på sådan i Frøya Vindkraftverk. 

 

Vi håper at vi kan stå samlet i denne saken.  

Dette er en forurensningssak - ikke en sak om vindkraft. 
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FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kommunestyret vedtar at det settes ned en tverrpolitisk gruppe som gis mandat til å gjennomgå og 

dokumentere opprydding og eventuell mangel på sådan i Frøya Vindkraftverk. For å sikre det faglige må 

Kristian Kleveland, i kraft av sin stilling som rådgiver Natur og Miljø i kommunen, være et av 

medlemmene i gruppa. De andre medlemmene velges av kommunestyret. 

 

Rødt Frøya v/ Dordi Hammer 

 

Hamarvik 16.01.22 

 

Orienteringer: 

Geir Melands habilitet i forhold til ansettelsesforhold i Hemne sparebank.   

Kvernøystraumen bru.  

Regionrådet har hatt møte med Statnett. Ønsker forsering av utbyggingen av fjordkryssinga.  

Beredskapen fv 714, både i samarbeidsutvalget Hitra/Frøya og regionrådet v/samferdselsutvalget. KD 

jobber videre med saken i samarbeid med de andre kommunene.  

Ang kombibåter og gratis billetter.  

Henvendelse fra representanter fra aksjonsgruppa angående hendelser og forurensning i 

vindkraftanlegget.  

Selvkjørende buss Sula. 

Årsmøte MOT. 

Dialogmøte AtB 
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HOVEDUTVALGSLEDERNES ORIENTERING  
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ANDRE RÅD OG UTVALGS ORIENTERING  
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FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

27.01.2022 

Arkivsaksnr: 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

39/21 Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 20.05.2021 

3/22 Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 11.01.2022 

7/22 Kommunestyret 27.01.2022 

 

SLUTTBEHANDLING - HAMMARBERGET GNR.10 BNR.279 PLANID: 5014201910 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. I henhold til Plan- og bygningsloven §12-12, vedtar Frøya kommunestyre å 

egengodkjenne detaljreguleringsplanen for Hammarberget (PLANID: 5014201910), som 

vist på planbeskrivelse datert 26.11.2021, planbestemmelser datert 26.11.2021 og 

plankart datert 21.09.2021. 

Kommunedirektøren skal etter at saken er egengodkjent forsikre seg om at planen blir 

digitalisert og gjøre evt. mindre rettinger. 

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

inntil innsigelse er avgjort ved mekling mellom kommunen og aktuelle sektormyndighet, 

eller av aktuelt departement hvis mekling ikke fører fram, jf. plan- og bygningsloven § 

5-6. 

 

 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester den 11.01.2022 sak 3/22 

 

Vedtak: 

 

1. Hovedutvalg for forvaltning fremmer saken og legger den ut til høring og offentlig ettersyn etter plan- 

og bygningslovens § 5-2 og § 12-10. 

2. Kommunedirektøren skal før sluttbehandling i Hovedutvalg for allmenne – og tekniske tjenester sørge 

for at planens innhold og framstilling blir digitalisert og kvalitetssikret, samt at det blir foretatt 

eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

3. Planutvalget oppfordres til å endre plannavn fra Oppheim til Hammarberget. 

Enstemmig. 

 

 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester den 20.05.2021 sak 39/21 

 

Vedtak: 

1. Hovedutvalg for forvaltning fremmer saken og legger den ut til høring og offentlig ettersyn etter plan- 

og bygningslovens § 5-2 og § 12-10. 
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2. Kommunedirektøren skal før sluttbehandling i Hovedutvalg for allmenne – og tekniske tjenester sørge 

for at planens innhold og framstilling blir digitalisert og kvalitetssikret, samt at det blir foretatt 

eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

3. Planutvalget oppfordres til å endre plannavn fra Oppheim til Hammarberget. 

Enstemmig. 

 

 

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenesters behandling i møte  20.05.21: 

 

Følgende forslag til endring i pkt 2 ble fremmet: 

 

2. Kommunedirektøren skal før sluttbehandling i Hovedutvalg for allmenne – og tekniske tjenester sørge for at 

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

suppleringer og justeringer. 

Enstemmig. 

 

Følgende forslag til nytt pkt. 3 ble fremmet av Dordi Hammer: 

Planutvalget oppfordres til å endre plannavn fra Oppheim til Hammarberget. 

 

Enstemmig. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

1. Planbeskrivelse, datert 26.11.2021  

2. Planbestemmelser, datert 26.11.2021  

3. Plankart, målestokk: 1:1000, datert 21.09.2021  

4. Illustrasjonsplan, datert 21.09.2021  

5. ROS-analyse, datert 26.11.2021  

6. Overordnet VA-plan, datert 22.03.2021  

7. Notat VA-plan, datert 17.03.2021  

8. Rapport Naturmangfold, datert 05.02.2020  

9. Rapport Områdestabilitet, datert 13.02.2020  

10. Rapport Arkeologi, datert 18.11.2020  

11. Rapport Støyutredning, datert 26.11.2021  

 

Saksopplysninger: 

 
Planforslaget 

Planforslaget er utarbeidet av WSP Norge på vegne av Thomo eiendomsutvikling AS. Første 

versjonen ble mottatt hos kommunen 10.02.2021 og revidert plan etter tilbakemelding fra kommunen 

ble mottatt 31.03.2021. Revidert planforslag etter høring og offentlig ettersyn ble mottatt 26.11.2021. 

Forslaget ble spilt inn i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel da den ble revidert og 

vedtatt av Frøya kommune 23.10.2019. Området ble tatt inn som framtidig boligområde B6 med 

rasteplass ved fylkesvegen og avsatt til LNFR-formål ned mot sjøen i kommuneplanens arealdel. 

Området er totalt omtrent 93 daa. 
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Plassering av formål og inndeling av tomter har en overordnet tanke om å fortette i nordre del av 

planområdet med den største trafikkbelastningen og terrengmessige inngrep nærmest mulig 

fylkesvegen. Større tomter langs sjøen vil gi mindre landskapsinngrep og åpnere fjernvirkning. Det er 

prioritert å legge til rette for et godt bomiljø med gode uteoppholdsarealer, trafikksikre løsninger og 

universell utforming av uteområder. 

Hensikt med regulering 

Formålet med planen er å legge til rette for boligbygging på del av eiendommen 10/279 i 

Hammarvika. Planen inneholder en kombinasjon av eneboliger, rekkehus og småhus med de 

nødvendig infrastruktur, lekeplasser, veiformål, fellesareal, grøntområder og i tillegg en rasteplass 

langs fylkesveg 714 som er avsatt i kommuneplanens arealdel. 

Planforslaget legger opp til ca. 50 boenheter, med minimum arealutnyttelse mellom 35% og 40%. 

Beliggenhet, eksiterende forhold 

Området ligger sørøst på Frøya, omtrent 3,5 km fra kommunesenteret Sistranda. Arealet ligger i 

nærhet til skole, barnehage, post og butikk, i tillegg til idrettsbane og sykehjem. 

 
Forhold til overordnede planer 

Området er avsatt til framtidig boligområde B6 i kommuneplanens arealdel og planen er i tråd med 

overordnede planer og retningslinjer. 

Førstegangsbehandling 

Planen ble vedtatt i Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 20.05.2021, sak 39/21, og sendt 

ut til høring og offentlig ettersyn. Brev til naboer og sektormyndigheter ble sendt 02.06.2021, med 

frist for merknader satt til 16.07.2021. 

Planprosess 

Dato Milepæl  Kommentar 

01.11.19 Anmodning om oppstartsmøte mottatt fra 
WSP Norge 

Det medfølger en kort planbeskrivelse samt 
foreslått planavgrensning 

09.12.19 Oppstartsmøte avholdt på Rådhuset Fra kommunen møter: Anders Hekland 
(kommunalplanlegger), Bjørnar Grytvik (VA-
avdelingsleder) og Erlend Brunstad (VA-
ingeniør). Forslagstiller: Oddhild Fausa (WSP), 
Erik Søhoel. Tiltakshaver: Jon Arne Tørum 
(Thomo eiendomsutvikling AS) og Thomas 
Nordhammer 

09.01.20 Varsel om oppstart mottatt Kommunen gjennomgår og godjenner varselen. 

10.01.20 Kunngjøring i Hitra-Frøya avisen Frist for merknader satt til 07.02.2020 

10.02.21 Planforslag mottatt Kommunen gjennomgår plandokumentene og 
kommer med merknader 

25.02.21 Planforslag sendes på internhøring På høring internt i kommunen 

17.03.21 Merknadsbehandling Merknader til planforslag oversendes WSP 

31.03.21 Komplett planforslag godkjent Kommunen mottar revidert planforslag iht. 
merknadene som er gitt 

20.05.21 1.gangsbehandling Behandling av planforslag i HOAT 

02.06.21 Høring og offentlig ettersyn Planen sendes på høring og offentlig ettersyn til 
naboer og sektormyndigheter 

16.07.21 Høringsfrist utløpt Det er kommet 2 innsigelser fra 
Statsforvalteren og 1 innsigelse fra 
Fylkeskommunnen i løpet av høringstiden 

30.09.21 Dialog med Fylkeskommunen omkring 
mottatt innsigelse mot ny avkjørsel/kryss 
fra Fv714 

Fylkeskommunen beholder sin innsigelse 
begrunnet antall avkjørsel fra Fv og opplyser 
mulighet for å stenge en annen avkjørsel for å 
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åpne den ved planområdet 

25.10.21 Dialog met hjemmelshavere til 
sykehjemmet omkring plan B ifm. 
innsigelsen mot ny avkjørsel fra Fv714 

Plan B handlet om å få stengt adkomsten til 
sykehjemmet Kvernhusveien, som forelslått av 
fylkeskommunen i møte 30.09.21 

23.11.21 Kommunen sender brev til 
Fylkeskommunen med orientering om 
mulig innsigelse 

Kommunen orienterer Fylkeskommunen om sin 
ønske for å behandle planen slik den foreligger 
med eventuell mekling 

26.11.21 Revidert planforslag mottatt Plankonsulenten leverer nytt planforslag iht. 
merknader fra sektormyndighetene 

29.11.21 Forespørsel om tilbaketrekking av 
innsigelser til Statsforvalteren 

Kommunen sender forespørsel om trekking av 
innsigelser 

06.12.21 Trekking av innsigelser av myndigheten Statsforvalteren trekker sine innsigelser 

13.01.21 Planen behandles i planutvalget   

27.01.21 Planen egengodkjennes i Kommunestyret   

 
Høringsuttalelser 

Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden fra 02.06.2021 til 16.07.2021. Forslaget ble 

sendt regionale myndigheter og berørte grunneiere til uttalelse. Det kom inn totalt 11 uttalelser. Disse 

følger saken som utrykte vedlegg. Hovedtrekkene i merknadene er referert nedenfor. 

Innspill fra Dato Hovedmomenter Innspill Vurdering i plan 

(A) Statens 
Vegvesen 

08.06.21 Statens vegvesen er positiv til at det innarbeides 
løsninger for myke trafikanter internt i plan-
området. De er noe mer skeptisk til at det 
etableres ny avkjørsel fra fylkesveg 714 i et 
område med fartsgrense 80 km/t. Det samme 
gjelder behovet for kryssing av fylkesveg 714 
siden gang- og sykkelveg ligger på motsatt side. 
ROS-analysen peker også på disse forholdene, 
men har ingen fullgod løsning. Nedsatt hastighet 
er ikke vanlig prosedyre for å få realisert nye 
boligområder langs sentrale transportårer. 
Statens vegvesen ber om at disse utfordringene 
diskuteres nærmere med Trøndelag 
fylkeskommune, jf. vårt brev av 20.01.2020. 

Tatt til orientering. Kommunen har søkt 
om nedsatt fartsgrense på strekningen 
på generelt grunnlag. Avkjørsel er valgt 
etter vurdering av 
trafikksikkerhetshensyn. 

(A) DSB 17.06.21 Det er Statsforvalteren som skal følge opp at 
hensynet til samfunnssikkerhet er ivaretatt i 
plansaker. Statsforvalteren har også et ansvar 
for samordning av statlige innsigelser til 
kommunale planer. 

Tatt til orientering. 

(A) Mattilsynet 17.06.21 Hamarvik vannverket har liten kapasitet i sitt 
høydebasseng som innebærer at vannverket 
ikke etterlever drikkevannsforskriftens krav om 
leveringssikkerhet og beredskap. Dersom det 
skulle knyttes nye boligfelt til dette vannverket, 
vil det gjøre sårbarheten større, også for 
eksisterende abonnenter til vannverket. 
Tilknytting av større antall nye abonnenter er 
derfor sterkt uønsket. I plandokumentene er det 
ikke eksplisitt angitt at de nye boligene vil bli 
forsynt fra Frøya kommunale vannverk. Ønsker 
bedre presisering av drikkevannsforsyning. I lys 
av historikken med planprosessene for 
Hamarvikbukta boligfelt og Haugranda boligfelt, 
og den uklare framdriften av kommunal 
overtakelse av Hamarvik vannverk, ser de behov 
for en mer tydelig presisering i 
plandokumentene av at de planlagte boligene 

Tatt til orientering. Boligområdet skal 
tilknyttes kommunalt vann og avløp. Det 
legges rekkefølgebestemmelse: 
Byggetillatelse for planlagte boligbygg 
kan ikke gis før det er dokumentert 
tilfredsstillende leveringssikkerhet for 
drikkevann eller at det er etablert en 
godkjent fremdriftsplan for dette. 
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skal ha vannforsyning med tilstrekkelig 
leveringssikkerhet. En måte å oppnå dette på er 
å ta inn et rekkefølgekrav om leveringssikkerhet 
for drikkevann, slik det ble gjort i 
reguleringsplanene for Hamarvikbukta boligfelt 
og Haugranda boligfelt. Dersom kommunal 
overtakelse av Hamarvik vannverk, og fysisk 
sammenkopling er gjennomført, eller det 
foreligger forpliktende framdriftsplan om dette, 
før reguleringsplanen vedtas, bortfaller behovet 
for slik rekkefølgebestemmelse. Mattilsynet 
anmoder sterkt om at dette blir etterkommet. 

(A) NVE 21.06.21 NVE ber kommunen om å skrive tydelig i 
oversendelsesbrevet hva en eventuelt ønsker 
bistand til i den enkelte sak og gir derfor ikke 
konkret uttalelse i denne saken. 

Tatt til orientering. 

(A) AtB 02.07.21 Ser behov for ny holdeplass innenfor 
planområdet. 
Holdeplassen ved sykehjemmet betjenes kun av 
en skolelinje og ikke ordinære busslinjer. Det 
nærmeste stoppested til planområdet som 
betjenes av ordinære busslinjer er Nordhammer, 
som ligger nord i planområdet. Det er ikke 
opparbeidet fasiliteter eller skilting som tilsier at 
dette er en holdeplass eller at busser betjener 
stoppestedet. Nærmeste holdeplass med 
holdeplass-infrastruktur er Hamarvika som er 
lokalisert 800 meter vest for sentrum av 
planområdet. 
AtB oppfordrer til at det etableres en universelt 
utformet holdeplass etter Hb V123 innenfor 
planområdet, fortrinnsvis stoppestedet som i 
dag omtales som Nordhammer, og at 
gangforbindelser til denne utformes universelt 
så langt dette er mulig (fritt for trapper, bratte 
stigninger og lange omveier). 
Dersom det ikke er aktuelt å etablere ny 
holdeplass er det ønskelig at holdeplassen 
Hamarvika utbedres i henhold til Statens 
vegvesens håndbøker for ensidig toveis 
busslomme eller at det etableres lomme på 
nordsiden av veien for sørgående trafikk med 
trygt krysningspunkt mellom. 

Tatt til etterretning. Bussholdeplass kan 
opparbeides på området som er regulert 
til rasteplass. Endre arealformål i 
plankartet, planbeskrivelse og 
planbestemmelser. 

(A) NTNU 08.07.21 Har ingen anmerkninger til reguleringsplanen, 
slik den foreligger. Dersom planen blir endret, 
slik at den likevel omfatter sjøområder, ber de 
om at saken blir oversendt NTNU 
Vitenskapsmuseet for uttalelse. 

Tatt til orientering. 

(A) 
Statsforvalteren 

08.07.21 Fremmer innsigelse til planen inntil det er satt 
krav til minimum arealutnyttelse/antall 
boenheter i byggeområdene og et 
maksimumskrav til antall parkeringsplasser. 
 
Fremmer innsigelse til planen inntil fremtidige 
beboere er sikret akseptable støyforhold. Det 
betyr at støy fra industri må være kartlagt, at 
eventuelle overlappende støysoner på arealer 
for boligformål og lek er vurdert for skjerpede 
støygrenser og at det er dokumentert at 
støyhensyn beskrevet i T-1442/2021 samt 
planens egne bestemmelser kan oppnås. 
 

Tatt til etterretning. BKS1-2 har krav til 
detaljplan. Det spesifiseres minimum 
antall boenheter under §3.8 i 
bestemmelser. 
 
 
Tatt til etterretning. Det er opparbeidet 
ny støyutredning. Påvirkningsområdet er 
mindre enn eksisterende utredning fra 
2011 for industriområdet. 
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Av hensyn til folkehelse og barn- og unges 
interesser gis det faglig råd om at regulert fortau 
langs Nordhammarveien og Kvernhusveien 
sikres etablert, ved rekkefølgebestemmelse, før 
det gis brukstillatelse til boliger innenfor 
planområdet. 
 
Det gis faglig råd om at areal avsatt til lek ikke 
bør sammenfalle med faresone for 
høyspenningsanlegg. 
 
Gir faglig råd om at det må defineres hva som 
ligger i begrepet «enkle stier» i bestemmelse § 
7.1.1 Friluftsformål (LF). Uten en slik definisjon 
åpner man i praksis for tiltak som innebærer 
terrenginngrep og større tiltak. 

Tatt til etterretning. Det legges inn 
rekkefølgekrav om at fortau langs 
Nordhammarveien opparbeides før det 
kan gis brukstillatelse for boliger på 
eiendommene 1, 2, 3, 6, 9 og 12. 
 
 
Tatt til etterretning. Lekeplassen BLK2 
justeres for å unngå faresonen. 
 
 
Definisjonen forklares. 

(A) 
Fylkeskommune 

09.07.21 Påpeker at planens bestemmelser ikke skiller 
felles og private uteoppholdsareal. Å ha tilgang 
til et privat uteoppholdsareal med 
tilfredsstillende støyforhold er ikke nødvendigvis 
et krav, men absolutt en kvalitet som bør sikres i 
planen. 
 
Fremmer innsigelse til planen så lenge denne 
forutsetter en ny avkjørsel/kryss fra Fv714. 
Behovet for atkomstveg til rasteplassen kan ikke 
brukes som argument for å få tillatelse til å 
etablere nytt kryss til boligområdet. Mener også 
at eksisterende hastighetsreguleringer er riktige 
for denne strekningen og ny søknad om redusert 
fartsgrense er ikke behandlet. 
 
Det foreslås å etablere et tilrettelagt 
krysningspunkt for gående over fylkesvegen. De 
ber om at fylkeskommunen kontaktes for dialog 
om hvordan krysningspunktet skal og bør 
utformes og plasseres og understreker at 
krysningspunkt for gående ikke kan utformes 
med forutsetning om redusert hastighet på 
strekningen. 

Tatt til etterretning. Bestemmelsene 
rettes opp og støyforhold blir kartlagt. 
 
 
 
 
 
Avkjørsel er valgt etter et 
trafikksikkerhetshensyn. Andre veger er 
smale og har ikke nok plass for 
utvidelse. 
 
 
 
 
 
Tatt til etterretning. Det skal 
tilrettelegges for gangoverfelt på slutt av 
sykkelvegen. Det blir ivarettatt på 
byggesak. 

        

(B) Rune 
Kristiansen 

11.06.21 
13.06.21 

Merknad på at privat vei er forlenget inn i 
planlagt boligfelt og at han ble ikke involvert i 
denne planleggingen. Mener at dette vil øke 
trafikken på en vei som ikke var planlagt for 
videre utbygging av boligmasse og at dette vil 
redusere verdien på sin eiendom, ved en økende 
trafikk mengde. Senere trekker han uttalelse, 
ettersom han ble informert om at det er inngått 
en privat avtale om bruk av vei, med 
Norhammer Velforening. 

Tatt til orientering. 

(B) Lisa 
Hilmarsen 

16.06.21 Mener at planen ødelegger masse utsikt og 
solforhold hos 10/209. 

Tatt til orientering. Fortetting er mer 
bærekraftig enn spredt bebyggelse. 
Hamarvika er et område som ønskes 
fortettes og arealet er allerede avsatt i 
KPA. Solforhold er godt ivaretatt 
gjennom fornuftige avstander mellom 
bygningene. 

        

(C) Nordhammer 
velforening 

08.07.21 Gjør oppmerksom på at det er inngått avtale 
med fremtidig grunneier av BKS2, Leif Inge 

Det gis ikke anledning til og gi personlig 
adkomstrett og ekskludering av mulige 
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Nordhammer, om at han gir personlig rett til 
adkomst over deres eiendom, 
Hammarbergveien 10/141. 

andre fremtidige hjemmelshavere. Det 
må sikres en generell adkomstrett for 
eiendommene 1, 2, 3, 12, 9 og 6. 

 
Innsigelser 

Det er varslet 3 innsigelser til planen: 2 fra Statsforvalteren og 1 fra Fylkeskommunen. 

Statsforvalteren fremmer innsigelse grunnet manglende krav til minimum arealutnyttelse og et 

maksimumskrav til antall parkeringsplasser. I tillegg, ber de om at støy fra industriområdet blir 

kartlagt samt at eventuelle overlappende støysoner blir vurdert for skjerpede støygrenser. Det må 

dokumenteres at støyhensyn jf. T-1442/2021 kan oppnås. 

Trøndelag Fylkeskommunen har fremmet innsigelse mot avkjørsel fra Fv714. De hevder at 

eksisterende hastighetsreguleringer er riktige for denne strekningen. 

*Trekning av innsigelser: Innsigelsene fra Statsforvalteren er hensyntatt i revidert planforslag og 

kommunen har fått bekreftelse på at varslet innsigelser fra myndigheten er trukket. Det er avholdt 

møte med fylkeskommunen i et forsøk på å løse varslet innsigelse. Innsigelsen fra Fylkeskommunen 

ble ikke trukket og kommunen ønsker derfor å behandle planen slik den foreligger, med eventuell 

mekling. 

Endringer etter førstegangsbehandling 

Det er foretatt justeringer i planforslaget etter førstegangshøring og offentlig ettersyn. Endringene er 

også merket med gull skrift i vedlagte dokumenter. 

1. Endring av plannavnet fra Oppheim til Hammarberget. 

2. Plandokumentene er endret for å inkludere etableringen av ny busslomme innenfor arealet 

avsatt til rasteplass. Det blir altså kombinert formål (S). Oppdatert bestemmelse §5.1.1. 

3. Korrigert formål begrepet av kjørevegen (SKV). 

4. Korrigering av friluftsformål som egen kategori i bestemmelsene. 

5. Oppdatering av bestemmelse §3.1b). 

6. Korrigering av dato i punkt §3.4 i bestemmelser. 

7. Oppdatering av §3.6 i bestemmelser. 

8. Det er satt minimumskrav til antall boenheter og maksimumskrav til antall parkeringsplasser, 

hhv. under §3.7, §3.8 og §4.2.d) og n) i bestemmelser. 

9. Bestemmelse §3.9 er lagt til for å spesifisere eierform av uteoppholdsarealet. 

10. Korrigering av dato i punkt §4.1.l) i bestemmelser. 

11. Det er lagt inn på bestemmelse §5.1.4 at det skal tilrettelegges for gangoverfelt på slutt av 

sykkelvegen. 

12. Bestemmelse § 7.1.1 er endret for å forklare definisjonen. 

13. Det er lagt inn rekkefølgekrav §9.11 om at fortau langs Nordhammarveien opparbeides før det 

kan gis brukstillatelse for boliger på eiendommene 1, 2, 3, 6, 9 og 12.  

14. To nye rekkefølgebestemmelser lagt til ang. støy (§§9.9 og 9.10). 

15. Det ble utarbeidet ny støyrapport som konkluderer at støypåvirkning fra Nordhamarvik 

industriområde er mindre enn rapporten fra 2011. 

16. Lekeplassen BLK2 er justert på plankartet for å unngå faresonen; den forlenges østover. 

17. Traséen for høyspenningsanlegg er oppdatert i plankartet. 

 
Konsekvensutredning 

Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens kapittel VII «Konsekvensutredninger», 

med tilhørende forskrift. Tiltaket faller ikke inn under forskriftenes oppfangskriterier og skal derfor 

ikke konsekvensutredes. 

Lovhjemler 

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12, legges saken frem for kommunestyret til vedtak. 
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Vurdering: 

Innkomne merknader 

Vurdering av de enkelte innkomne uttalelsene fremgår av kommentarene over. 

Samlet vurdering 

Planforslaget ivaretar grunnleggende krav og nødvendige hensyn for gjennomføring av en 

reguleringsplan på Frøya. Løsningene til merknadene er rimelige og tilfredstillende. Planen er i 

samsvar med bestemmelsene i KPA og retningslinjer. Det er vurdert som lite sannsynlig at planen vil 

medføre konflikter innenfor og i omkringliggende områder. 

Kommunedirektøren vurderer planforslaget som godt gjennomarbeidet, og at dokumentene og 

analyser holder god kvalitet. I tillegg er det gjort omfattende skisseprosjektering slik at man kan danne 

seg et godt bilde av hvordan prosjektet kan bli seende ut. 

Kommunedirektøren ønsker å videreføre planen med den fremstilte løsningen for adkomst til 

planområdet. Forslaget vurderes tilpasset til sammenhengen på Frøya. 

Konklusjon 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Kommunedirektøren at planforslaget detaljregulering 

for Hammarberget (planID: 5014201910) tas til mekling, jf. PBL § 5-6. 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

90/21 Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 12.10.2021 

7/22 Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 21.01.2022 

8/22 Kommunestyret 27.01.2022 

 

SLUTTBEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN - RABBEN B6 PLANID: 5014201906 

 

Forslag til vedtak: 

 

I henhold til Plan- og bygningsloven §12-12, vedtar Frøya kommune egengodkjenning av 

detaljreguleringsplanen for Rabben B6 (PLANID: 5014201906), som vist på planbeskrivelse 

datert 04.01.2022, planbestemmelser datert 04.01.2022 og plankart datert 17.09.2021. 

Kommunedirektøren skal etter at saken er egengodkjent forsikre seg om at planen blir 

digitalisert og gjøre evt. mindre rettinger. 

 

 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester den 21.01.2022 sak 7/22 

 

Vedtak: 

1. Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester fremmer saken og legger den ut til høring og 

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

2. Kommunedirektøren skal før sluttbehandling i Kommunestyret sørge for at planens innhold 

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

suppleringer og justeringer. 

Enstemmig. 

 

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenesters behandling i møte 21.01.22 

 

Votering: 

Vedtatt med 6 mot 1 stemme avgitt av R. 

 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester den 12.10.2021 sak 90/21 

 

Vedtak: 

1. Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester fremmer saken og legger den ut til høring og 

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

2. Kommunedirektøren skal før sluttbehandling i Kommunestyret sørge for at planens innhold 

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

suppleringer og justeringer. 

Enstemmig. 

 



Saknr: 8/22 

 

 

 

Vedlegg: 

 

1. Planbeskrivelse, datert 04.01.2022  

2. Planbestemmelser, datert 04.01.2022  

3. Plankart, målestokk 1:500, datert 17.09.2021  

4. ROS-analyse, datert 04.01.2022  

5. Illustrasjonsplan, målestokk 1:500, datert 10.09.2021  

6. Mulighetsstudie, målestokk 1:500, datert 10.09.2021 

7. Solstudier, datert 10.09.2021 

8. Veg-tegninger, datert 02.06.2021 

9. Overordnet VA-plan, datert 06.03.2020 

10. Oversiktstegning VA, datert 06.03.2020  

 

Saksopplysninger: 

Planforslaget 

Planforslaget er utarbeidet av Rambøll Norge AS på vegne av Rivi Holding AS og KI Eiendommer 

AS. Området er i kommunedelplanen for Sistranda avsatt til boligbebyggelse, slik at det er muliggjort 

tilrettelegging av en reguleringsplan for boligbebyggelse i området. 

Hensikt med regulering 

Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for boligbebyggelse på tomtene 19/1 og 19/133. 

Boligbebyggelsen (eneboliger, rekkehus mm) vil variere med bakgrunn i typologi og høyder i 

området. 

Beliggenhet, eksisterende forhold 

Planområdet er på ca. 18 dekar og er lokalisert ved Rabben, 1,2 kilometer sørøst for Sistranda 

sentrum. Adkomstvei til området er langs Rabbaveien med avkjøring fra Nordfrøyveien (fv. 714). 

Arealet er ubebygd og består av jordbruksareal og naturbeitemark, med innslag av spredt skog. 

Boligbebyggelsen i den nye planen vil grense til eksisterende Rabben boligfelt i sør og vest. 

 
Forhold til overordnede planer 

I kommunedelplan Sistranda er området avsatt til boligbebyggelse. Tiltaket samsvarer med overordnet 

planverk. 

Førstegangsbehandling 

Planen ble vedtatt i Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 12.10.2021, sak 90/21, og sendt 

ut til høring og offentlig ettersyn. Brev til naboer og sektormyndigheter ble sendt 13.10.2021, med 

frist for merknader satt til 30.11.2021. 

Planprosess 

Dato Milepæl  Kommentar 

13.08.19 Anmodning om oppstartsmøte mottatt fra 
Rambøll 

Det medfølger en kort planbeskrivelse samt 
foreslått planavgrensning 

25.09.19 Oppstartsmøte avholdt på Rådhuset Fra kommunen møter: Espen Skagen 
(Arealplanlegger), Bjørnar Grytvik (VA-
avdelingsleder) og Erlend Brunstad (VA-
ingeniør). Forslagstiller: Christian Dunker Furuly 
(Rambøll), Jørgen Snekvik. Tiltakshaver: Vidar 
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Iversen, Frode Riiber, Terje Korsnes og Pål 
Pedersen 

16.10.19 Varsel om oppstart mottatt   

19.10.19 Kunngjøring i Hitra-Frøya avisen Frist for merknader satt til 11.11.2019 

15.06.21 Planforslag mottatt Kommunen gjennomgår plandokumentene og 
kommer med merknader 

21.06.21 Planforslag sendes på internhøring På høring internt i kommunen 

16.08.21 Merknadsbehandling Merknader til planforslag oversendes Rambøll 

15.09.21 Komplett planforslag godkjent Kommunen mottar revidert planforslag iht. 
merknadene som er gitt 

12.10.21 1.gangsbehandling Behandling av planforslag i HOAT 

15.10.21 Høring og offentlig ettersyn Planen kunngjøres i avisa og sendes på høring 
og offentlig ettersyn til naboer og 
sektormyndigheter 

30.11.21 Høringsfrist utløpt Det er kommet 2 innsigelser fra 
Statsforvalteren i løpet av høringstiden 

04.01.22 Revidert planforslag mottatt 
 

Plankonsulenten leverer nytt planforslag iht. 
merknader fra sektormyndighetene 

04.01.22 Forespørsel om tilbaketrekking av 
innsigelser 

Kommunen sender forespørsel om trekking av 
innsigelser 

12.01.22 Trekking av innsigelser av myndighetene Statsforvalteren trekker sine innsigelser 

  Planen behandles i planutvalget   

  Planen egengodkjennes i Kommunestyret   

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden fra 15.10.2021 til 27.12.2021. Forslaget ble 

sendt regionale myndigheter og berørte grunneiere til uttalelse. Det kom inn totalt 07 uttalelser. Disse 

følger saken som utrykte vedlegg. Hovedtrekkene i merknadene er referert nedenfor. 

Innspill fra Dato Hovedmomenter Innspill Vurdering i plan 

(A) Statens 
Vegvesen 

25.10.21 Ser som positivt at sikkerheten til myke trafikanter 
blir ivaretatt gjennom flere fortau og 
gangforbindelser gjennom planområdet, samt at 
gang- og sykkelvegen langs Fv.714 kan nås 
gjennom fortauet langs SKV1 og videre ned 
Rabbaveien. 
 
Lurer på over at ROS-analysen ikke beskriver 
risikoen for ulykker med gående eller syklende, 
eller ulykker i avkjørsler. Selv om sannsynligheten 
for ulykker er liten, vil konsekvensene kunne være 
alvorlig, derfor ønsker de at det reflekteres over 
temaet i ROS-analysen. 
 
Gjører oppmerksom på ny retningslinje for 
behandling av støy i arealplanlegging 
(T1442/2021). Ber om at det i kapittel 4.4 av 
planbeskrivelsen henvises direkte til denne. 

Tatt til orientering. 
 
 
 
 
 
 
Tatt til etterretning. 
Ulykker i avkjørsler blir 
vurdert i ROS-analysen. 
 
 
 
 
Planbeskrivelsen 
oppdateres. 

(A) 
Fylkeskommune 

25.10.21 Fylkeskommunen har tidligere gjennomført en 
arkeologisk registrering av planområdet. Det ble 
ikke observert automatisk fredete eller andre 
verneverdige kulturminner som planen vil komme i 
konflikt med. Det ble likevel gjort funn av en 

Tatt til orientering. 
Aktsomhetsplikten er 
ivaretatt i bestemmelsene. 
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flateretusjert pilspiss i flint i løsmasser fra 
sjaktingen, men dette er å regne som et løsfunn 
uten klar kontekst. Den har fått Askeladden ID 
271363, men har ingen betydning for videre 
planarbeid. 
Minner om den generelle aktsomhetsplikten etter 
§ 8 i kulturminneloven. Dersom en under 
opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i 
grunnen (mulig fredet kulturminne), skal arbeidet 
stanses og fylkeskommunen varsles. 

(A) Mattilsynet 15.11.21 Ingen merknader. Tatt til orientering. 

(A) 
Statsforvalteren 

23.11.21 Fremmer innsigelse til planen inntil det er tatt inn 
en bestemmelse som sikrer at områder innenfor 
forekomstene av naturtypene Naturbeitemark og 
Kystlynghei ikke benyttes til riggområder. 
 
 
Fremmer innsigelse inntil det tas inn et krav om 
minimum utnytting i bestemmelsene. 

Tatt til etterretning. Det 
legges til bestemmelse 
3.6. 
Bestemmelse om 
fremmede arter legges til i 
6.1.5. 
 
Tatt til etterretning. 
Minimum utnytting ligger 
under bestemmelse 4.1. 

(A) NVE 26.11.21 NVE vil prioritere å gi konkrete innspill og 
uttalelser til reguleringsplaner der det bes om 
faglig bistand til konkrete problemstillinger. På 
grunn av stor saksmengde i forhold til tilgjengelige 
ressurser har ikke NVE kapasitet til å gå konkret 
inn i alle varsler om oppstart til reguleringsplaner. 
Etter en faglig prioritering gir de bistand til de 
kommunene som har størst behov. 
Anbefaler å gå gjennom NVEs kartbaserte 
veilederen og bruke den i planarbeidet. 

Tatt til orientering. NVEs 
veileder ble brukt og 
planområdet faller ikke 
inn i faresone. 

        

(B) Andreas 
Rabben 

21.10.21 Gir merknad til Overvann/Spillvannføring nord for 
området. 
Det er i dag ikke eksisterende avløpsledning, kun 
steinsatt veit, som er av særdeles dårlig forfatning. 
Skulle det vise seg at en føring nordover er 
fornuftigst, vil man måtte lage ny trase, i 
eksisterende veit helt til fylkesveien. 
En må også ta høyde for en eventuell utbygging 
(bolig) i dette området. 

Tatt til orientering. 

(B) Johnny 
Charles Bremnes 

21.10.21 Lurer på om hvordan det vil bli ivaretatt å 
forlenge/oppbygging av fortau fra den østlige 
grensen mot Rabbaveien og ned til det 
eksisterende. Det faller seg naturlig at KI 
Eiendommer AS tar arbeidet og kostnadene med 
dette i forbindelse med utbyggingen. Det bør også 
tenkes på å videreføre veibelysning og 
søkes/skiltes for nedsatt hastighet for Rabbaveien, 
spesielt med tanke på økning av trafikkmengde. 

Tatt til orientering. Må 
avklares med tiltakshaver. 
Det må søkes kommunens 
vegmyndighet om nedsatt 
hastighet på kommunal 
veg. 

        

(C) Forening - - - 
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Innsigelser 

Det er varslet 2 innsigelser til planen fra Statsforvalteren grunnet plassering av riggområder og krav til 

minimum arealutnyttelse. 

*Trekning av innsigelser: Innsigelsene er hensyntatt i revidert planforslag. Kommunen har fått 

bekreftelse på at varslet innsigelser fra myndigheten er trukket. 

Endringer etter førstegangsbehandling 

Det er foretatt justeringer i planforslaget etter førstegangshøring og offentlig ettersyn (endringene er 

markert rød i vedlagte dokumentene): 

1. ROS-analysen er redigert for å inkludere vurdering om trafikkulykker. Beskrivelsen er også 

oppdatert. 

2. Beskrivelsen er oppdatert med ny retningslinje for støybehandling. 

3. Det er tatt in bestemmelse §3.6 som sikrer at områder innenfor forekomstene av naturtypene 

Naturbeitemark og Kystlynghei ikke benyttes til riggområder. 

4. Det settes minimumskrav til antall boenheter under bestemmelsen §4.1. 

5. Tatt inn bestemmelsen §6.1.5 om fjerning av skadelige arter. 

 
Konsekvensutredning 

Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens kapittel VII «Konsekvensutredninger», 

med tilhørende forskrift. Tiltaket faller ikke inn under forskriftenes oppfangskriterier og skal derfor 

ikke konsekvensutredes. 

Lovhjemler 

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12, legges saken frem for kommunestyret til vedtak. 

 

Vurdering: 

Innkomne merknader 

Vurdering av de enkelte innkomne uttalelsene fremgår av kommentarene over. 

Samlet vurdering 

Planforslaget fremmes av Rambøll på vegne av tiltakshaverne Rivi Holding AS og KI Eiendommer 

AS. Det totale arealregnskapet er summert til ca. 18 daa, og omfatter i hovedsak boligbebyggelse med 

tilhørende infrastruktur. Planens hensikt samsvarer med den overordnede kommunedelplanen for 

Sistranda, hvor arealet er avsatt til formålet boligbebyggelse. Planens omfang er i direkte konflikt med 

et større sammenhengende areal med den ikke-fornybare ressursen matjord. Implementert i 

rekkefølgebestemmelsene er krav om at en matjordplan skal foreligge ved søknad om 

igangsettingstillatelse, da det tillegges stor vekt å ivareta en slik ressurs på best mulig måte. Med 

utgangspunkt i at det har vært utført naturtypekartlegging i området ved to anledninger, anses det som 

at prinsippene i naturmangfoldloven er tilstrekkelig tatt til følge. 

Konklusjon 

I henhold til PBL § 12-12, egengodkjenner Frøya kommune detaljreguleringsplanen for Rabben B6. 
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DEBATTHEFTE 2022 - KS SPØR - PÅ SAMME LAG  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Frøya kommunes innspill til KS debatthefte 2022, vedtas som vist under vurdering i saken. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 18.01.2022 sak 5/22 

 

Vedtak: 

 

Frøya kommunes innspill til KS debatthefte 2022, vedtas som vist under vurdering i saken. 

 

Enstemmig. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommunes innspill til KS debatthefte 2022, vedtas som vist under vurdering i saken. 

 

 

Vedlegg:  

 

KS debatthefte 2022 

 

Saksopplysninger:   

 

KS ønsker innspill til årets debatthefte «på samme lag».  

 

KS inviterer hvert år kommunene og fylkeskommunene til å gi innspill til mandatet for lønns og 

avtaleforhandlinger og andre dagsaktuelle tema presentert gjennom debattheftet. I år omhandler heftet spørsmål 

knyttet til prioriteringer i kommende hovedtariffoppgjør og tillitsreformen i offentlig sektor. Innkomne innspill 

vil sammenstilles og tas med i KS’ videre arbeid. 

 

Seks spørsmål KS ønsker belyst  

1. Bør den begrensede økonomiske rammen i Hovedtariffoppgjøret fordeles sentralt, eller bør 

den forhandles lokalt, ut fra lokale behov?  

2. Hvis rammen fordeles sentralt; bør KS søke å gi alle arbeidstakere med sentral lønnsdanning 

en så god, generell lønnsutvikling som mulig, eller ønskes en omfordeling med tydeligere 

opprioritering av enkelte stillingsgrupper framfor andre? I så fall hvilke?  

3. Hvilke andre endringer i Hovedtariffavtalen bør prioriteres? 

4. Hva vil kommunen/fylkeskommunen selv ha mest oppmerksomhet på i en tillitsreform, i egen 

organisasjon og overfor lokalsamfunnet? 
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5. Hva bør KS som interessepolitisk aktør ha mest oppmerksomhet på i utformingen av en 

tillitsreform i og overfor kommunesektoren? 

6. Hva bør eventuelt KS bidra med som utviklingspartner for kommunene/fylkeskommunene i 

gjennomføringen av en tillitsreform lokalt?   

 

Vurdering 

 

Kommunedirektøren har drøftet saken i sin administrasjon, og har følgende forslag til innspill fra 

Frøya kommune, som oversendes KS: 

 

1. Bør den begrensede økonomiske rammen i hoved tariffoppgjøret fordeles sentralt, eller 

bør den forhandles lokalt, ut fra lokale behov?  

Lønnssystemet i KS området er bygget opp etter prinsippet lik garantilønn for stillinger med likt 

utdanningsløp. De premissene som frontfagsmodellen legger til grunn har også en direkte konsekvens 

for oppgjøret i offentlig sektor. Oppgjøret i 2021 var preget av et større handlingsrom enn hva 

prognosene for 2022 viser. På grunn av beregnet overheng og glidning er prognosen for 2022 på 1%. 

For å sikre at ansatte har en uttelling etter beregnet pris og lønnsvekst er Frøya Kommune innstilt på at 

det mest hensiktsmessige er å fordele rammen sentralt. I sum betyr dette for Frøya Kommune ca 1,9 

millioner. Dersom det skal forhandles lokalt vil forventningene være deretter for en uttelling som det 

kan bli en utfordring å oppnå enighet med forbundene om.  

Ny lokal lønnspolitikk vil være på plass før årets forhandlinger. Da vil vi gå bort i fra individuelle 

opprykk og over til å forhandle på vegne av stillingskategorier. Derfor vil det også være mer 

hensiktsmessig for oss at oppgjøret i 2022 kun fordeles sentralt. 

 

2. Hvis rammen fordeles sentralt; bør KS søke å gi alle arbeidstakere med sentral 

lønnsdanning en så god, generell lønnsutvikling som mulig, eller ønskes en omfordeling 

med tydeligere opprioritering av enkelte stillingsgrupper framfor andre? I så fall hvilke?  

I og med at Frøya Kommune vedtar ny lønnspolitikk i 2022 og denne vil ha en innretning hvor det skal 

forhandles på vegne at stillingsgruppene, så ser vi at det vil være enklere å prioritere enkelte grupper 

fremfor andre. Samtidig er det et viktig moment at vi sikrer pris og lønnsvekst for alle gruppene. I 

tillegg opplever kommunen rekrutteringsutfordringer innenfor flere grupper og vi må sikre at vi kan 

tilby konkurransedyktige betingelser.  

Sett i lys av pandemisituasjonen og ansattes innsats, er kommunen innstilt på å at det er tid for å 

prioritere gruppe 1 og spesielt fagarbeiderstillinger. I debattheftet foreligger det en modell som viser at 

gruppe 1 har hatt en lavere årslønnsvekst de siste 5 årene enn gruppe 2. 

 

3. Hvilke andre endringer i Hovedtariffavtalen bør prioriteres? 

Hovedtariffavtalen gjenspeiler alle fellesbestemmelsene når det gjelder alle arbeidsforhold i 

kommunesektoren. Sektoren inneholder mange ulike roller, yrkesgrupper og grader av formell 

utdannelse. Nåværende garantilønn tabell oppleves for lite differensiert. Kommunen mener at en mer 

differensiert tabell vil være et bedre verktøy, som vil gjenspeile mer detaljert de ulike 

stillingskodene/yrkesgruppene. Det vil også bety at det ved tariffoppgjør blir enklere å fordele potten og 

prioritere grupper etter lokale behov. 

 

4. Hva vil kommunen/fylkeskommunen selv ha mest oppmerksomhet på i en tillitsreform, i 

egen organisasjon og overfor lokalsamfunnet?  

Frøya kommune tenker at sentrale begrep som må jobbes med er åpenhet, tillit, 
tilgjengelighet og informasjon.  Gjennom Øya-prosjektet har det blitt gjennomført 
workshoper hvor temaet rettes mot psykisk helse for unge voksne. Øya prosjektet er et 
program for folkehelse der vi har fokus på barn og unge. I 2021 er det utført 3 faser med 
deltakere som representerer ulike roller. Tilbakemeldingene fra samtlige gjenspeiler at de 
kommunale tjenestene ikke er synlig nok for den enkelte innbyggeren. Tilgjengelige ressurser 
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utover 08-16 kommer frem fra de unge voksne som et stort savn. Frøya 
kommune ønsker en utvikling av tjenestetilbudene spesielt for utsatte barn, unge og familier i 
krise.  
 

Vi erfarer at riktig hjelp kan stoppe opp i et byråkratisk system. Vi ser behov for større 
tverrfaglighet på tvers av enhetene. Innbyggere som tar kontakt uavhengig av sak i 
organisasjonen skal ikke oppleve å havne mellom 2 stoler.   
 

For å effektivisere tilgjengelighet ser vi viktigheten i å utvikle de digitale tjenestetilbudene på 
flere nivå. Frøya kommune ønsker å utvikle kommunens hjemmeside til innbyggernes 
behov, og tilstrebe at alt av informasjon ligger på en digital informasjonsplattform. Vi tror 
det kan bidra til at det blir lettere for innbyggerne å finne relevant hjelp og informasjon på 
det området de søker. Det er viktig å understreke at dette ikke skal ikke erstatte de varme 
hendene. Det bør være et effektiviseringstiltak for at innbyggerne skal finne hvor de kan få 
hjelp til riktig tid og på riktig sted.   
 
 

5. Hva bør KS som interessepolitisk aktør ha mest oppmerksomhet på i utformingen av en 

tillitsreform i og overfor kommunesektoren? 

 

KS må som arbeidsgiverorganisasjon sikre at KD (Kommunal- og distrikts departementet) 

som samordningsdepartement, tar en tydelig rolle overfor fagdepartementene. Slik at nye 

lovforslag, reformer, meldinger, opptrappingsplaner mv vurderes grundig i lys av 

kommunelovens formål om styrket selvstyre og de lovfestede elementene i 

rammestyringsprinsippet. Det for å redusere den statlige detaljstyringen i sektorpolitikken. 

KS må også være en pådriver og ikke minst utarbeide nye løsninger som testes ut i praksis 

som grunnlag for spredning i større skala. 

 

6. Hva bør eventuelt KS bidra med som utviklingspartner for kommunene/fylkeskommunene 

i gjennomføringen av en tillitsreform lokalt? 

Frøya kommune oppfatter at KS er enig i innføring av en tillitsreform med å begrense statlige 
rapporteringskrav, kontroll og tilsyn. Men det er ennå uklart hvordan en tillitsreform skal 
utformes.   
 

KS er en viktig samarbeid- og utviklingspartner for Frøya kommune som bidrar på komplekse 
utfordringer som ikke har kjente løsninger.   
 

Derfor er det viktig at KS tar initiativ til å starte dialog med å sette fokus på hva 
tillitsreformen er, bakgrunn for en tillitsreform, hvorfor den har kommet og hva kan 
gevinstene være. KS Trøndelag bør nedsette et nettverk for alle kommunene i Trøndelag for 
samspill, utveksling av ideer og være en støtte for framdrift av tillitsreformen. Samtidig er det 
viktig at KS Trøndelag legger til rette for en møteplass hvor medlemmene kan dele erfaring 
og kunnskap.   
 

Frøya kommune ønsker mindre fokus på rapportering og større fokus på dialog. Det må 
gjøres gjennom strukturforandring og endring av regelverket. Der vil KS ha en viktig rolle.  
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INNFØRING AV PLIKT TIL TILKNYTNING TIL KOMMUNALE VANN- OG AVLØPSLEDNINGER 

I FRØYA KOMMUNE  

 

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenesters innstilling til kommunestyret: 

 

1. Frøya kommunestyre vedtar å innføre pliktig tilknytning til kommunale vann- og avløpsledninger 

i ht. Plan- og bygningsloven §§27-1 og 2. 

2. Ordningen innføres og iverksettes når vedtatte retningslinjer foreligger. 

3. Frøya kommunestyre ber Kommunedirektøren om å legge frem følgende forslag til retningslinjer 

for Hovedutvalg for Allmenne og Tekniske tjenester så snart som mulig: 

a) Retningslinjer for vurdering av plikt til vann- og avløpstilknytning. 

b) Retningslinjer for tilskudds- og fritaksordninger for boligeiendommer ved pålegg om 

tilknytning til offentlige vann- og avløpsledninger. 

 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester den 09.12.2021 sak 113/21 

 

Vedtak: 

 

1. Frøya kommunestyre vedtar å innføre pliktig tilknytning til kommunale vann- og avløpsledninger i ht. 

Plan- og bygningsloven §§27-1 og 2. 

2. Ordningen innføres og iverksettes når vedtatte retningslinjer foreligger. 

3. Frøya kommunestyre ber Kommunedirektøren om å legge frem følgende forslag til retningslinjer for 

Hovedutvalg for Allmenne og Tekniske tjenester så snart som mulig: 

c) Retningslinjer for vurdering av plikt til vann- og avløpstilknytning. 

d) Retningslinjer for tilskudds- og fritaksordninger for boligeiendommer ved pålegg om tilknytning til 

offentlige vann- og avløpsledninger. 

 

Enstemmig. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommunestyre vedtar å innføre pliktig tilknytning til kommunale vann- og avløpsledninger i ht. 

Plan- og bygningsloven §§27-1 og 2. 

2. Ordningen innføres og iverksettes når vedtatte retningslinjer foreligger. 

3. Frøya kommunestyre ber Kommunedirektøren om å legge frem følgende forslag til retningslinjer for 

Hovedutvalg for Allmenne og Tekniske tjenester så snart som mulig: 

a) Retningslinjer for vurdering av plikt til vann- og avløpstilknytning. 

b) Retningslinjer for tilskudds- og fritaksordninger for boligeiendommer ved pålegg om tilknytning til 

offentlige vann- og avløpsledninger. 
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Vedlegg: 

 

1. PBL §27-1 og 2 

2. Saksprotokoll sak PS201/21 

 

Saksopplysninger:   

 

Bakgrunn: 

I forbindelse med tilknytningsaker til kommunalt ledningsnett, er det behov for å klargjøre tilknytningsplikten i 

forhold til plan- og bygningsloven (PBL) § 27-1 og § 27-2, for både vann- og avløpstilknytning, spesielt i 

uregulerte områder (spredt bebyggelse).  

Saken har aktualisert seg i forbindelse med de store investeringene innen VA-sektoren samt høy privat 

byggeaktivitet i kommunen, der økonomiske betraktninger gjør det vanskelig å gjennomføre en kommunal 

utbygging uten prinsipielle avklaringer. Det vises til plan- og bygningsloven (PBL) § 27-1 og § 27-2, for både 

vann- og avløpstilknytning, her referert:  

 

 

 

”§ 27-1. Vannforsyning” (2. ledd):  

“Når offentlig vannledning går over eiendommen eller i veg som støter til den, eller over nærliggende areal, skal 

bygning som ligger på eiendommen knyttes til vannledningen. Vil dette etter kommunens skjønn være forbundet 

med uforholdsmessig stor kostnad, eller særlige hensyn tilsier det, kan kommunen godkjenne en annen ordning.” 

 

“§ 27-2. Avløp” (2. ledd):  

“Når offentlig avløpsledning går over eiendommen eller i veg som støter til den, eller over nærliggende areal, 

skal bygning som ligger på eiendommen, knyttes til avløpsledningen. Vil dette etter kommunenes skjønn være 

forbundet med uforholdsmessig stor kostnad eller særlige hensyn tilsier det, kan kommunen godkjenne en annen 

ordning.” 

 

 

Vurdering: 

 

For å sikre gjennomføring av kommunale planer i forbindelse med tilknytning til kommunalt vann og/eller avløp, 

eller utbedring av private avløp, er det ønskelig med politisk forankring i arbeidet med tilknytningssaker. 

 

Behovet for politisk forankring av tilknytningsplikten er nødvendig med bakgrunn i blant annet det planlagte 

arbeidet med tilknytning av eksisterende bebyggelse til nye avskjærende kommunale avløpsledninger rundt 

avløpsrenseanleggene på f.eks Valen, Måsøyvalen og Grindfaret når disse blir overtatt av kommunen. Ikke minst 

vil leggingen av nye ledninger i forbindelse med de nye kommunale avløpsrenseanleggene på Nabeita og 

Nordskaget åpne for å kunne tilknytte mange eiendommer som i dag har private avløpsanlegg (spesielt gjelder 

dette i området Flatval-Hammarvika). Samme behovet kan også ses i spredt bebyggelse, i områder som blir 

pålagt oppgradering av private avløpsanlegg. Kommunens fremgangsmåte ved opprydding av private avløp i 

spredt bebyggelse, hvor det prioriteres områder med mulighet til større felles løsninger, øker også behovet for å 

avklare tilknytningsplikten. 

 

Kommunen har iflg. PBL §27-1 og 2 hjemmel til å pålegge tilknytning til kommunal vann- og avløpsledning for 

eiendommer beliggende i «nærliggende areal» til disse ledningene og som altså ikke fra før er tilknyttet disse.  

PBL §27-1 og 2 sier også at hvis en tilknytning til kommunal infrastruktur medfører uforholdsmessig stor 

kostnad, eller særlige hensyn tilsier det, kan kommunen godkjenne en annen ordning. 

Med felles forståelse av de to lovparagrafene vil dette kunne brukes som et redskap for å gjøre det forutsigbart 

for forbrukeren, og håndterlig for kommunen i tilknytningssaker. Det er av den grunn formålstjenlig å fastsette 

retningslinjer for bruken av tvungen tilknytning ved aktuelle utbygginger. 

 

Ordninger for tilskudd og fritak  

I forbindelse med tilknytning til kommunalt vann og/eller avløp, eller utbedring av private avløp, er det ikke 

uvanlig at det kan være knyttet større etableringskostnader til tiltakene. Ikke alle boligeiere har økonomi til å 

kunne gjennomføre slike tiltak. For å sikre at kommunale fellesprosjekter eller etablering av kommunale 

avskjærende avløpsledninger i spredt bebyggelse kan bli gjennomført, er det derfor viktig at det opprettes et 

tilskuddsfond som kan gi støtte (lån eller tilskudd eller en kombinasjon av dette) til berørte eiendommer i slike 
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saker. Vi ser at svak økonomi hos enkelthusholdninger kan stoppe større fellesetableringer som senere kan 

overtas av kommunen, selv om dette er rimeligere for alle parter på lang sikt. Samtidig er det ønskelig å finne 

løsninger for fritak i de tilfeller det vil bli uforholdsmessig kostbart å tilknytte eiendommen til kommunal 

ledning. 

 

Kommunedirektøren anser det derfor viktig å se nærmere på retningslinjer for tilskudds- og fritaksordninger: 
 

1. Finansierings- og tilskuddsordninger 

Kommunestyret har den 25.11.21 vedtatt (sak 201/21) å opprette et «Tilskuddsfond for vann- og 

avløpsrealterte utgifter» til bruk ved pålagt oppgradering av private avløpsanlegg samt ved pålagt tilknytning 

til kommunal vann- og avløpsledninger. Dette er blant annet ment å bidra til at private boligeiendommer 

hvor eiere som har lav eller ingen betalingsevne også kan tilknyttes de kommunale ledningene i tilfeller hvor 

dette av forurensningshensyn eller andre årsaker er viktig.   

Fondet er vedtatt finansiert gjennom midler fra kommunens disposisjonsfond hvor det årlig avsettes kr. 1.6 

mill. kroner i en 4-årsperiode. Bruk av ordningen vil derfor ikke belaste selvkostområdet for vann og avløp.  

 

Parallelt med at dette saksfremlegget skrives arbeider Kommunedirektøren med et saksfremlegg med forslag 

til retningslinjer for bruk av fondet. Forslag til retningslinjer som også angår tilknytning til kommunale 

anlegg vil fremkomme der. 

 

2. Fritaksordning 

I tillegg til finansierings- og tilskuddsordninger vil det ved plikt til tilknytning til kommunale anlegg være 

nødvendig å innføre fritaksordninger som ivaretar eiendommer hvor det av forskjellige årsaker ikke er helt 

nødvendig å pålegge eiendommen tilknytning til den kommunale ledningen. Ordningen vil f.eks. kunne 

gjelde for en begrenset periode eller inntil eier av eiendommen frivillig ønsker tilknytning.  

 

Konklusjon 

 

På generelt grunnlag vil innføring av plikt til tilknytning til kommunal infrastruktur for vann og avløp medføre 

større forutsigbarhet, større presisjon og enklere saksbehandling i kommunale utbyggingsprosjekter i uregulerte 

områder. Kommunedirektøren legger opp til at ordningen også skal ivareta sikkerheten for at private eiendommer 

ikke blir påført uakseptable kostnader i forbindelse med tvungen tilknytning til kommunalt vann- og/eller 

avløpsledninger. Dette også gjennom bruk av tilskudds- og fritaksordninger som ivaretar boligeiere som ikke har 

økonomi til å etterkomme disse påleggene.  

Sluttproduktet vil være at kommunen får tilknyttet så mange som mulig av de eiendommer som i dag har private 

vann- og avløpsanlegg. Spesielt gjelder dette i områder hvor kommunen ønsker å rydde opp i forurensning fra 

private avløpsanlegg, da ordningen bidrar til å redusere forurensningen fra disse samtidig som eiendommene 

slipper kostnadene med å oppgradere sine egne private anlegg samt ansvaret for å drifte og vedlikeholde disse. 
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FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

27.01.2022 

Arkivsaksnr: 

21/2539 

Sak nr: 

11/22 

Saksbehandler: 

Nils Jørgen Karlsen 

Arkivkode: 

202 &46 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

8/22 Formannskapet 18.01.2022 

11/22 Kommunestyret 27.01.2022 

 

ASFALTERING DYRØY 2021 MEDFINANSIERING FRØYA KOMMUNE 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

1. Frøya kommune medfinansierer asfaltering av Dyrøyveien med 904.300 kr 

2. Medfinansieringen finansieres over Disposisjonsfondet 

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 18.01.2022 sak 8/22 

 

Vedtak: 

1. Frøya kommune medfinansierer asfaltering av Dyrøyveien med 904.300 kr 

2. Medfinansieringen finansieres over Disposisjonsfondet 

 

Enstemmig. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommune medfinansierer asfaltering av Dyrøyveien med 904.300 kr 

2. Medfinansieringen finansieres over Disposisjonsfondet 

 

Saldo på Disposisjonsfondet pr 11.01.2022: 27.772.023 kr 

 

 

Vedlegg: 

 

 Kostnader for asfaltering 

 Avtale 
 

Saksopplysninger:   

 

I forbindelse med Fylkeskommunens asfaltering av Fylkersvei 6466 Sørdyrøyveien, ble kommunen kontaktet og 

utfordret på medfinansiering av asfaltering utover det som var planlagt. 

 

Forespørselen ble diskutert i Formannskapet og tilbakemeldingen fra Frøya kommune var at kommunen var 

positiv til medfinansieringen, forutsatt positivt vedtak i Kommunestyret. Stipulert kostnad for planlagt arbeid på 

strekningen var på 2 millioner kroner og intensjonen fra kommunen var en medfinansiering på 50% begrenset 

oppad til 1 million kroner. 

 

Den totale kostnaden for asfaltering og oppmerking beløper seg til 1.808.578 kr ekskl. moms, fordelt på: 

 

Asfaltering - Asfaltering oppretting AG11 og nytt slitelag Agb11  1 786 530 
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Vegoppmerking - Langsgående- og tverrgående vegoppmerking 22 048 

Total 1 808 578 

 

50 % av kostnaden beløper seg til 904.300, rundet av til nærmestte 100-kr. 

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren tilrår at: 

 

 Frøya kommune medfinansierer asfaltering av Dyrøyveien med 904.300 kr 

 Medfinansieringen finansieres over Disposisjonsfondet 

 

Saldo på Disposisjonsfondet pr 11.01.2022: 27.772.023 kr 
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FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

27.01.2022 

Arkivsaksnr: 

22/38 

Sak nr: 

12/22 

Saksbehandler: 

Nils Jørgen Karlsen 

Arkivkode: 

223 K20 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

10/22 Formannskapet 18.01.2022 

12/22 Kommunestyret 27.01.2022 

 

MAUSUND FELTSTASJON 2022 - EU PROSJEKT  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

1. Det innvilges et tilskudd til Mausund Feltstasjon på intill 855.000 kr. 

2. Dersom søknad om fullfinansiering oppnås, og tiltaket får EU godkjenning tilbakebetales 50 % av 

tilskuddet. 

3. Tilskuddet finansieres over disposisjonsfondet,   

prosjekt nr. 194026 «Bekjempelse av marin forsøpling» saldo pr 30.08.21 var på kr 3.364.167,20 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 18.01.2022 sak 10/22 

 

Vedtak: 

 

1. Det innvilges et tilskudd til Mausund Feltstasjon på intill 855.000 kr. 

2. Dersom søknad om fullfinansiering oppnås, og tiltaket får EU godkjenning tilbakebetales 50 % av 

tilskuddet. 

3. Tilskuddet finansieres over disposisjonsfondet,   

prosjekt nr. 194026 «Bekjempelse av marin forsøpling» saldo pr 30.08.21 var på kr 3.364.167,20 

 

Enstemmig. 

 

 

Formannskapets behandling i møte 20.01.22: 

 

Følgende forslag til tillegg i pkt 3 ble fremmet av Kommunedirektør: 

 

Tilskuddet finansieres over disp.fondet, prosjekt nr. 194026 «Bekjempelse av marin forsøpling» saldo pr 

30.08.21 var på kr 3.364.167,20 

 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 
1. Det innvilges et tilskudd til Mausund Feltstasjon på intill 855.000 kr. 

2. Dersom søknad om fullfinansiering oppnås, og tiltaket får EU godkjenning tilbakebetales 50 % av 

tilskuddet. 

3. Tilskuddet finansieres over disposisjonsfondet. 

 

Disposisjonsfondets saldo er pr 11.01.2022 på 27.772.023 kr. 
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Vedlegg: 

 

 Søknad fra Mausund Feltstasjon 

 Invitasjon til samling – Erasmus+ SMILO 

 

 
Saksopplysninger:   

 

Som en forberedelse av søknad til Horisont Europa, er det behov for å dokumentere omfanget av 

miljøgiftene i marint plastavfall når det blir ligget i flere tiår i vann og tjern. Miljøgiftene i plasten 

overføres til miljøet rundt og fører til negative effekter for fugler og dyr. 

 

Det skal tas prøver fra både vann, sedimenter og plast, og disse skal analyseres for uorganiske og 

organiske miljøgifter. For at de skal kunne gå videre med en EU-søknad, er det behov for å kartlegge 

omfanget av miljøgiftene, og som tidligere presentert for Frøya kommune, har de som en liten bedrift 

ingen mulighet til å forskuttere kostnadene til slike prøver. 

 

De har begynt arbeidet med en EU-søknad og kostnadene for kartlegging av miljøgifter blir tatt inn i 

søknaden og budsjettet. Det gis ingen garanti for at en søknad til EU går igjennom, og dersom Frøya 

kommune har mulighet til å forskuttere kostnadene til prøvetaking og analyse, er det en risiko Frøya 

kommune må ta. 

 

En av Eider AS Mausund Feltstasjons kjernevirksomheter, er rydding av marint avfall på ytre kyst av 

Trøndelag. Siden oppstarten av prosjektet marint søppel i 2017, er det blitt ryddet inn 5.300 m3 med 

marint avfall, hvor hovedandelen er marint plastavfall. I tillegg er det ryddet inn 13 tonn med 

kjemikalieløsninger og spillolje. Målet er å få ryddet inn 50% av marint avfall innen 2024. 

 

Metodeutvikling er en kontinuerlig prosess og mengden som samles inn hvert år økes. Det er et stort 

behov for teknologisk utvikling av utstyr for industrialiserte løsninger i ryddearbeidet. Det som er 

spesielt utfordrende med det manuelle ryddearbeidet som gjennomføres daglig gjennom hele året, er 

de store mengdene og ofte lange avstandene fra der det ryddes og til deponiene som etableres ved 

sjøkanten, for videre frakt til hovedoppsamlingen på land. I tillegg er de enorme mengdene av 

plastbiter som ligger igjen i terrenget, det som er nedgrodd i jorda under vegetasjonen og det som har 

samlet seg opp i tjernene, som er drikkevannskilder for dyr og fugler, også en stor utfordring. 

 

Med bakgrunn i erfaringene med marint søppel de siste 5 årene og uforutsigbar finansiering, ser de på 

det som naturlig at de retter en større søknad til EU, ettersom store mengde marint avfall har 

utenlandsk opprinnelse og det er behov for mange års arbeid. 

 

EU-søknaden vil omfatte: 

 

 Kostnader til prøvetaking og analysering av vann, plast og sedimenter for dokumentasjon av 

miljøgifter, og resultatene vil være nødvendig informasjon for omfanget av restaurering av 

vann 

 Prosjekteringskostnader 

 Infrastruktur til en mer industrialisert rydding 

 Transport og avfallshåndtering 

 

Marin forsøpling er en global utfordring og en av våre største samfunnsutfordringer. Eider AS 

Mausund Feltstasjon skal, i samarbeid med akademia og det offentlige, søke finansiering fra EUs 

niende rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa, innenfor Oppdraget 

Restaurering av hav og vann. Det er lagt ut informasjon på EUs Horisont Europa, at det kommer 

nærmere informasjon om Oppdraget Restaurering av hav og vann, i januar 2022. 
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Eider AS Mausund Feltstasjon har en målsetting om å være en bidragsyter til å løse en av vår tids 

største utfordringer på tvers av landegrenser, skape arbeidsplasser i distriktene, øke verdiskapingen og 

gjennom dette bidra til konkurransedyktig næringsliv. Gjennom arbeidet med å redusere 

plastforurensingen for renere kystvann og hav, er det med på å innfri FNs bærekraftmål innen 2030. 

Dette fører til restaurering av økosystemer og habitater på holmer, skjær og i tjern. 

 

Eider AS Mausund Feltstasjon har inngått samarbeid med NTNU, som vil være en viktig 

samarbeidspartner i prosjektet. 

 

Kostnaden for kartlegging av omfanget av miljøgiftene er på kr. 855 228, og kommer frem som 

følgende: 
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Budsjett 

 
 

Mausund Feltsatsjon har allerede lagt ned 600 timer til planlegging og prøvetaking til en kostnad av 

396.000 kr, en kostnad som også inngår i EU-prosjektets budsjett. En EU-søknad har en totalramme 

på + 50 millioner. Det er også en god sjanse for at prosjektet kan bli fullfinansiert (ref. NTNU). Om 

prosjektet blir fullfinansiert, kan tilskuddet fra Frøya kommune tilbakebetales. Om det ikke blir 

fullfinansiert, kan tilskuddet fra Frøya kommune inngå som medfinansiering.  

 

Eider AS Mausund Feltstasjon deltar i EU-prosjektet Erasmus+ SMILO (Small Islands Organisation). 

Prosjektet gjennomføres i perioden september 2020 - juni 2022. Øygruppene som deltar i dette 

prosjektet er Saint-Honorat i Frankrike, Zlarin i Kroatia, Brownsea i England og Mausund, ved 

Mausund Feltstasjon, i Norge. 

 

Prosjektet skal bidra med å utvikle ansvarlig økoturisme, maksimere fordelene og minimere ulempene 

med turisme, i tråd med FNs bærekraftmål. 

 

Mausund Feltstasjon skal arrangere en Technical Workshop på Mausund 5.-7.april 2022. I 

prosjektperioden gjennomføres det fire Technical Workshops. Hensikten med Technical Workshop er 

at hver øygruppe, sammen med lokale og sentrale samarbeidsaktører, skal definere utfordringer og 

muligheter ved turisme og foreslå tiltak for gjennomføringen av disse. FNs bærekraftmål vil være 

førende for samlingen. Tiltakene som blir fremmet på samlingen på Mausund, vil få en 

overføringsverdi til andre tilsvarende øygrupper i regionen. Frøya kommune er invitert til samlingen 

på Mausund. 
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Vurdering: 

 

Mausund Feltsstasjon har vært en foregangsbedrift når det gjelder rydding av plast i havet. De har 

flere års erfaring og de har funnet finansiering for gjennomføring av innsatser fra flere kilder. De har 

samarbeidet tett med Frøya kommune og næringsaktører i regionen. 

 

I formannskapet i 2021, ble det presentert en analyse av hvor deler av plasten kommer i fra. 

Transpondere ble sluppet ut i Tyskland og de ble funnet på skjær i Nord-Væra/ Frøya kommune. 

Dette beskriver havstrømmenes transport av plastavfall og hvor plasten kan komme ifra. 

Kommunedirektøren anser at dette er ei internasjonal utfordring og at det derfor også er rimelig at EU 

deltar finansielt i det viktige arbeidet som Mausund Feltstasjon gjør. Mausund Feltstasjon har 

opparbeidet seg erfaring på området og de har samarbeid med bl a NTNU. 

 

For Frøya kommune er det også avgørende at det viktige arbeidet med rydding av plastavfall i havet 

og på holmer og skjær fortsetter. Uavhengig av EU-finansiering og gjennomføring av et EU-prosjekt, 

er den planlagte kartleggingen av omfanget av miljøgifter viktig og noe som vi kommer til å ha nytte 

av i mange år framover og som styrker Mausund Feltsatsjons videre arbeid. Et EU-prosjekt, med ei 

ramme på over 50 millioner kroner, gir Mausund Feltstasjon gode forutsetninger for det videre 

arbeidet og bidrar til å trygge eksisterende arbeidsplasser samtidig som bedriften kan utvikles. 

 

 

Kommunedirektøren tilrår derfor at: 

 

 Det innvilges et tilskudd til Mausund Feltstasjon på intill kr. 855.000 kr.  

 50 % gis som et direkte tilskudd til Mausund feltstasjon, og 50 % av tilskuddet betales tilbake 

ved godkjent EU-søknad om fullfinansiering oppnås.  

 Om prosjektet ikke blir fullfinansiert, vil tilskuddet fra Frøya kommune inngå som 

medfinansiering.  

 Tilskuddet finansieres over disposisjonsfondet. 

 
Økonomiske konsekvenser: 

 

Tilskuddet fiansieres over disposisjonsfondet. Saldo pr 11.01.2022 er på 27.772.023 kr. 
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FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

27.01.2022 

Arkivsaksnr: 

22/55 

Sak nr: 

13/22 

Saksbehandler: 

Renate Loktu Sandvik 

Arkivkode: 

F30 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

6/22 Formannskapet 18.01.2022 

13/22 Kommunestyret 27.01.2022 

 

ANMODNING AV BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2022 - FRØYA KOMMUNE  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

1. Frøya kommune stiller seg positiv til å bosette inntill 12 flyktninger i 2022. Kommunen ønsker i 

hovedsak barnefamilier og ber om at bosettning skjer i andre halvår 2022.  

2. Frøya kommune stiller til disposisjon tilstrekkelig med boliger for formålet, inkl. eventuell avtale 

med det private utleiemarked. Kommunedirektøren får fullmakt til å inngå avtaler med private 

om leie.   

3. Dersom kommunen skal bygge selv, eller kjøpe boliger til formålet, fremmes en egen politisk sak 

jfr retningslinjer om kjøp og salg av kommunal eiendom. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 18.01.2022 sak 6/22 

 

Vedtak: 

 

1. Frøya kommune stiller seg positiv til å bosette inntill 12 flyktninger i 2022. Kommunen ønsker i 

hovedsak barnefamilier og ber om at bosettning skjer i andre halvår 2022.  

2. Frøya kommune stiller til disposisjon tilstrekkelig med boliger for formålet, inkl. eventuell avtale med 

det private utleiemarked. Kommunedirektøren får fullmakt til å inngå avtaler med private om leie.   

3. Dersom kommunen skal bygge selv, eller kjøpe boliger til formålet, fremmes en egen politisk sak jfr 

retningslinjer om kjøp og salg av kommunal eiendom. 

 

Enstemmig. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommune stiller seg positiv til å bosette inntill 12 flyktninger i 2022. Kommunen ønsker i 

hovedsak barnefamilier og ber om at bosettning skjer i andre halvår 2022.  

2. Frøya kommune stiller til disposisjon tilstrekkelig med boliger for formålet, inkl. eventuell avtale med 

det private utleiemarked. Kommunedirektøren får fullmakt til å inngå avtaler med private om leie.   

3. Dersom kommunen skal bygge selv, eller kjøpe boliger til formålet, fremmes en egen politisk sak jfr 

retningslinjer om kjøp og salg av kommunal eiendom. 

 

Vedlegg: 

 

Brev IMDi – anmodning av bosetting av flyktninger 2022  

 

Saksopplysninger:   

 

Alle flyktninger med opphold i Norge skal bo i en kommune. Bosetting og integrering av flyktninger er en 

kommunal oppgave og det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet som anmoder kommunene om å bosette 
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enkelte personer og familier. Frøya kommune har nå god erfaring med bosetting av flyktninger og jobber for at 

personer i denne gruppen blir inkludert og integrert i det lokale samfunnet.  Integrerings- og 

mangfoldsdirektoratet sender hvert år et brev til kommunene med anmodning om å bosette flyktninger 

kommende år. Anmodningen er basert på prognoser fra utlendingsforvaltningen over forventet behov for 

bosetting i 2022. I brev mottatt 10.11.21 fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet anmodes Frøya kommune om 

å bosette ytterligere 16 flyktninger i 2022. 

 

Bosetting er første steg i integreringsprosessen, og rask bosetting er avgjørende for raskere 

oppstart av kvalifiserings- og integreringsløpet i en kommune. I Integrerings- og 

mangfoldsdirektoratet kriterier som er lagt til grunn for anmodning om bosetting til kommunene 

er resultater fra introduksjonsprogrammet og muligheter for å få arbeid eller ta utdanning i 

regionen, tillagt størst vekt i vurderingen.  

I tillegg vurderes kommunens kapasitet og kompetanse til å sikre godt integreringsarbeid. 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet tilbakemelding til Frøya kommune er at vi scorer meget 

godt på tilrettelegging for rask bosetting, integrering og kvalifisering av flyktninger, samt gode 

muligheter for å få arbeid og/eller utdanning.   

 

Tilskuddsordningen 

 

Kommuner som bosetter flyktninger, får utbetalt integreringstilskudd. Dette utbetales etter at 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet mottar krav om tilskudd fra bosettingskommunen etter at 

flyktninger er bosatt. Tilskuddet skal medvirke til at kommunene har et aktivt bosettings- og 

integreringsarbeid for at flyktningene skal komme i arbeid, forsørge seg selv og delta i samfunnet 

så raskt som mulig. Integreringstilskuddet dekket i all hovedsak kommunenes utgifter i 

forbindelse med bosetting av flyktninger.   

 

Kommunen mottar dette integreringstilskudd for hver flyktning som bosettes. Dette tilskuddet 

mottar kommunen årlig i 5 år. Tilskuddet er høyest i første bosettingsår, deretter reduseres det 

gradvis til og med 5 bosettingsår som er året der tilskuddet er lavest.  

 

 

Vurdering  

 

Frøya kommune begynner nå å få lang erfaring med bosetting av flyktninger og har over flere år 

vedtatt det antallet som Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har anmodet kommunene om å 

bosette.  

 

Største utfordringen kommunen har og har hatt i bosettingsarbeidet har vært tilgang på boliger. 

Flyktningetjenesten har så langt lyktes med å gi alle et boligtilbud, men det har tidvis vært svært 

utfordrende. Flyktninger bosettes i både kommunale og private boliger. Frøya kommune må 

hensynta at det er vanskelig for denne gruppen å få innpass i det åpne leiemarkedet og at de ikke 

har mulighet til å skaffe seg egen bolig før de har fast inntekt. Husbanken har gode ordninger for 

kjøp/bygging av boliger for denne gruppen. 

 

Kommunen er i oppstartsfasen av et arbeid med å revidere kommunens boligsosiale plan, som 

blant annet skal ligge til grunn også for flyktningetjenestens sitt arbeid med i bosettingen. Denne 

planen vil si noe om Frøya kommunes langsiktige behov for målgruppen, men parallelt med dette 

arbeidet ser kommunedirektøren behov for å både kjøpe og leie boliger til formålet som 

strakstiltak om vi skal imøtekomme Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sin anmodning.  

 

For å bidra til den nødvendige gjennomstrømning i kommunale utleieboliger, vil 

flyktningetjenesten også i årene som kommer veilede flyktningene til å være aktive mot det 
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private leiemarkedet, samt informere om hvilke kriterier som må fylles for å kunne kjøpe egen 

bolig for eksempel ved hjelp av startlån fra Husbanken. En må også se dette i sammenheng med 

tiltaket «leie før eie» der kommunedirektøren er bedt om å utrede bygging av boliger etter dette 

prinsippet i samarbeid mellom kommunen og husbanken, dette til selvkost. Det er bedt om at en 

slik utredning og tilbakemelding gis innen sommeren 2022.  

 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ønsker primært at kommunen skal fatte vedtak i tråd med 

tallet det er er anmodet om.  

Kommunedirektøren anbefaler at Frøya kommune, med bakgrunn utfordringer med tilgang på 

bolig, at det i 2022 bosetter 12 flyktninger, og da i hovedsak barnefamilier og mot slutten av året, 

da vi må bruke første halvdel av 2022 til å kjøpe/leie boliger. 
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FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

27.01.2022 

Arkivsaksnr: 

22/70 

Sak nr: 

14/22 

Saksbehandler: 

Thomas Sandvik 

Arkivkode: 

613 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

7/22 Formannskapet 18.01.2022 

14/22 Kommunestyret 27.01.2022 

 

KJØP AV LEILIGHET TIL BOLIGSOSIALT FORMÅL I 2022  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

1. Frøya kommune kjøper leilighet i Beinskaret 5 til kr. 2 907 740,- 

2. Kjøpet finansieres fra 551545 bygging av boliger til personer med aktiv rusavhengighet, som har 

en saldo på 3 881 000 kr pr 31.12.21 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 18.01.2022 sak 7/22 

 

Vedtak: 

 

1. Frøya kommune kjøper leilighet i Beinskaret 5 til kr. 2 907 740,- 

2. Kjøpet finansieres fra 551545 bygging av boliger til personer med aktiv rusavhengighet, som har en 

saldo på 3 881 000 kr pr 31.12.21 

 

Enstemmig. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Frøya kommune kjøper leilighet i Beinskaret 5 til kr. 2 907 740,- 

2. Kjøpet finansieres fra 551545 bygging av boliger til personer med aktiv rusavhengighet, som har en 

saldo på 3 881 000 kr pr 31.12.21 

 

Vedlegg: 

 

Beinskaret B5 prospekt 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Frøya kommune har pr. i dag 21 boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet. Med vanskeligstilte 

menes personer som trenger hjelp til å skaffe seg bolig på grunn av dårlig økonomi, nedsatt 

funksjonsevne, helsemessige eller sosiale problemer, dårlige kunnskaper på det norske boligmarkedet 

eller lignende forhold, jf. husleieloven § 11-1.  

 

Boliger til mennesker med ROP lidelser (Siholmen) er ikke i dette tallmaterialet, mens flere 

flyktninger er leietakere; både familier og enslige. Boligene har ett, to og tre soverom, og erfaring 

viser at det er for få leiligheter med to soverom da det gjerne er søkere som har barn eller samværsrett. 
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Kommunens intensjon er at leietakerne ikke skal ha et langvarig leieforhold. Målet er at de skal 

komme i posisjon til å skaffe seg bolig på det private markedet; enten ved å leie eller kjøpe. For noen 

vil imidlertid deres situasjon være uendret over tid slik at de kan boende over en lengere periode. 

 

I dag har Frøya kommune ikke et tilstrekkelig antall boliger for å dekke behovet, og det benyttes nå en 

omsorgsbolig som i utgangspunktet disponeres av bo, aktivitet og miljøtjenesten, samt at det er inngått 

leiekontrakt med private aktører. I noen tilfeller må det gjøres, men det er kostbare løsninger for 

kommunen.  

 

For å imøtekomme behovet er det ønskelig å kjøpe en leilighet med to soverom i Beinskaret B5 hvor 

det det bygges to leilighetskompleks med 6 og 8 leiligheter. Disse forventes ferdigstilt henholdsvis 

juli - september og september – november 2022. Det er Frøy eiendom som er utbygger og leilighetene 

selges via Eiendomsmelger1.  

 

Pris på treroms leilighet 64 m2 bruksareal er totalt kr. 2 907 740. Den aktuelle leiligheten er i første 

etasje i leilighetskomplekset som forventes ferdigstilt sist.  

 

 

Vurdering: 

Det vurderes at det er behov for flere boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet, og fortrinnsvis 

bolig med minst to soverom da det gjerne er søkere som har barn eller samværsrett. Flere boliger med 

to soverom vil også gi større fleksibilitet ved utleie da behovet til enhver tid varierer.   

 

Det er et aktivt boligmarked på Frøya. Kommunedirektøren anser at å kjøpe nye leiligheter framfor å 

tilby brukte boliger er formålstjenlig. Ved kjøp av nye, så er prisen satt, og kommunen trenger ikke å 

gå inn i en budrunde. Kommunedirektøren er ikke kjent med at det er lagt ut andre nye leiligheter som 

passer til dette formålet i denne prisklassen i skrivende stund.  

 

Det foreslås at Frøya kommune kjøper en leilighet med to soverom på 64 m2 i Beinskaret B5 hvor det 

det bygges to leilighetskompleks som forventes ferdigstilt henholdsvis juli – september/september – 

november 2022. Prisen er totalt kr. 2 907 740.  

 

Forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften) har i §2-4 punk a) unntak fra erverv av 

eksisterende bygg eller annen fast eiendom. 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Kommunedirektøren foreslår at dette finansieres fra investeringsbudsjettet. Det er avsatt i prosjekt 

551545 kr 3 881 000 til bygging av boliger til personer med aktiv rusavhengighet. Dette prosjektet er 

under planlegging, og kommunedirektøren vil i løpet av 2022 legge fram saker på hvordan kommunen 

skal gjennomføre dette. Kommunedirektøren legger til grunn at det ikke vil bli noen bygging i 2022, 

da dette året vil bli brukt til planlegging og prosjektering av boliger til dette formålet.  

 

Kommunedirektøren foreslår at 3 millioner av prosjekt 551545 bygging av boliger til personer med 

aktiv rusavhengighet settes av til kjøp av denne leiligheten, og resterende avsettes til prosjektering av 

bygging av boliger til personer med aktiv rusavhengighet. Kommunedirektøren vil foreslå 

investeringskostnaden for dette i budsjettbehandlingen for 2023 – 2026. 
 

 

 

 



Saknr: 15/22 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

27.01.2022 

Arkivsaksnr: 

22/44 

Sak nr: 

15/22 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

14/22 Formannskapet 18.01.2022 

15/22 Kommunestyret 27.01.2022 

 

SUPLERINGSVALG AV VARAREPRESENTANT FOR SENTERPARTIET TIL KOMMUNESTYRET  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Som siste varamedlem for Senterpartiet i kommunestyret, ut inneværende valgperiode, 

velges Andreas Krogstad. 

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 18.01.2022 sak 14/22 

 

Vedtak: 

 

Som siste varamedlem for Senterpartiet i kommunestyret, ut inneværende valgperiode, 

velges Andreas Krogstad. 

 

Enstemmig. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Som siste varamedlem for Senterpartiet i kommunestyret, ut inneværende valgperiode, 

velges Andreas Krogstad. 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Da repr. Arntzen ble invilget fritak ut valgperioden rykker Andreas Krogstad opp som siste varamedlem for 

Senterpartiet ut perioden. 

 

§ 7-10.Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg 

 

Hvis medlemmer har forfall til et møte i et folkevalgt organ, innkalles varamedlemmer fra den gruppen der det er 

forfall. Varamedlemmer skal så langt som mulig innkalles i den nummerordenen de er valgt. 

 

Hvis en folkevalgt i andre organer enn kommunestyret og fylkestinget er innvilget fritak i minst tre måneder, kan 

kommunestyret eller fylkestinget selv velge et settemedlem for den perioden fritaket gjelder. Ved valg av et 

settemedlem skal rekkefølgen på listen for varamedlemmer følges. 

 

Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut, og de er valgt ved forholdsvalg, skal 

varamedlemmer fra samme liste tre inn i deres sted i den nummerordenen varamedlemmene er valgt. Hvis 

medlemmer av kommunestyret trer endelig ut, og de er valgt ved flertallsvalg, skal varamedlemmer tre inn i den 

nummerordenen de er valgt. 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 22/125    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 16.12.21  

 

 

Forslag til vedtak: 

::: Sett inn vedtak/forslag til vedtak under denne linja  

Protokoll fra møte 16.12.21 godkjennes som framlagt. 

 

::: Sett inn vedtak/forslag til vedtak over denne linja  

 

... Sett inn vedlegg, saksopplysninger og vurdering under denne linja  

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 16.12.21 

 

 

... Sett inn vedlegg, saksopplysninger og vurdering over denne linja  

 

 

 



FRØYA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kommunestyret
Møtested:
Teams

Møtedato:
16.12.2021

Møtetid:
10:00 -  19:45

Av utvalgets medlemmer møtte
23 av 23

Fra og med sak:
Til og med sak:

202/21
220/2 1

Faste representanter i ommunestvret 1 oen o en -
Høyre: Fremskr ittspartiet: Arbeiderpartiet:

Kristin Furunes Strømskag Olaf Reppe Berit Flåmo

Remy Strømskag Aleksander Søreng Geir Egil Meland

Lars Måsøval Roger Tvervag
Pens jonistpartiet; Magnhild Myrseth

Senterpartiet: Svein Viggo Johansen Billy Fredagsvik

Knut Ame Strømøy Nils Jørgen Karlsen

Lene Dahlø Skarsvåg Rødt: Vida Zubaite Bekken

John Asbjørn Jegtvik Dordi Hammer

Amstein Antonsen Steven Richard Crozier Sosialistisk Venstreparti:

Hans Stølan Eskil Sandvik

Venstre:
Arvid Agnar Hammernes
Halgeir Arild Hammer

· K .  d 2019.2023

Faste representanter med forfalI:

Høyre: Fremskr ittspartiet: Arbeiderpartiet:

Remy Strømskag Berit Flåmo
Pensionistpart iet: Vida Zubaite Bekken

Senter partiet;
Amstein Antonsen Rødt: Sosialistisk e nstreparti:

Dordi Hammer

Venstre:

Vararepresentanter som møtte:

Høyre: Fremskrittspartiet: Arbeiderpartiet:

Eirik Johansen Bjørgan Bente Kristin Øyen
Pensjonistpartiet: Håvard Dyrø

Senterpartiet:
Stian Pachov Rødt: Sosialistisk y enstreparti:

Astrid Reppe

Venstre:



Merkn ader:

1. Innkalling med saksliste og tilleggssak ble enstemmig godkj ent.

2. Sak 220/21 ble behandlet før sak 219/2 1

Underskrift:

$ ±±1
Ordfører

JWHi:::: ,l f
Protokollunderskriver

Sa@ s ou
Siv-Tove Skarshaug _)

Sekretær

2



HOVE D UTSKRIFT

Utvalg:
Møtedato:

Kommunestyret
16.12.202 1

SAKSLISTE

Saksnr.

202/21

203/21

204/21

205/21

206/21

207/21

208/21

209/21

210/21

211/21

2 12/21

2 13/21

2 14/21

2 15/21

Arkivsaksnr.
Innhold

21/2532
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 25.11.21

21/2531
REFERATSAKER

21/2527
KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING

21/2528
ORDFØRERS ORIENTERING

21/2529
HOVEDUTVAL GSLEDERNES ORIENTERING

21/2530
ANDRE RÅD OG UTVALGS ORIENTERING

2 1/1960
HØRING- FORSKRIFT OM SKYTE- OG ØVINGSFELT I SJ Ø

2 1/2443
SPILLEMIDLER  -  SOKNAD OM FORSKUTTERING DYRØY OPPVEKSTSENTER

21/2354
SUPPLERINGSVALG A V VARAMEDLEM TIL FORMANNSKAPET FOR AP

2 1/2352
SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV ARNSTEIN ANTONSEN

21/2058
FORSKRIFT OM GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE  I  FRØYA KOMMUNE 2021

21/2360
MØTEPLAN 1. HAL VAR2022

2 1/2520
BUDSJETTJUSTERING 3 -  DRIFT 2021

2 1/2422
BUDSJETTJUSTERING NR 2 - INVESTERINGSBUDSJETTET FOR 2021
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2 16/2 1 21/2234
BETALINGSSATSER OG GEBYRREGULATIV FOR ALLMENNE OG TEKNISKE

TJENESTER 2022

2 17/21 21/2418
KJØP A V FRØYA UNGDOMSSKOLE

218/21 21/2417
DISPONERING A V HA VBRUKSFONDET 2021

219/21 21/2222
BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2022  -  2025

220/21 21/2543
BRUK A V DISPOSISJONSFONDET  -  2021

4



202/21
GODKJ ENNING AV PROTOKOLL FRA 25.11.21

Vedtak:

Protokoll fra mote 25.11.21 godkj ennes som framlagt.

Enstemmig.

Innstilling:

Protokoll fra mote 25.11.21 godkjennes som framlagt.

203/21
REFERATSAKER

Vedtak:

Referatene tas til or ienter ing.

Enstemmig.

Innstilling:

Referatene tas til orientering.

204/2 1
KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING

• Status Covid-19
• Status skatteinngang og dr ift/forbr uk pr . dato

• Mottatt tilsagn pa NKOM-midler
• Mottatt Enova-tilskudd, liggekaia

(Se vedlegg)

205/21
ORDFØRERS ORI ENTERI NG

Samarbeidsforum og felles politir ad Fr oya/Hitra
Møte med Trøndelagsbenken
Gang- og sykkelvei Dorvikan - Hellesvik. Møte med fylkeskommunen.
Oppmøte på politiske møter
NFKK - to høringsuttalelser . Konsekvenser av ny vur dering som gr unnlag for formuesskatt og øve- og

skytefelt. Vedlagt.
Møte i økonomirådet
Møte i r egionr ådet Trøndelag sørvest. Kr istin Strømskag valgt til ny leder i regionrådet.
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206/21
HOVEDUTVALGSLEDERNES ORI ENTERING

HOOK :
Kor t or ienter ing om besøk på Fr øya helsetun
Saker om fyr lykter og Kafe Hjer ter om

Henviser til kommunens hj emmeside der r efer at fra motet 8.12.2021 ligger.

207/21
ANDRE RÅD OG UTVAL GS ORI ENTERING

208/21
HØRING - FORSKRIFT OM SKYTE- OG ØVINGSFELT I SJ Ø

Vedtak:

Kommunestyret i Frøya kommune vedtar asende vedlagt ut talelse som Fr øya kommune sin

hør ingsuttalelse til ny forskr ift om skyte- og øvingsfelt i sjø.

Enstemmig.

Innstilling:

Kommunestyret i Frøya kommune vedtar asende vedlagt uttalelse som Frøya kommune sin høringsuttalelse til

ny forskrift om skyte- og øvingsfelt i sj ø.

209/21
SPILLEMIDLER  -  SØKNAD OM FORSKUTTERING DYRØY OPPVEKSTSENTER

Vedtak :

• Frøya kommune stiller seg positiv til afor skuttere spillemidler med kr . 300 000.

• M idlene innvilges til etabler ing av ballbinge.

• Forskuddet finansier es ved br uk av spillemidler .

Enstemmig.

Kommunestyrets behandling i mote 16.12.21:

Knut Arne Strømøy erklærte seg inhabil som tj enestemann.
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Innstilling:

• Frøya kommune stiller seg positiv til f orskuttere spillemidler med kr. 300 000.

• Midlene innvilges til etablering av ballbinge.

• Forskuddet finansieres ved bruk av spillemidler.

210/21
SUPPLERINGSVALG AV VARAMEDLEM TIL FORMANNSKAPET FOR AP

Vedtak:

Som nytt 4. varamedlem  i  formannskapet for Ap velges: Nils Jørgen Karlsen.

Enstemmig.

Kommunestyrets behandling  i  møte 16.12.21:

Følgende f orslag til endring i vedtak ble f remmet av Ap :

Forslag: Nils Jørgen Karlsen.

Enstemmig.

Innstilling:

Som nytt 4. varamedlem i formannskapet for Ap velges:

2 11/21
SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV
ARNSTEIN ANTONSEN

Vedtak:

Ar nstein Antonsen innvilges permisjon fra sitt vervi Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester ut

perioden.

Som nytt fast medlem i hovedutvalg for allmernrne- og tekniske tjenester velges: Hans Stolan

Sorn ny nestleder  i  Hovedutvalg for alrnenne- og tekniske tjenester velges: Hans Stolan

Sorn nytt varamedlem velges: Stian Pachov

Enstemmig.

Kommunestyrets behandling i mote 16.12.21:

Følgendef orslag til endring i vedtak bief remmet av Sp :

Som ny nestleder i Hovedutvalg for almenne- og tekniske tj enester velges: Hans Stølan

Enstemmig.
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Innstilling:

Arnstein Antonsen innvilges permisj on fra sitt verv i Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjester ut perioden.

Som nytt fast medlem i hovedutvalg for allmemme- og tekniske tj enester velges: Hans Stølan

Som nytt varamedlem velges: Stian Pachov

2 12/21
FORSKRIFT OM GODTGJØRING TIL FOLKE VALGTE  I  FRØYA KOMMUNE 2021

Vedtak:

•  Kommunestyret vedtar forskr ift om godtgjøring til folkevalgte i Frøya kommune 2021 -2023 som

vist  i  vedlegg  i  saken med følgende endring av $ 7.1 b)
«Folkevalgte medf aste godgjøringer som deltar p å og if ora der  de  rep resenterer Frøya kommune, gis

tapt arbeidsf ortjeneste som vist i $ 4 a). Det utbetales ikke møtegodtgjørelse i tillegg til den f aste

godtgjoringen. (eks. samarbeidsutvalg, rep resentantskap mv) For andre p olitiske rep resentanter som

moter unntaksvis, gis metegodtgjoring kr 1100,- p er. mote»

•  Forskr iften kunngjøres i Norsk Lovtidend

•  Forskr iften trer i kr aft fra og med 1. januar 2022.

Enstemmig.

Kommunestyrets behandling i mote 16.12.21:

Kommunedirektøren fratrer under behandlingen da hun er gift med leder i Forliksrådet.

Følgende f orslag til tilleggsp unkt i vedtak ble f remmet av Kommunedirektøren:

• Forskriften trer i kraft fra og med 1. j anuar 2022.

Enstemmig.

Innstilling:

• Kommunestyret vedtar forskrift om godtgjøring til folkevalgte i Frøya kommune 202 1 -2023

som vist i vedlegg i saken med følgende endring av $ 7 .1 b)

«F olkevalgte med f aste godgjøringer som deltar p å og i f ora der de rep resenterer Frøy a

kommune, gis tap t arbeidsf ortjeneste som vist i § 4 a) . Det utbetales ikke møtegodtgjørelse i

tillegg til den f aste godtgjøringen. (eks. samarbeidsutvalg, rep resentantskap mv) For andre

p olitiske rep resentanter som møter unntaksvis, gis møtegodtgjøring kr I 100,- p er. møte»

• Forskriften kunngjøres i Norsk Lovtidend

8



2 13/2 1
MØTEPLAN 1. HAL V ÅR 2022

Vedtak:

Mt eplan 1. halvar 2022

Utvalg J anuar Februar Ma rs Apri l Mai Juni

KST 27.01 17.02 24.03 28.04 19.05 16.06

FSK 18.01 01.02 01.03 05.04 03.05 09.06
15.02 04.03 19.04 24.05 Nb.

15.03 torsdag

HOAT 11.01 08.02 08.03 26.04 10.05 14.06----HOOK 13.01 10.02 10.03 07.04 12.05 10.06
Nb.

fredag

K U
FEB 12.01 09.02 09.03 06.04 11.05 08.06

FUR

Motedager og tidspunkt:

•
•
•
•

•
•
•

Kommunestyret (KST) torsdager med møtestar t kl. 10.00

Formannskapet (FSK) tir sdager med møtestar t kl. 09.00

Hovedutvalg for helse, omsorg, oppvekst, NA V, kultur (HOOK)tor sdager med møtestar t kl. 09.00

Hovedutvalg for tekniske og allmen Jen ester (HOAT) tir sdager med motestar t kl. 09.00

o Tr afikksikkerh etsutvalget (dill i mars og j uni

Frøya eldre- og bruker råd;
Fr øya ungdomsråd;
Kontrollutvalget;

onsdager med møtestar t kl. 10.00
mandager med møtestar t kI. 15.30
onsdager med møtestar t kl. 10.00

Merknader til møteplanen:

•
•
•

•
•

Møter kan bli avlyst dersom lite saker , dette avgjøres av ordfører

Ved behandling av spesielle tema kan tidspunkt for møtestar t bli j uster t •

Avvik fra Frøya Her r edshus som møtested vil fremgå av innkalling og kunngjøres sær skilt.

Felles for mannskapsmote i r egion sorvest/lakseregionen 04 marsstd ikde bestemt)

Felles formannskapsmøte med Hitra, Trondheim og Nærøysund -- (Trondheim)

Enstemmig.

Kommunestyrets behandling i mote 16.12.21:

Følgende f orslag til endring i vedtak ble f remmet av Ordf ører:

KST møtet i februar flyttes til 17.02.21.

Enstemmig.
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Innstilling:

Møteplan 1. halvår 2022

Utvalg Januar Februar Mars April Mai Juni

KST 27.01 24.02 24.03 28.04 19.05 16.06

FSK 18.0 1 01.02 01.03 05.04 03.05 09.06

15.02 04.03 19.04 24.05 Nb.
15.03 torsdag

HOAT 11.0 1 08.02 08.03 26.04 10.05 14.06

In
HOOK 13.0 1 10.02 10.03 07.04 12.05 10.06

Nb.
fredag

KU
FEB 12.0 1 09.02 09.03 06.04 11.05 08.06

FUR

Møtedager og tidspunkt:

• Kommunestyret (KST)
10.00

torsdager med møtestart kl.

•
•
•

•
•
•

Formannskapet (FSK) tirsdager med møtestart kl. 09.00

Hovedutvalg for helse, omsorg, oppvekst, NAV, kultur (HOOK) torsdager med møtestart kl. 09.00

tirsdager med møtestart kl. 09 .00Hovedutvalg for tekniske og allmenn- t' enester (HOAT)
o Trafikksikkerhetsutvalget i mars og juni

Frøya eldre- og brukerråd;
Frøya ungdomsråd;
Kontrollutvalget;

onsdager med møtestart kl. 10.00
mandager med møtestart kl. 15.30
onsdager med møtestart kl. 10.00

Merknader til møteplanen:

• Møter kan bli avlyst dersom lite saker, dette avgjøres av ordfører

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

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

• Felles formannskapsmøte i region sørvestflakseregionen 04 mars (sted ikke bestemt)

• Felles formannskapsmøte med Hitra, Trondheim og Nærøysund - (Trondheim)
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2 14/21
BUDSJ ETTJUSTERI NG 3 - DRI FT 2021

Vedtak:

Frøya kommunestyre vedtar følgende budsj ettjuster inger :

mm«r- - Foresldtt
Totalt

Ansvor Irma budsjettjust ering l(ommentor

(mlll ler}
(mHl lcrJ

I 8000
Budjettjustering mot merinntekter på

F7ra ns Skatt  pl  innt ekt o formue -3,63 skatt og formue

I 8000I Finan Tilskudd Ko ron a  -  St atsfora lteren -2,20 TIlskudd vr 0,5 mill krOil høst 1, 7 mill let

I 8000
Ko ron  m idle r v ia Rest av rammenoverføringen på 7,3 mill

Frans rammeoverfsrinr e n -0.87 kr

I Tot alt t il fo rde llnt: -6,70

I
OYeltid som konsekvens av korona 1.50

Feller 1100 Skyldes følge-konsekvenser av epidemien

Totalt  -  Felle s 1 60

I
I Oppve kst 2000

OYeltid som konsekvens av korona 0 50
Skyldes følge-konsekvenser av epidemien

Totalt Oppvekst 0.60

'Helse & Mestring 8000 Overtid som konsekvensav korona 3.50
Skyldes følge-konsekvenser av epidemien

Tot alt Ht.Ise &Martrin,: 3,50

Kultur & ldrett 4100 Overtid som konsekvens av korona 0 20
Skyldes følge-konsekvenser av epidemien

Totalt Kult ur & ld rett 0 20

I
Allme nna &

5110/ 5600
te kniske tj . Overtid som konsekvens av korona 1.00 Skyldes følge-konsekvenser av epidemien

Totalt Allme nne & te kniske tJ. 1 00

I Forslag t il forde ling 6 70
0

Enstemmig.

Innstilling:

Frøya kommunestyre vedtar følgende budsj ettjusteringer : -Foresldtt
Totel

Rammeomrdde nsvar Tama buds/et tj ustering
(mnl lcr}

Kemmentor

(mill le)

8000
Budjettj usterlng mot merinntekter p

I Finan Skatt pi Inntekt o r formue -3 63 skatt Of! formue

Finans 8000 Tilskudd Ko rona  -  Statsforvalteren -220 Tilskudd vr 0,5 mi ll kr og høst 1,7 mill kr

I Ko ronamidle r  via Rest av remmenoverf sringen pa 7,3 mll I
8000

Finan rammeoverf ringe n -0.87 kr

Tot alt t ll forde lln.: -6,70

Overtid som konsekvens av korona 1 50

Felles J.J.00 Skyldes følge-konsekvenserav epidemien

Totalt  ·  Felles 1 50

Oppve kst 2000
Overtid som konsekvens av korona 0 50

Skyldes følge-konse kvenser av epidemien
Totalt Oppvekst 0 50

Hehe  &  Mest ring 3000 Overtid som konsekvens av korona 3,50
Skyldes følge-konsekvenser av epide mien

Totalt Helse 8 Mestrin e 3,50

Kultur & ldrett 4100 Overtid som konsekvens av korona 0 20
Skyldes følge-konsekvenser av epide mien

Totalt Kultur & ldrett 0,20

Allme nne &
5110/ 5600

t e knis ke t j . Overtid som konsekvens av korona 1 00 Skyldes følge-konsekvenser av epidemien

Totalt Allmenne & tekniske t j . 1 00
Forslag til fo rdellng 6 70

0
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2 15/21
BUDSJ ETTJ USTERING NR 2 - INVESTERINGSBUDSJETTET FOR 2021

Vedtak:

Frøya kommune foretar følgende budsjettj uster inger i invester ingsbudsjettet for 2021

Prosjekt Opprinnelig 2021 Justert budsjett 2021

550008 Digitalisering 1787000 500 000

551370 FORPROSJEKT M USEUM 175 000 0

551401 FRILUFTLIVETS ÅR KOM MUNE 147 000 0

551517 Opparbeidelse kulturpark-museum 168 000 0

551562 Digitalisering av planarkiv 150000 0

551575 Skjermer og Teams pa mt erom 100 000 0

551579 Ut styr t il Jordmortjenesten 255 000 0

551601 Brannbil Kl B 2021 820 000 0

550005 Gamle legekontorene t il BAM 24 256 702 22000000

551311 PÅKOSTNADER KOM MUNALEBYGG 2 169 000 500 000

551351 Opprusti ng Fr ya kommunehus 1 757 000

551495 Bofelleskap 5 boenh. unge voksne med 5 298 000 400 000

særskilte behov

551496 Bofelle skap 5 boenh. " Fry abla seng" 156 000 0

551521 Bygning av kommunale ut leiebolig 225 000 0

551529 Forprosjekt naeringsareal Uttian 1 606 000 606 000

551531 Boligmodu! Perstua 185 000 0

551545 Boliger t il personer med akt iv rusavhengighet 3 500 000 0

551554 Bygningen t il kommunenes anleggsavdeling 19 775 000 350 000

pa Nabeita

551563 Anleggsutstyr 2 350 000 200 000

551578 Lekeapparater/ aktiv itet smuligheter ti l 550 000 15 000

uteområdet for mellomt rinnet

551582 Nordskag oppvekstsenter Ny Sovebod 650000 50000

551587 Renholdsmaskiner og mop pekj l eskap 434 288

551591 Bygging av fuglekikking/ uvaershytter 1113000 500000
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551364 VANNFORSYNING SISTRANDA-NORDSKAGET 16 628 000 3 000 000

551375 NYTT HQYDEBASSENG - BERGH EIA 25 311 000 22 811 000

551377 OPPRYDDING KOM M UNALE 1 489 000 0

AVLØPSLEDNINGER/ OVERVANNSPROBLEM ER

55144 1 HØYDEBASSENG SISTRANDA 2019 22 541 000 17 041 000

55144 5 RENSEANLEGG AVLØP SISTRANDA 31 315 000 1 315 000

55144 9 AVLØPSANLEGG FLATVAL 1 OG 2 1 731 000 431 000

551452 SANERING AVLØPSANLEGG SULA 10 000 000 300 000

551454 NYTT AVLØPSANLEGG SANDVIKA 3 500 000 200 00 0

551456 SANERING AV AVLØPSANLEGG NORDSKAGET 15 869 000 200 00 0

551460 OVERTAKELSE HAM ARVIK VASSVERK 1 000 000 0

556001 Løpende invest ering kommunale 2 000 000 0

vannledninger, samlepost

556003 Sanering og oppgradering VA Sist randa 16 098 000 13 000 000

Midt re

556007 Rehab.Hy debasseng 4 110 000 60 000

556008 Innkj p vannmalere 2 385 000 1 000 000

556009 Utskift ing av lavt rykks PVC-ledninger 3 000 000 0

556010 Oppgradering/ utskift ing - vannkummer 800 000 0

556012 Sikringst iltak Kjerkdalsvat net 1 610 000 910 000

556014 Rehabilitering Rabbenfeltet 9 060 000 7 164 136

556017 Anleggsutstyr VA 2 500 000 1 280 000

556019 Overvannsproblemer-Sist randa og Hamarvik 1 200 000 0

55700 1 L pende invest eringer kommunale avl p, 1 500 000 0

samlepost

557003 Opprydding spred avlp Valen 3 500 000 0

557004 Opprydding spred avlp Mas@val 4 654 000 35 000

557013 Selvfallsledning FV716-Hamarvik 2 982 000

557015 Nabeita RA- Renseanlegg 1 500 000 1 000 000

557016 Nabeita RA - avlps ledning Sistra nda- 1 000 000 700 000

Nordhamarvik

551428 KULVERT I BLAKSTADVASSDRAGET 159 000 0

551498 Infrast rukt ur sent rumsområde 500 000

551502 Turist informasjon 512 00 0 0

551525 Uteområdet i Sist randa sent rum/ Torvet 2 500 000 300 000

551571 Vei t il Skarpneset næringsområde 4 153 000 200 000
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551583 Dyrøy oppvekstsenter - Oppgradering og 1 200 000 100 000

utforming uteområde

SUM 473 152 619 281 777 136

Enstemmig.

Innstilling:

Frøya kommune foretar følgende budsj ettjusteringer i investeringsbudsj ettet for 2021

Prosj ekt Opprinnelig 2021 Justert budsjett 2021

550008 Digitalisering 1 787 000 500 000

551370 FORPROSJEKT M USEUM 175 000 0

551401 FRILUFTLIVETS ÅR KOM M UNE 147 000 0

551517 Opparbeidelse kult urpark-museum 168 000 0

551562 Digitalisering av planarkiv 150 000 0

551575 Skj ermer og Teams på møterom 100 000 0

551579 Utstyr t il Jordmortjenesten 255 000 0

551601 Brannbil Kl B 2021 820 000 0

550005 Gamle legekontorene t i l BAM 24 256 702 22 000 000

551311 PÅKOSTNADER KOMMUNALEBYGG 2 169 000 500 000

551351 Opprust ing Frøya kommunehus 1 757 000

551495 Bofelleskap 5 boenh. unge voksne med 5 298 000 400 000

særskilt e behov

551496 Bofelleskap 5 boenh. " Frøyablå seng" 156 000 0

551521 Bygning av kommunale ut leiebolig 225 000 0

551529 Forprosjekt naeringsareal Ut t ian 1 606 000 606 000

551531 Boligmodul Perst ua 185 000 0

551545 Boliger t il personer med akt iv rusavhengighet 3 500 000 0

551554 Bygningen t i l kommunenes anleggsavdeling 19 775 000 350 000

pa Nabeit a

551563 Anleggsut styr 2 350 000 200 000

551578 Lekeapparat er/ akt ivitet smulighe t er til 550 000 15 000

ut eområdet for mellomt rinnet

551582 Nord skag oppvekstsenter Ny Sovebod 650 000 50 000

551587 Renholdsmaskiner og moppekjl e skap 434 288
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551591 Bygging av f uglekikking/ uværshytter 1 113 000 500 000

551364 VANNFORSYNING SISTRANDA-NORDSKA GET 16 628 000 3 000 000

551375 NYTT HØYDEBASSENG - BERGHEIA 25 311 000 22 811 000

551377 OPPRYDDING KOM M UNALE 1 489 000 0

AVLØPSLEDNINGER/OVERVANNSPROBLEM ER

551441 HØYDEBASSENG SISTRANDA 2019 22 541 000 17 041 000

551445 RENSEANLEGG AVLØP SISTRANDA 31 315 000 1 315 000

551449 AVLØPSANLEGG FLATVAL 1 OG 2 1 731 000 431 000

551452 SANERING AVLØPSANLEGG SULA 10 000 000 300 000

551454 NYTT AVLØPSANLEGG SANDVIKA 3 500 000 200 000

551456 SANERING AV AVLØPSANLEGG NORDSKAGET 15 869 000 200 000

551460 OVERTAKELSE HAMARVIK VASSVERK 1 000 000 0

556001 Løpende investering kommunale 2 000 000 0

vannledninger, sam lepost

556003 Sanering og oppgradering VA Sist randa 16 098 000 13 000 000

M idt re

556007 Rehab.Hy debasseng 4 110 000 60 000

556008 Innkj p vannmalere 2 385 000 1 000 000

556009 Utskift ing av lavt rykks PVC-ledninger 3 000 000 0

556010 Oppgra dering / ut skifti ng - vannkum mer 800 000 0

556012 Sikringst ilt ak Kjerkdalsvat net 1 610 000 910 000

556014 Rehabilitering Rabbenfelt et 9 060 000 7 164 136

556017 Anleggsut st yr VA 2 500 000 1 280 000

556019 Overvannsproblemer-Sist randa og Hamarvik 1 200 000 0

557001 Lopende inv est ering er kommunale avlp, 1 500 000 0

samlepost

557003 Opprydding spred av løp Valen 3 500 000 0

557004 Opprydding spred avløp Måsøval 4 654 000 35 000

557013 Selvfallsledn ing FV716-Hamarvik 2 982 000

557015 Nabeit a RA- Renseanlegg 1 500 000 1 000 000

557016 Nabeit a RA - av lpsl edni ng Sistra nda- 1 000 000 700 000

Nordhamarvik

551428 KULVERT I BLAKSTADVASSDRAGET 159 000 0

551498 Infrast rukt ur sent rumsområde 500 000
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551502 Turist informasjon 512 000 0

551525 Uteområdet i Sist randa sent rum/ Torvet 2 500 000 300 000

551571 Vei t il Skarpneset næringsområde 4 153 000 200 000

551583 Dyrøy oppvekstsenter - Oppgradering og 1 200 000 100 000

utforming uteområde

SUM 473 152 619 281 777 136

216/21
BETALINGSSATSER OG GEBYRREGULATIV FOR ALLMENNE- OG TEKNISKE TJENESTER

2022

Vedtak:

1. Kommunedirektørens forslag til avgifter , gebyr er og betalingssatser vedtas slik det fremgår av

vedlagte gebyr regulativ for tekniske tjenester i Frøya kommune for 2022.

2. For slag til betalingssatser og gebyr regulativ for tekniske tjenester i Frøya kommune for 2022

legges ut på høring etter behandling i hovedutvalget for allmenne og tekniske tj enester

3. Det foreslås en generell økning av betalingssatser og gebyrer på 2,5 % j mfr.
Konsumprisindeksen (KPI) prognose for 2022 med unntak av:

• Gebyr satser for vann økes med 3,3 %
• Gebyr satser for avløp økes med 10 %
• Branntilsyn/feiing og tilsyn med fyr ingsanlegg i henhold til interkommunal samar beidsavtale med

Hitr a.
• Renovasj onsgebyr for et normalabonnement for husholdninger og fr itidsboliger samt slamgebyr

er uendret, men vil senere fastsettes i henhold til vedtak i representantskapet i ReMidt AS høsten

2021.

• Kommunal husleie reguleres i henhold til Lov om husleieavtaler } 4.2. (konsumprisindeksen).

• For landbruksseksjonen blir gebyr for behandling av konsesj ons- og delingssaker r eguler t i

forskr ift om gebyr for konsesj onsbehandling.

• Gebyr for tilsyn med salgssteder for tobakksvar er og tobakkssur rogater endres ikke.

• Gebyr satsene for gebyrer etter plan- og bygningsloven, eierseksj onsloven og matrikkellova er

henhold til ny forskr ift.

• Kommunedirektør en får fullmakt til alegge inn i gebyrr egulativet at faktoren for stipuler t

forbr uksgebyr for bolig og fritidseiendommer er 1,2.

Enstemmig.

Kommunestyrets behandling i mote 16.12.21:

Følgende f orslag til tillegg i vedtak ble f remmet av Ordfører:

Kommunedirektøren får fullmakt til  å  legge inn i gebyrregulativet at faktoren for stipulert forbruksgebyr for

bolig og fritidseiendommer er 1,2.

Enstemmig.
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Innstilling:

1. K ommunedirektørens forslag til avgifter , gebyrer og betalingssatser vedtas slik det fremgår av vedlagte

gebyrregulativ for tekniske tjenester i Frøya kommune for 2022.

2. Forslag til betalingssatser og gebyrregulativ for tekniske tj enester i Frøya kommune for 2022 legges ut

på høring etter behandling i hovedutvalget for allmenne og tekniske tj enester

3. D et foreslås en generell økning av betalingssatser og gebyrer pa 2,5 % j mfr. Konsumprisindeksen

(KP I) prognose for 2022 med unntak av :

• Gebyrsatser for vann økes med 3,3 %

• Gebyrsatser for avløp økes med 10 %

• Branntilsyn/feiing og tilsyn med fyringsanlegg i henhold til interkommunal samarbeidsavtale med

Hitra.

• Renovasj onsgebyr for et normalabonnement for husholdninger og fritidsboliger samt slamgebyr er

uendret, men vil senere fastsettes i henhold til vedtak i representantskapet i ReM idt A S høsten 202 1.

• Kommunal husleie reguleres i henhold til Lov om husleieavt aler § 4 .2 . (konsumprisindeksen) .

• For landbruksseksj onen blir gebyr for behandling av konsesj ons- og delingssaker regulert i forskrift om

gebyr for konsesj onsbehandling .

• Gebyr for tilsyn med salgssteder for tobakksvarer og tobakkssurrogater endres ikke.

• Gebyrsatsene for gebyrer etter p lan- og bygningsloven , eierseksj onsloven og matrikkellova er henhold

til ny forskrift.

2 17/2 1

KJØP AV FRØYA UNGDOMSSKOLE

Vedtak:

•  Frøya kommunestyre vedtar å kjøpe Eiendommen, gnr 21, bn r. 226 i Frøya kommune (Frøya

ungdomsskole) til en pris av 52,9 mill kr .

•  Prisen inkluderer restaurering av «verkstedbygningen» og oppgradering av utearealet som

beskr evet i saken.

•  Kjøpet finansieres av ved bruk av disposisjonsfond.

•  Eiendommen overtas  i  desemb er 2022.

Enstemmig.

Innstilling:

• Frøya kommunestyre vedtar a kjope Eiendommen, gnr 2 1, bnr . 226 i Frøya kommune (Frøya

ungdom sskole) til en pris av 52,9 mil l kr .

• Prisen inkluderer restaurering av «verkstedbygningen» og oppgradering av utearealet som beskrevet i

saken.

• Kj øpet finansieres av ved bruk av disposisj onsfond .

• Eiendommen overtas i desember 2022.
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2 18/21
DISPONERING AV HA VBRUKSFONDET 2021

Vedtak:

Kommunestyret vedtar følgende disponering av havbruksfondet 2021
.,...._ ___ ___

I
Disponering av Havbruksf ondet 2021

Tildelin  -  Havb ruksfondet 2021 33 403 205

Ihht vedtatte
handl ingsregler Fordeling

(%)

I 1 Avsettes ti l disposis lonsfond 60 20 041 923

Herav øremerkes buffer  t il  Helse  &  mestring 5 000000

2 Fond - ressusrkr evende brukere 10 3 340 320

3 Vedlike holdsfond - kommunale bw e: 8 2 672 256

4 Tilskuddsfond 4 1 328 483

I Grendafond 260 000

Naeringsfond 868 483

Ungdomsfond - fast per a r 200 000

5 Infrastru ktur mobil, bredbnd og digitalisering 5 1 670 222

6 Satsningsområder 13 4 350 000
1

Folkehelse kampanie - sykle t il jobben 200 000

Mot iv iew - trening i kjent e omgive lser 100 000

Relkr utering/beholde 700 000

I 1 ÅV ifb med ti lsyn (Forvalt ning} 750 000

I Mat og reiseliv (ERG 2022) 500 000

I Planarbeide 750 000

Lokalt skjønnsmidler 500 000

I Dal Pro - 3 dagplasser - 5 dg/ uke [Pilot ) 850 000

Forde/t 100 33 403 205

Dette vedtas med følgende endringer :

Frøya kommune onsker agi alle sine ansatte en påskjønnelse for den arbeidsinnsatsen som er utfør t og de

kommunale tjenestene som er blitt levert til Frøyas innbyggere gjennom en særdeles vanskelig tid for oss

alle. Pandemien har gitt våre ansatte store utfordringer og betydelig økt arbeidspress langt utover det

man kunne forvente. Samtidig er Frøya kommune p.t. i en økonomisk gunstig situasj on med bl.a. okte

skatteinntekter og eget havbruksfond.

Kommunestyret vedtar derfor følgende:

Alle ansatte i Frøya kommune, uavhengig av stillingsstørr else, mottar kr . 3000,-  i julegave 2021 i form av

et Visa gavekor t.

Det legges til grunn at det p.t. er 530 ansatte i kommunen. Total kostnad j ulegave til alle ansatte utgjør e

ca. 1 590 000,-

Inndekning skjer gjennom disponer ing av Havbruksfondet 2021, der det foretas følgende endringer under

pkt.  6:

Planarbeide 750 00,- tas ut.
1 ÅV ifbm. Tilsyn 750 000,- tas ut.
Reduksj on lokale skjønnsmidler 100 000,-
Totalt 1 600 000,-

Kommunestyret vil samtidig oppfordre alle våre ansatte til abr uke gavekortet lokalt i Frøya kommune.
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Ordningen hvor grendalagsfondet også kan gå til adekke løpende driftsutgifter for grendalag, videreføres

12022.

Vedtatt med 21 mot 2 stemmer

Kommunestyrets behandling i mote 16.12.21:

Følgende f orslag til endring i vedtak ble f remmet av H, Sp, Frp og Pp :

Dette vedtas med følgende endringer:
Frøya kommune eonsker a gi alle sine ansatte en påskjønnelse for den arbeidsinnsatsen som er utført og de

kommunale tj enestene som er blitt levert til Frøyas innbyggere gjennom en særdeles vanskelig tid for oss alle.

Pandemien har gitt våre ansatte store utfordringer og betydelig økt arbeidspress langt utover det man kunne

forvente. Samtidig er Frøya kommune p.t. i en økonomisk gunstig situasjon med bl.a. økte skatteinntekter og

eget havbruksfond.

Kommunestyret vedtar derfor følgende:

Alle ansatte i Frøya kommune, uavhengig av stillingsstørrelse, mottar kr. 3000,- i julegave 2021 i fonn av et

Visa gavekort.

Det legges til grunn at det p.t. er 530 ansatte i kommunen. Total kostnad julegave til alle ansatte utgjøre ca.

1 590 000,-

Inndekning skj er gjennom disponering av Havbruks fondet 2021, der det foretas følgende endringer under pkt. 6:

Planarbeide 750 00,- tas ut.
1 AV ifbm. Tilsyn 750 000,- tas ut.
Reduksjon lokale skjønnsmidler 100 000,-
Totalt I 600 000,-

Kommunestyret vil samtidig oppfordre alle våre ansatte til abruke gavekortet lokalt i Frøya kommune.

Ordningen hvor grendalagsfondet også kan gå  til  dekke løpende driftsutgifter for grendalag, videreføres i 2022.

Vedtatt med 21 mot 2 stemmer  avgi tt av Steven Crozier og Halgeir Hammer.

Kommuneansatte politikere får vurdert sin habilitet i behandling av denne saken:

Representantene Eskil Sandvik, Nils Jørgen Karlsen, Roger Tvervåg, Knut Ame Strømøy, Bente Kristin Øyen,

Håvard Dyrø, Steven Crozier, og Magnhild Myrseth.

Vedtatt habil med 12 mot 3 stemmer  avgitt av R og V

Representantene Stian Pachov og Geir Meland er gift med ansatte i Frøya kommune og ble vurdert enstemmig

habil.

Følgende f orslag til endring i vedtak ble f remmet av R og Sv:

Foreslar a gi Frøya kommunes innbyggere over 18 år en julegave i form av et gavekort (visa) pålydende 500.- kr.

• Dette som ett takk for den fantastiske dugnadsinnsatsen som er nedlagt under pandemien.

• Dette vil etter folketallene 3. kvartal gi en kostnad på 2.052.000.-

• Denne utgiften tas fra disposisj onsfondet.

Falt med 4 mot 19 stemmer  avgitt av Ap, H, Pp, Arvid Hammernes, Sp og Frp .
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Innstilling:

Kommunestyret vedtar følgende disponering av havbruksfondet 2021
rt « - -
I Disponering av Havbruksf ondet 2021

Tildeling  -  Havb ruksfondet 2021 33 403 205

ihht vedtatt e
handlingsregler Fordeling

(%)

1 Avsettes t il disposisjonsfond 60 20 041 923

Herav øremerkes buffer t il Helse mestring 5 000000

I 2 Fond - ressusrkrevende brukere 10 3 340 320

I 3 Vedlikeholdsfond - kommunale bvgg 8 2 672 256

I 4 Tilskuddsfond 4 1 328 483

I Grendafond 260 000

I Naeringsfond 868 483

I Ungdomsfond - fast per år 200 000

5 Infrastruktur mobil , bredbnd og digitalisering 5 1 670 222

6 Satsningsomrader 13 4 350 000

Folkehelse kampanje - sykle t il jobben 200 000

Mot iview - treninpg i kiente omgivelser 100 000

4 Rekkrutering/beholde 700 000

1 Av ifbmed t ilsyn {Forvaltning) 750 000

I Mat o reiseliv (ERG 2022) 500 000

Planarbeide 750 000

Lokalt skl nnsmidler 500 000

Dal Pro - 3 dagplasser - 5 dg/ uke (Pilot) 850 000

I
Fordelt 100 33 403 205

219/21
BUDSJ ETT OG OKONOMIPLAN 2022 - 2025

Vedtak :

I. Formannskapets forslag til budsjett for 2022 vedtas slik det fremgår av spesifiser t dr iftsbudsj ett og

invester ingsbudsjett med vedlegg og handlingsplandokument. Første år i handlingsplanen vedtas som

budsjett for 2022 for alle r ammeområdene.

2. Kommunestyret slutter seg til formannskapets forslag til økonomiplan med handlingsprogram 2022 -

2025.

3. Kommunestyret vedtar ata opp lån i samsvar med formannskapets forslag til invester ings- og

finansieringsplan for 2022. Kommunedir ektøren gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og

lånevilkår og ti l a innga nødvendige låneavtaler . Fullmakten gjelder også refinansier ing av lån

innenfor tidligere vedtatt nedbetalingstid.

4. Kommunedirektøren gis fullmakt til afor eta tekniske opprettinger av budsjett med vedlegg der det er

nødvendig.
5. Kommunedirektøren gis fullmakt til afor eta tekniske j uster inger mellom rammene Helse & Mestr ing

og Allmenne & Tekniske tj enester itb med ifb av Frøya helse og omsorgssenter .

6. Kommunedirektøren gis fullmakt til aflytte virksomheten servicesentret som i dag er lagt under

r ammeområdet fellestj enester til r ammeområde Allmenne & Tekniske tjenester . Virksomheten

budsj ett for 2022 er foreslått til 15, 4 mill kr .

7, Kommunestyret vedtar alane 30 millioner kr oner i star tlånmidler til videre utlån 1 2022.

Kommunestyret vedtar i tillegg asoke Husbanken om 1,5 millioner kr i tilskuddsmidler til
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videretildeling av tilskudd til tilpasning av bolig for vanskeligstilte og boligeiere med nedsatt

funksj onsevne.
8. Kommunedir ektøren palegges aoversende budsj ett- og økonomiplan med handlingsprogr am til

Statsforvalteren med tilhørende pålagte vedlegg, innen tidsfristen.

9. Kommunedir ektøren vil vurdere forløpende effektiviser ingstiltak, med fokus på r essursstyring og

kostnadskontroll i hele handlingsplanperioden.

Enstemmig.

10. Invester ingsbudsj ettet.
• Invester ingsbudsjettet for økonomiplan 2022 - 2025:

Sum l k onoml-

investerir er 2022 2023 2024 2025 planperioden

Investeringsprosj ekt er som ikke er selvkost 71 568 57413 44 500 13 000 186481

Investeringer som er selvkost Inkl VA  • • 41 800 65 800 70 800 43 500 221 900

Startlån  • • • 30 000 30 000 30 000 30 000 120 000

Eqenkapitalinnskudd  -  KLP 1420 1420 14 20 1 420 5 680

lnvesterinaer til Den Norske Kirke 1 710 500 2300 4 510

Sumtidllgere, l pendeogvedtatte

invaterinr,er inkl SELVKOST,startlån og

kirken  inkl M VA 146 498 155 133 149 020 17 920 538 571

Investeringer opps ummert f or økonomiplanperioden 2022  - 2025

KST-vedtak 219/ 21, per 16.12.21 (1000 kr)

• = 34,2 mil l kr inngari k ke I ln eoppt aket/fondsbruken - dvs at nivået på investe ringene på 35,fi mill kr e r innenfor handlingsrege le n. I
- (mngr ikke +i neopptaket/fondsbruken

* * * = inngår ikke i låneopptaket/fondsbruken

Restav

Investeringer i planperioden 21122 2023 2024 2025 tidligere Sumi Total
bevilget per planperioden

11.21

Totalt tidligere oz !p ende investering er 73 168 46 890 55 8. 0 43 000 52 867 218 858 271 715

Totalt - nye investeringer iht t il KST-vedtak

219/21 31 530 42443 22 420 1420 . 97 813 97 813

Totalt andre investringer inkl startli nog

kirke 104 698 89 333 78 220 44 420 52 867 316 671 369 538

Totalt t idligere og løpende Investeringer -

SEVKOST 37 800 58 300 23 8CO 7 500 77 038 127400 204 438

Totalt nye investeringer - SELVKOST - iht KST-

vedtak 219/ 21 4000 7 500 47 000 36 000 . 94 500 94 500

Totalt  -  SELVKOST 41 800 65 800 70 800 43 500 77 038 221 900 298 938

Sum tidligere, lepende og vedtatte

investeringer inkl SELVKOST, startlån og

kirken inkl MVA 146 498 155 133 149020 87 920 129905 538 571 668476

Oppsummert øvenikt twff' invatffinger iøkonomiperioden 2022 - 2025

KST-vedak 219/21,  per  16.12.21 [1000 kr)
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Tabell 3: Detaljert opp summering av SEL VKOS TOMRADE T med ny e og ønskede p rosj ekter som

er med i økonomiplan 2022  -  2022, samt tidligere vedtatt p rosj ekter med bevilgning i økonomiplan.

lnVNttlringer  •  SELVKOS T for økonom/planperioden 2022  - 2025

KST-vedtak 219121, per 111.12.21
t4Mll krl

Hoved
Rest av

Eiende
Stalul pros]et tovdpnos#el 2622 2003 2024 2025 tidligere StimI plan ,.....

avdeling {kode)
bevilget perioden

pe r 1,1.21

Teknisk Tidiioere vedtatt 561364 VAN NF ORS YONG SIS TRANDA, NORDSKAGET 5 000 16 628 5 000 21628

Teknisk Tidligere vdtatt 5514 5 RENSEANl£OO AvtØP SISTRANDA 25 000 25 000 31 315 50 000 81 315

Teknisk Tidier vedtastt 5514 9 AV OP SA!AL EGG FLATVAL 1 OG 2 7 000 1731 7 000 8 731

Teknisk li dlill«e wdtatt 551453 SA!ERIG AV OF SANLEGG OVRØYA 500 4500 5 000 5 000

Teknisk Tidioerevedtatt 561456 SNE!U'lG AV ALOPSANLEGG NORDOSKAGET 12 000 15 869 12 000 27 869

Teknisk Tidlioerevedtatt 556007 rgspgihnng rye hgdebggsen 1 000 4 110 1 000 5 110

Teknisk Tidliere vedt att 556008 inn  kop vannrdiere 1500 1000 2 385 2 500 4 885

Teknisk Tidligere vedtart 556009 g o l g rg Dy.kg dnurger 3 000 3 000 3 000 6 000 9 000

Teknisk Tidliere vedt att 556010 iithing - vannkumrer 800 800 800 800 2 400 3 200

Teknisk Tidli@ere vedtatt 556019 Ov arnspro timer- Sis  tranda oqHamarvika ' 500 1 200 1 500 2700

Teknisk higfioere wedatt 557007 Sanrl!fi gig ps.aniea Lyra 5 000 5 000 5 000

Teknisk Tidfigere vedaett 557008 SanranfWVol'Wlf1ll'Wlannn M1111r.:::r:11n11KV1Nesu 6500 6 500 13 000 13 000

Teknisk Tidligere vedtatt 557009 Sanreny' ogradeng adeps.aniga Mausu 5 000 - 5 000 5 000

Teknisk ga ndg 555001 Loande irwest e nnaipomrunale vannlednina Lopende

Teknisk Lopende 556018 [ g ut elrrt le dranger 3 000 3 000 3 000 l DOD leøffilo 12 000 12 000

Totesht id et og lepnd ...-r- . SELVKOST 37 00 51300 21 000 7 500 77 038 127 400 204 438

Teknisk KST-vedak 2192 1 551457 SANERING AV AVLØPSANLEGG MAUSUND 5 000 5 DOO 000

Teknisk KST-vedtak219/21 556020 Ill 'l!lllnfofS""""-ledninD Sistranda-Si holmen 4 9. 9 - 4 000 4 000

Teknisk KST-wdlak 219121 556021 Nt hoydebassengUrdabeia Nesset 2024 500 14 500 15 000 15 000

Teknisk KST-'M<lelc219/21 556022 N heydebassen  Sule 2024 500 14 500 - 15 000 15 000

Teknisk KST- vedtak 219/21 556023 hll\ldebasn nq - - Beldcen 2025 500 12 000 12 500 12 500

Tel<nisk KS5Tvd a 2192 1 556024 lt t hay«detassenq F Lat myra (Kvea ) 2024 - 500 12 000 12 600 12 500

Telnvsk KST- vedak219/21 557018 Sanenin oq utwdelsewopsanleg Messet 500 7 DD0 7 000 - 14 SOD 14 500

Telnisk KST-vedak 2192 1 557019 Saran g gdgnn pkgps.gnleg Mugund 2? 500 5 000 55 00 5 500

Tekmvsk KST- wdak 219/21 557020 Santrino oo • ......- .... .....,,....iann Mausund 1 500 5 000 5500 500

Tol<nisk KST-wdlak2 19/21 $57021 Sane ringog utidelse slops.anleaa Dyi k 5 000 - 5 000 5 000

To ttvedtate investorinaet • SELVKOST H OO 7500 47 000 36 000 94 500 94 500

sum -SELVNOST 41 800 65 800 70 800 43 600 77038 221 900 298 938

Det legges inn 5 000 000kr til kommunale veier pr år ut hele økonomiplanper ioden.

Det set tes pr . nå av 15 millioner kr oner til medfinansiering av gang- og sykkelvei Dyrvik - Hellesvik.

Midlene tas fr a disposisj onsfondet . Fr øya kommune går i dialog med fylkeskommunen angående

realiser ing og medfinansier ing med formål å r ealiser e gang- og sykkelveien så r askt som mulig.

Asfalter ing parker ingsplass ved revfarmen økes med 700 000kr , til totalt 1 200 OO0kr . Dette benyttes til

utvidelse av ar ealet og asfaltering av hele omr ådet .

Asfalter ing par ker ing Slett a kir ke, inkl R C-par ker ing og vei, kostnad 1 400 000kr , legges inn i 2022.

Vei til liggekaia legges inn med 4 200 000 kr . Midlene tas fr a invester ingspr osj ekter for vei til Skarpneset

nær ingsomr åder og forprosj ekt nær ingsarealer Uttian.

Midlene (15 millioner fra disposisj onsfond) til gang- og sykkelvei Dyrvik - Hellesvik avsettes til

medfinansiering til strekningen «fra eksisterende gsv-tilbud i Dyr vika fram til kr ysset til

Steinvikhaugan/Nor dfrøyvegen (avkjørsel inn mot Fr øya fryser i). Str ekningen er ca 1,7  km.»  Det er Frøya

kommunes intensjon å bygge ut hele strekningen som omfattes av reguler ingsplanen.

Badeland, eventuelt r enover ing eksisterende basseng, legges inn med 20 millioner i 2023 og 20 millioner i

2024.

Taket på rådhuset
Det lages en vedlikeholdsplan for alle kommunale bygg. Planen skal inneholde en over sikt over hva som må

gjøres/ tiltak, tidsplan. Sammenstilles med den oppstar tede planen. Skifting av tak og ventilasjon på

kommunehuset prioriteres i 2022. Solcellepanel skal vur der es.

Utskifting av tak, isoler ing og nytt ventilasjonsanlegg har oppgitt en kostnadsr amme på 6.250.000 kr .

Enstemmig.
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11. Frøya kommunes invester inger inkl. Star tlån for 2022 er på 116,497 mill kr og finansieres på

følgende måte:

• 104,ll mill kr ved br uk av investeringsfond

• 1,71 mill til Den Nor ske Kirke

• 1,42 mill kr Egenkapitalinnskudd KL P

• 30,0 mill kr ved lån i Husbanken

• 9,25 mill kr i MV A-refusj on

Kommunedirektør en gis fullmakt til å r ette opp vedtaket i henhold til pk.19

Oversikt  -  Investering og finansiering

Reanska 2020 Oppr. budsjet t 2021 Økonomiplan 2022 Okonomiplan 2023ØkonomlDlan 2024 Okonomiplan 2025

Investeringer ivarige driftsmidler 294 552 303 311939 61£ 113 367 640 118 213 130 115 300 000 56 500 000

Tisk ud il gndresinvesterina er 116 000 2 500 000 1710 0 500 000 2 300 000 0

Investeri er i aksieroaandeler' seiskaper 1 142 423 0 1420 00 1 420 000 1420 000 1 420 000

Utan av egne midler 0 0 0 0 0 0

Avdrag p an 0 0 0 0 0 0

Sum investerinasutaifter 295 810 726 314 439 619 116 497 640 120 133 130 119 020 000 57 920 000

fr  menurdiagift -49 546 813 -43 273 924 -9 256 028 4 208 026 -4 900 000 -2 600 000

T Kekad f a  andre -16 876 074 0 0 0 0 0

Sa avvarigedriftsmider -263 244 0 0 0 0 0

Salaavfinansiele aneoomni4or 0 0 0 0 0 0

Mottatfe gd r ag pautan av eqne midler 0 0 0 0 0 0

Brukav in!ions -191 004 269 -271 165 695 36 788 388 -114 505 104 -112 700 000 -53 900 000

Sum investeringsinntekter -257 690 400 -314 439 619 27 532 360 -118 713 130 -117 600 000 -56 500 000

Videre t i 37 578 660 0 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000

Br uk au ln ti] i dereutan -37 578 660 0 -30 000 000 -30 000 000 -30 000 000 -30 000 000

Avhr aa  palantilWidener44n 7 821 964 0 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000

Mottatteavdraqpa vdere l in -15 079 384 0 -5 000 000 -5 000 000 -5 000 000 -5 000 000

Netto utafter videreutlan -7 257 420 0 0 0 0 0

Overfri na fra  drift -10 916 337 0 -15 000 000 0 0 0

AvSetyror ti] b unhne investeringsfon d 7 257 420 0 0 0 0 0

Bruk gy k n in hi rgefd 0 0 0 0 0 0

vet] roar ti]ut ret ins4arfrf nd 0 0 0 0 0 0

Bruk auh urt impatr ingefond -27 203 989 0 -129 030 000 -1 420 000 -1420 000 -1 420 000

Sum overforina fra drift oa netto avsetninaer -30 862 906 0 -144 030 000 -1420 000 -1 420 000 -1 420 000

Fremført til Inndekning i senere år (udekket) 0 0 0 0 0 0

* Restetterat refusjonen fra Husbanken 127,6 rriD kr er brukt tll afinanslereivesteringene for2022.

Enstemmig

12.Skattevedtak
I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskr ivingsalternativ benyttes for
skatteår et 2022: d) «berr e på nær ingseiendom, kr aftverk, vindkr aftverk, kr aftnettet og anlegg
omfatta av sær skatter eglane for petroleum», samt anlegg i sj ø. Eiendomsskattesatsen settes til 7

promille (esktl. § 13).

For slag til tillegg: Private barnehager fr itas for eiendomsskatt i henhold til Eiendomsskatteloven § 7,

punkt a.

Enstemmig.

24



13. Skatteinngang
Skatteinngang fastsettes til høyeste sats. Skatteinngangen fastsettes for 2022 til 301.300 mill kr i

henhold til KS sin pr ognosemodell. Nybygg og nyanlegg forutsettes finansier t i samsvar med oversikt

og vurder ing i budsj ett- og handlingsplan dokument.

Enstemmig.

14. Rammebudsj ett for 2022 - 2025: Skj ema l B Bevillinger dr ift, netto (§5-4)

RegnskapOppr. budsjettØkonomiplan ØkonomiplanOkonomiplanØkonomiplan

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Fellest/enester 42 248 543 39 648 115 46 662 955 48 934 955 45 444 955 45 879 95

Oppvekst 111216032 113 787152 125 473343 125 940 313 125940313 125 940313

Heise oa mestring 157 922 882 144 040 823 158 8629 402 158 632 402 158 682 402 158 734 402

Kuttur ogidrett 8 648 492 7843 217 10 468 270 10268270 10268270 10 268 270

Teknisk 29 916 572 18 351 017 23 638 080 24 458 080 22375080 21068080

Inntekter 14 700 0 0 0 0 0

Finans 2016 769 -120 000 -120 000 -120 000 -120 000 -120 000

Sum bevilgningerdrift,netto 351983990 323 550 324 365152020 366 114 020 362591020 361 774 020

Helse og mestr ing:
Livsglede for eldr e - dr iftsmidlene økes med 30 000kr , totalt 100 000kr .

Stillingene som livsgledeansvarlige/aktivitører økes til totalt 100% , kostnad 170 000kr .

Dagsenter for demente - Ekstra dag på dagsenter et, fra 4 til 5 dager i uka, kostnad 350 000kr .

Ungdomveileder NAV, kostnad 700 000kr .
Økning av midler til stillinger til grunnbemanning innenfor Helse og mestr ing (PLO og BAM) økes med 3

millioner , totalt 5 millioner.
Det avsettes 2 000 000 kr for 2022 til et Øya-fond som skal gå til tiltak innenfor psykisk helse, særlig rettet

mot barn og unge. Midlene skal benyttes til dir ekte, bruker r ettede tiltak. Det er viktig at de igangsatte

tiltakene evalueres. Dekkes av økte skatteinntekter .

Kultur :
FUR - driftstilskuddet økes med 20 000kr , totalt 50 000kr .
Sommerjobb for ungdom - økes med 250 000kr , totalt 750 000kr .
Rammeområde kultur oppj usteres med 600 000kr.
Økte budsj ettmidler til Frøya bruker- og eldrer åd legges inn med 20 000kr .

Teknisk:
Traineestilling teknisk legges inn i 2022 og 2023 - kostnad 1 000 000kr pr år .

EKU en ny stilling, kostnad 600 000kr pr år .
Tiltak med ekstrahjelp plenklipping kirkegårder , kostnad, 290 000kr pr år , tas ut.

Prosjekts tilling 2 arinnenfor tilsyn legges inn med 750 000kr pr år i 2022 og 2023. Dekkes av økte

skatteinntekter .

Planar beidet legges inn som øremer kede driftsmidler over 2 ar(2022 og 2023), til sammen 750 O00kr .

Dekkes av økte skatteinntekter .

Oppvekst :
Reduser t inntektskr av kulturskolen, kostnad 97 000kr.
2-Jærer system Nabeita, kostnad 750 000kr .
Økning av formings- og læremidler for alle skolene, kostnad 200 000kr .
Økte sti llinger Frøya ungdomsskole legges inn med halvårsvir kning 2022 med 100 000 kr for kantine og

400 000 kr for lærer . Legges inn med helår svir kning resten av økonomiplanperioden.

Dekkes 12022 av økte skatteinntekter . Fr a 2023 fr a reduser te leieutgifter ved kjøp av ungdomsskolen.

Stillingen som dansepedagog legges inn med 488 000 kr i 2022, og 430 000 kr resten av

økonomiplanper ioden. Dekkes gjennom økte skatteinntekter .
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Rammen til barnehagesektoren økes med 3 500 000kr . Dette gis som et tilskudd på ca 14 000 kr pr barn,

til både kommunale og pr ivate barnehager . Dekkes gjennom økte skatteinntekter .

Fellest jenester :
Migrasjon legges inn med 150 000kr pr år .

Driftstilskudd til nær ingshagen Hitra og Frøya legges inn med 150 000 kr pr år . Dekkes gjennom økte

skatteinntekter .

Dekkes gjennom:
• økte rammetilfør inger fr a staten: 4 mill
• Inntekt fra beskatning vindkr aftverk: 2,4 mill

• Reduser te utgifter til vikarer, innleie og sykefravær : 1 177 000 mill

Midler til dekning av kostnader (eks. kjør egodtgjørelse o.l) til frivillige som onsker a gjore en innsats for

eldre, ensomme og andre som trenger hj elp/ sosial kontakt.
Ordningen administr eres gjennom Frivilligsentr alen.
Fr ivillighetssentralen lager r etningslinjer som er med og stimulerer fr ivilligheten. Fr ivilligsentr alen

rappor terer til  HOOK ila året. Det avsettes 200.000 kr til tiltaket.

Ekstra midler til Frøyværinger som tr enger det:
Gj ennom NAV/ Sosialtjenesten bevilges 200 000 kr til de som tr enger ekstr a midler til a dekke

ekstr aordinære kostnader vinter en 2021/22

Inndekning:
Tiltak finansieres ved a r edusere budsjetter t mindreforbr uk.

Enstemmg.

Ver bal del:

Budsjettposten Sommerjobb for ungdom, endres til J obb for ungdom. Dette kan benyttes til sommerj obb,

ekstr avakter innenfor kultur (basseng og kino), evnt som ekstra bistand innen helse.

Med økt vikarbudsj ett på basseng forventes det en merkbar forbedr ing av åpningstider , samt at det

utr edes hvordan man kan effektivisere dr iften. Det bes om a se på løsninger for aeffektiv isere

bibliotekdriften, f.eks løsninger med adgangskor t.

De økte stillingene i gr unnbemanning innenfor Helse og mestring (PLO og BAM) søkes utlyst som

heltidsstillinger .

Avventes evnt k jøp videregående skole:
Økning lønnsmidler Sistr anda ungd.skole, kantine og økte elevtall - 100 000kr (kantine) og 400 000kr

(laerer).

Vi ber Kommunedirektøren utrede bygging av boliger etter pr insippet «Leie før Eie» i samarbeid mellom

kommunen og Husbanken, dette til selvkost. Vi ber om at utredningen gjennomføres og tilbakemelding

om status gis før sommer 2022. Dette ønsker vi gjennomfør t for ahjelpe de som sliter med aoppfylle

boliglånsforskr iftens kr av til egenkapital eller lånesum, inn på boligmarkedet.

Vi bør så fort som mulig gå i forhandlinger med (minst) Hitr a. Og kanskje fler e av kommunene i vår

r egion for å forsøke å få til et interkommunalt barnevern. Dette for autnytte resur ser på tver s av

kommunegrensene og for a fa et stør re nettverk de ansatte kan støtte seg til.
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Det lages en plan for vedlikeholdsarbeid for uteomr åder i kommunen. Inndeles i sesonger , r essursbruk og

økonomi. Planene skal behandles i HOAT og kommunestyret ultimo mars.

Det lages en vedlikeholdsplan for alle kommunale bygg. Planen skal inneholde en over sikt over hva som

må gjøres/ tiltak, tidsplan. Sammenstilles med den oppstar tede planen. Skifting av tak på kommunehuset

prioriteres i 2022. Solcellepanel vurderes.

Administr asjonen tar kontakt med næringslivet for akomme frem til tiltak for afremme trivsel og

inkludering i Frøyasamfunnet for nytilflyttede froyva ringer

Styrke rekr utteringen av læringer gjennom å tilby Frøyapakken eller andre tiltak.

Budsjettposten Sommerjobb for ungdom, endres til Jobb for ungdom. Dette kan benyttes til sommerjobb,

ekstravakter innenfor kultur (basseng og kino), evnt som ekstra bistand innen helse.

Med økt vikarbudsjett på basseng forventes det en merkbar forbedring av åpningstider, samt at det

utredes hvordan man kan effektivisere driften.
Det bes om ase på løsninger for e ffektivisere bibliotekdriften, f.eks losninger med adgangskort.

Kommunedirektøren bes utrede hva som skal til for a fa Frisklivssentralen  i  drift igjen så snart som

mulig. En sak på dette bes lagt fram for hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur, og

eventuelt for kommunestyret dersom saken kr ever tilleggsbevilgning.

Henvendelsen til Frøya kommune fra Mausund feltstasjon svares ut gjennom ordinær saksbehandling, og

fremlegges politisk behandling så raskt som mulig.

Hele Budsjettet:

Enstemmig.

Komm unestyrets behandling  i  møte 16.12.21:

Følgende f orslag til endring i vedtak ble f remmet av borgelig grupp e:

Punkt 10: Investeringsbudsjettet

Vei til liggekaia legges  inn  med 4 200 000 kr. Midlene tas fra investeringsprosj ekter for vei til Skarpneset

næringsområder og forprosj ekt næringsarealer Uttian.

Midlene (15 millioner fra disposisj onsfond) til gang- og sykkelvei Dyrvik - Hellesvik avsettes til

medfinansiering til strekningen «fra eksisterende gsv-tilbud i Dyrvika fram til krysset til

Steinvikhaugan/Nordfrøyvegen (avkjørsel  inn  mot Frøya fryseri). Strekningen er ca 1,7 km.» Det er Frøya

kommunes intensjon å bygge ut hele strekningen som omfattes av reguleringsplanen.

Badeland, eventuelt renovering eksisterende basseng, legges inn med 20 millioner i 2023 og 20 millioner i 2024.

Enstemmig.

Punkt 12:

Forslag til tillegg: Private barnehager fritas for eiendomsskatt i henhold til Eiendomsskatteloven § 7, punkt a.

Enstemmig.
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Punkt 14: Driftsbudsjett

Fellestjenester
Driftstilskudd til næringshagen Hitra og Frøya legges inn med 150 000 kr pr år. Dekkes gjennom økte

skatteinntekter.

Opp vekst
Økte stillinger Frøya ungdomsskole legges inn med halvårsvirkning 2022 med I 00 000 kr for kantine og 400 000

kr for lærer. Legges inn med helårsvirkning resten av økonomiplanperioden.
Dekkes i 2022 av økte skatteinntekter. Fra 2023 fra reduserte leieutgifter ved kjøp av ungdomsskolen.

Stillingen som dansepedagog legges inn med 488 000 kr i 2022, og 430 000 kr resten av økonomiplanperioden.

Dekkes gjennom økte skatteinntekter.

Rammen til barnehagesektoren økes med 3 500 OOOkr. Dette gis som et tilskudd på ca 14 000 kr pr barn, til både

kommunale og private barnehager. Dekkes gjennom økte skatteinntekter.

Teknisk
Prosjektstilling 2 år innenfor tilsyn legges inn med 750 OOOkr pr år i 2022 og 2023. Dekkes av økte

skatteinntekter.

Planarbeidet legges inn som øremerkede driftsmidler over 2 4r (2022 og 2023), til sammen 750 OOOkr. Dekkes av

økte skatteinntekter.

Helse og mestring
Det avsettes 2 000 000 kr for 2022 til et Øya-fond som skal gå til tiltak innenfor psykisk helse, særlig rettet mot

barn og unge. Midlene skal benyttes til direkte, brukerrettede tiltak. Det er viktig at de igangsatte tiltakene

evalueres. Dekkes av økte skatteinntekter.

Kultur
Økte budsj ettmidler til Frøya bruker- og eldreråd legges inn med 20 OOOkr.

Enstemmig.

Verba/del:
Kommunedirektøren bes utrede hva som skal til for å få Frisklivssentralen i drift igjen så snart som mulig. En

sak på dette bes lagt fram for hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur, og eventuelt for

kommunestyret dersom saken krever tilleggsbevilgning.

Henvendelsen til Frøya kommune fra Mausund feltstasjon svares ut gjennom ordinær saksbehandling, og

fremlegges politisk behandling så raskt som mulig.

Enstemmig.

Følgende f orslag til endring i vedtak ble f remmet av Ap :

Driftsbudsjettet

l. Økning med 10 arsverk  i  Helse og Mestring, PLO

Grunnbemanningen rammeområde Helse og Mestring økes med IO stillinger. Det skal fortrinnsvis gå til

heltidsstillinger.

Begrunnelsen for a okegrunnbemanningen er at det skal være «godt å bli gammel på Frøya», og for a gi

helsearbeiderne gode/bedre arbeidsdager. Det vil også gi bedre tid til agjore livsgledearbeid som gir innhold til

dagene for den eldre og mere tilfredstillelse arbeidsdag for helsearbeideren.
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I det ligger det bl.a at den som trenger hj elp får mere kj ente fjes rundt seg som gir en bedre trygget i hverdagen,

og helsearbeideren skal ha mulighet til atenke hele mennesket.

Det viser seg at økt grunnbemanning reduserer sykefraværet, som igjen fører til mindre innleie og bruk av

bemanningsbyråer. Dette skal ha en gevinst/ innsparing økonomisk som HOOK skal følge opp.

Heltid i faste stillinger skal være hovedregelen i Frøya kommune fremover. Det skal være i tett samarbeid med

tillitsvalgte. Det bør jobbes aktivt for abygge heitidskultur i alle deler av Frøyas kommune sine avdelinger. For a
holde fokus på dette bør det etableres et eget «prosj ekt» som har heitidskultur som mål. En god grunnbemanning

gir bedre forutsetninger for abeholde og rekruttere nye medarbeidere.

Falt med 10 mot 13 stemmer  avgitt av H, Sp, Frp , V og Pp .

Formannksapets innstilling:

Vedtatt med 13 mot 10 stemmer  avgitt av Ap, Sv og R

2. Midler til dekning av kostnader (eks. kjøregodtgjørelse o.l) til fr ivillige som onsker agjore en innsats

for eldre, ensomme og andre som trenger hjelp/ sosial kontakt.

Ordningen administreres gjennom Frivilligsentralen.
Frivillighetssentralen lager retningslinj er som er med og stimulerer frivilligheten. Frivilligsentralen rapporterer til

HOOK ila året. Det avsettes 200.000 kr til tiltaket.

3. Ekstra midler til Froyvaeringer som trenger det

Gj ennom NAV/ Sosialtjenesten bevilges 200 000 kr til de som trenger ekstra midler til adekke ekstraordinære

kostnader vinteren 2021/22

Enstemmig.

4. Mausund Feltstasjon  -  tilskudd/ medfinansiering EU-prosjekt

Som en forberedelse av søknad til Horisont Europa, er det behov for adokumentere omfanget av milj øgiftene i

marint plastavfall når det har ligget flere tiår i vann og tj ern. Marin forsøpling er en global utfordring og en av våre

største samfunnsutfordringer. Mausund Feltstasjon skal, i samarbeid med akademia og det offentlige, søke

finansiering fra EUs niende rammeprogram for forskning og innovasj on, Horisont Europa, innenfor oppdraget

Restaurering av hav og vann.  Med bakgrunn i erfaringene med marint søppel de siste 5 årene og uforutsigbar

finansiering, ser de det som naturlig at de retter en større søknad til EU, ettersom store mengder marint avfall har

utenlandsk opprinnelse.

Det skal tas prøver fra både vann, sedimenter og plast, og disse skal analyseres for uorganiske og organiske

miljøgifter. For at de skal kunne gå videre med en EU-søknad, er det behov for a kartlegge omfanget av

miljøgiftene. Det er ingen garanti for at en søknad til EU går igjennom. Resultatet av undersøkelsene kan allikevel

danne grunnlaget for andre søknader og er et godt utgangspunkt også for nasj onale innsatser og søknader . Den nye

regjeringen har avsatt 100 millioner til opprydding av plast i havet.

Mausund Feltstasjon opplyser at nødvendige prøver og analyser har en kostnad på rundt 850.000 kr inkl moms.

Om søknaden går igjennom, inngår kostnaden for prøver og analyser som en del av prosj ektet og kan da være

Frøya kommunes medfinansiering i prosj ektet.

Summering

Økning med 10 årsverk i Helse og Mestring

Midler til dekning av kostnader til frivillige

Ekstra midler til Frøyværinger som trenger det

Mausund Feltstasj on tilskudd/ medfinansiering EU-prosj ekt

2 100 000

200 000

200 000

850 000

3 350 000
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Tiltak finansieres ved aredusere budsj ettert mindreforbruk.

Falt enstemmig.

Borg elig gruppes f orslag :

Henvendelsen til Frøya kommune fra Mausund feltstasj on svares ut gjennom ordinær saksbehandling, og

fremlegges politisk behandling så raskt som mulig.

Enstemmig.

Investeringsbudsjettet

5. Taket pa radhuset

Det lages en vedlikeholdsplan for alle kommunale bygg. Planen skal inneholde en oversikt over hva som må gjøres/

tiltak, tidsplan. Sammenstilles med den opp startede planen . Skifting av tak og ventilasj on på kommunehuset

prioriteres i 2022 . Solcellepanel skal vurderes.
Utskifting av tak, isolering og nytt ventilasj onsanlegg har oppgitt en kostnadsramme på 6.250 .000 kr .

Enstemmig.

Følg ende f orslag til tillegg i vedtak ble f remmet av R og Sv:

l.Kommunedirektøren gis i oppdrag, i samarbeid med pleie og omsorgstjenesten asette igang et prøveprosj ekt

med 6-timersdag ved en avdeling innen virksomheten for ase om det påvirker sykefravær og store vikarutgifter .

Vi eonsker ase om det gir høyere effektivitet, lavere sykefravær og mere fornøyde ansatte ved avdelingen Rødt

Frøya ønsker at Frøya kommune ila 2022 prøver ut 6 timers dag i p leie og omsorgssektoren.

Dette som et tiltak for aholde pleiepersonalet lenger i arbeid og som et rek.rutteringsmiddel.

Utvidelse av grunnbemanningen er allerede foreslått for adempe opp for dyrt vikarbruk og redusert

belastning/syke fravaer.

Det blir et økende behov for pleiepersonale fremover med eldrebølgen og en økende konkurranse om denne

arbeidsgruppen .

Frøya har både råd og mulighet til å gjennomføre et slikt prøveprosjekt som evalueres fortløpende og slutt-

evalueres etter 3 år.

Kostnadsoverslag med 20% utgiftsøkning for halvparten av arbeidsgruppen anslås til kr 7millioner og det

foreslås at midlene tas fra Havbruksfondet,

2 . Gratis skolelunsj til skolebarn i Frøya kommune. Begrunnes med utenforskapog spiseforstyrrelser. Kostnad kr

2.5 millioner .

Falt med 3 mot 2 1 stemmer  avg itt av H, Ap , Pp, Frp, Sp og Sv.

Innstilling:

1. Formannskapets forslag til budsjett for 2022 vedtas slik det fremgår av spesifisert driftsbudsj ett og

investeringsbudsj ett med vedlegg og handlingsplandokument. Første år i handlingsplanen vedtas som

budsjett for 2022 for alle rammeområdene.

2. Kommunestyret slutter seg til formannskapets forslag til økonomiplan med handlingsprogram 2022 - 2025.

3. Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapets forslag til investerings- og

finansieringsplan for 2022. Kommunedirekteoren gis fullmakt til aavtale nærmere lånetidspunkt og

lånevilkår og til ainnga nødvendige låneavtaler. Fullmakten gjelder også refinansiering av lån innenfor

tidligere vedtatt nedbetalingstid.

30



4. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta tekniske opprettinger av budsjett med vedlegg der det er

nødvendig.

5. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta tekniske justeringer mellom rammene Helse & Mestring og

Allmenne & Tekniske tjenester ifb med ifb av Frøya helse og omsorgssenter.

6. Kommunedirektøren gis fullmakt til å flytte virksomheten servicesentret som i dag er lagt under

rammeområdet fellestj enester til rammeområde Allmenne & Tekniske tj enester. Virksomheten budsjett for

2022 er foreslått til 15, 4 mill kr.

7. Kommunestyret vedtar å låne 30 millioner kroner i startlånmidler til videre utlån i 2022. Kommunestyret

vedtar i tillegg å søke Husbanken om 1,5 millioner kr i tilskuddsmidler til videretildeling av tilskudd til

tilpasning av bolig for vanskeligstilte og boligeiere med nedsatt funksjonsevne.

8. Kommunedirektøren pålegges å oversende budsjett- og økonomiplan med handlingsprogram til

Statsforvalteren med tilhørende pålagte vedlegg, innen tidsfristen.

9. Kommunedirektøren vil vurdere forløpende effektiviseringstiltak, med fokus på ressursstyring og

kostnadskontroll i hele handlingsplanperioden.

10. Investeringsbudsjettet.
• Investeringsbudsj ettet for økonomiplan 2022 - 2025:

Sum I

Investeringer 2022 2021 2024 202 5 planperioden

lnvesterinqsorosiekter som ikke er selvkost 48 218 34413 22 500 11000 116 131

fnvesterlnaer som er selvkost inkl VA 41 800 1 65 800 70 800 43 500 221900

Startldn 30 000 30 000 30000 30000 120000

lnvesterlnaer ti!Den Norske Kirke 310 500 2300 3 110

Sum t idligere, løpende O(Jønskede

investeringer inkl SEI. vrcosr,startlån og

kirken inkl M VA 120 328 130 713 126 600 84 500 461 141

Tabell 1: Oppsummert oversikt over inv esteringer i budsi ettperioden 2022 - 2025
Rest s w

ln ve st ringer i pl a nperi oden 2022 2023 2024 2025
t dtige re $ um i Tot»lt

be vile t pe r planperioden

I t 21

Tota?t t d g t e og le pe nde i r ve ster nge+ 71 7ti8 13 890 54 300 uooo 534$ 211A58 268339

Totalt øni.kede investt rin,te ; 7 0 21023 1000 28 73 28 283

[ ;a t amrt e w est ringe r ink!startli n o u ri e 78 2 64 913 SSll.'U 41 000 53455 240 2 1 296621

Total t t idiiger e og 'ope nde i r e ste ring et

S£LVKo s7 37800 58 300 23 800 7 500 ll 038. 1274.0 204 438

T0al t enskede investe ringer SELK0 SI 4 000 l :,00 47 000 36 000 94 500 94 90

To:alt SELVKOST 41 800 65 800 70 800 43 500 77038 l21 900 29S93S

Sum tk111gere, J,pende og fink.cf•

invest eringerink!SELWKOST,a rtlin og
kirken  inkl MVA 120 328 130713 126 600 84 500 130493 462 141 595 560
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Tabell 3: Detaljert opp summering av SEL VKOS TOMRÅDE T med ny e og ønskede p rosj ekter som

er med i økonomiplan 2022  -  2022, samt tidligere vedtatt p rosj ekter med bevilgning i økonomiplan.

e.- : y ,,_ ,.
Restav

-
Hoved Sum i

Vedlegg
Elende Status prosjekt Hovedprosjekt 2022 2023 2024 2025 tidligere

plan Totalt
avdeling (kode)

bevilget
perioden

per 1.1.21

1 Teknisk Tld!iaere vedtatt 551364 VA!NFORSYNNG SIS TRAN DA- NVORDSKAGET 5000 . . 16628 5 000 21 626

2 Teknisk Tidlillere vedtatt 551445 RENSEANLEGG AVlØP SISTRANDA 25 000 25000 . 31315 50 000 81 315

3 Teknisk TKllloere vedtatt 551449 A\/1.ØPSANLEGG FATVAL 1 0G 2 7 000 1 731 7000 8 731

4 Teknisk Tdfiqere vedtatt 551453 SANERING AVLØPSANLEGG DYRØY A 500 4 500 5 000 5 000

5 Teknisk Tidigerevedtatt 551456 SANERING AV A\/1.ØPSANLEGG NORDSKAGET 12000 15 869 12 000 27 869

6 Teknisk Tidiaerevedtatt 556007 Prosjektenng nye heydebassena 1000 . . 4 110 1000 5 110

7 Teknisk Tidfiqerevedtatt 556008 Innkjøp vannmålere 1500 1000 2 385 2 500 4 885

8 Teknisk Tldliaere vedtatt 556009 Utskiting avlat rykks PVC-ledninae! 3000 3000 . 3000 6 000 9000

9 Teknisk Tidfiaere vedtatt 556010 Oppqradenin'utskiting - vannkummet 600 800 800 800 2400 3200

10 Teknisk Tidlillere vedtatt 556019 Overvannsprobiemer-Sstranda oa t amanka 1500 1200 1500 2700

I 11 Teknisk TJdliaerevedtatt 557007 Sanrenno/oor adennaa os anleaa Dy 5 000 5 000 5000

12 Teknisk Tidliaere vedatt 557008 Sanrenno/oppqradennq aopsanlea Hesse 6500 6500 13000 13000

13 Teknisk Tidligere vedtatt 557009 Sanrenng/opqradenng alopsanlegg Mausu . 5 000 . 5 000 5000

I 14 Teknisk Lepende 556001 Lopendeirvestenngkormunale vanniedninq . . Lopende Lepende

15 Teknisk Lepende 556018 Utskitingeterttledning et 3000 3006 3000 3000 Lepende 12000 Løøende

Totalt tidliqe re oq lepende investeringer 37&00 58 30023800 7500 77 038 127 400 192 438

i

I 16 Teknisk hnsket investerina 551457 SANERING AV AVLØPSANLEGG MAUSUND . 5 000 . 5000 5 000

17 Teknisk 0nsket investerina MP-38 Ny vannfors yninas.lednina Sistranda-Siholmen 4 000 4 000 4000

18 Teknisk Onsket investerina MP-39 Nt hevdebassena Urdaheia Nesset 2024 500 14 500 . 15 000 15000

19 Teknisk Onsket ire sterina MP-40 Mtt hovdebassena Sula 2024 500 14 500 15000 15000

20 Teknisk 0nsket ire sterina MP-41 M t hsydebassena Skyberget,Bekken2025 soo12000 12500 12500

21 Teknisk Onsket investering MP-42 M t hoydebassenqFlatmyra(Kverva) 2024 500 12000 12500 12500

22 Teknisk Onsketinvesterina MP-46 Saneringoqvtvidelse alops anleqa Nesset 500 7 000 7000 14 500 14 500

23 Teknisk Ønsket investerinq MP-47 Sanering oaopparaderingaves anleaa Mausund 2 . 500 5000 5500 5500

24 Teknisk Onsket investerina MP-48 Sanerinaoaoparaderina ae s anleqa Mausund 1 500 5000 . 5500 5 500

25 Teknisk Ønsket inYesterin11 MP-50 Sanerino oqutvidelse alepsanleqa Dyik 5000 5000 5000

Totaltonskede investerinqer 4 000 7 500 47 000 36 000 94500 94 500

I TOTALT 41 00 65 800 700o 43 500 77038 221 900 286 938

11. Frøya kommune tar opp 71,276 mill kr lån til finansiering av investeringer j f. kommunelovens

§14-15 første ledd. Mva kompensasj on utgjør 8,292 mill kr - ref tabell under .

Ov ersikt Investering og finansiering

Beløp i 1000 Økonomiplan

202 2 2023 2024 2025

Investeringer I varige dri ftsmidler 79 258 7 1 690 45 300 18 500

Tilskudd ti l andres Investeringer 3 10 500 2 300 0

Investeringer I aks]er og andefer I selskaper 1 4 20 1 4 20 1 420 1 4 20

Sum finansieringsbellov 80 988 73 6 10 49 020 19 920

Kompensasjon for me rverdiavgift ·8 292 ·2 678 -4 300 -2 200

TJskudd fra andre 0 0 0 D

Salg av va rige driftsmieier D 0 0 0

Bruk av an -7 1 276 ·69 512 -43 300 · 16 300

Videreutlån 30 000 3 0 000 30 000 30 000

Bruk av Lan til  videreutla ·30 000 ·3 0 000 -30 000 ·30 000

Avdrag pålån til  vldettutlån 5 000 5 000 5 000 5 000

Mottatte avdrag påvide reutlån · 5 000 -5 000 · 5 000 -5 000

Overforing fra drift 0 0 0 0

Netto avsetninger Iii eller bruk av ubundet · 1 4 20 · 1 420 · 1 4 20 · 1 4 20

Investeringsfond

Sum finansierins -80988 -73 6 10 -4 9 020 -19 920

Sum finansieringsbehov 80 988 73 6 10 4 9 0 20 19 920

Sum finansiering -80 988 -73 6 10 -49 020 -19 920

Udekket finansiering 0 0 0 0

33



12. Skattevedtak
I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivingsaltemativ benyttes for

skatteåret 2022: d) «berre på næringseiendom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg

omfatta av særskattereglane for petroleum», samt anlegg i sjø. Eiendomsskattesatsen settes til

7 promille (esktl. § 13).

13. Skatteinngang
Skatteinngang fastsettes til høyeste sats. Skatteinngangen fastsettes for 2022 til 301.300 mill

kr i henhold til KS sin prognosemodell. Nybygg og nyanlegg forutsettes finansiert i samsvar

med oversikt og vurdering i budsj ett- og handlingsplan dokument.

14. Rammebudsjett for 2022 - 2025: Skj ema l B Bevillinger drift, netto (§5-4)

§5-4 Sum bevilgninger drift , netto (1B)

Beløp i 1000

Regnskap 2020 Oppr. budsjett 2021 Rev. budsjett 2021 Ok.plan2022 Ok.pl a n 2023 Ok.pla n 2024 Ok.plan 2025

Fellestjenester 42 249 39 648 42 354 46 363 46 635 45 145 45 580

Oppvekst 111216 113 787 113 654 119 938 119 938 119 936 119 938

Helse og mestring 157 923 144 041 144 174 152 379 154 412 154 462 154 514

Kultur og Idrett 8 648 7 843 7 539 9 048 9 048 9 048 9 048

Teknisk 29 917 18 351 18 351 21 093 21 708 21 745 20 433

Inntekter 15 0 0 0 0 0 0

Finans 2 017 -120 -120 -120 -120 -120 -120

Sum bevligninger drift, 351 984 323 551 325 952 348 702 351 622 350 219 349 394

netto

220/21
BRUK A V DISPOSISJONSFONDET  -  2021

Vedtak:

Kommunestyret vedtar at avsetningene til disposisjonsfondet  i  2020, ref KST-sak 155/20  -  avsetning fr a

Havbruksfondet  -  brukes til å finansiere de formål som vist  i  tabell for  i  2021.
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AVSETNING FRA HAV8RUKSfON0

Ortfb prosJo.kt nr. FONO 18  01.0 1.2021

112016 Art : 256080015 NERINGSFOND-DIS .FOND 5 346 834, 77

194005 Art . 256080016 INFRASTRUJCT\JR FOR MOBIL OG 8R 14 500 000.00

S10369/510371 An : 256080019 8EXIEMPELS AV SITXAGRAN.OIS 348 1888,27

110069 Af1: 2.56080021 GRE OAlAGSFONO •DtSP.f ONO 3 210 l Sl ,00- -
194001 Ar1; 256080026 ENOK - DISP.FOND 1000000,00

Jg.:,()()2 Art . 2S6080027 DRIFT OG V£0Ul<£.HOLOSSYSTEM • 1 100 000.00

194003 Art : 256080028 KOMMU NALE 8OUGER DlSP.FON0 I l 000000,00

19-4004 Ar1: 2560800.29 KOMMUNALE VEIER O'SP.F0 '10 5 .:00000,00

l 9J.017 Art : 256080030 FRØYA STORHAL -  DIS FONO 1000000.00

194006 Art : 256080031 SENTRUMSPA N SISTRANDA - DIS l .SOO 000,00- 194007 Ar : 2560$0032 GAMM E T A NVR K · DIS. FOND 1000000,00

194008 Art · 2S60800l3 OIGITol\US£RINGSSlRATlGIER 0 2000000,00-
19,:009 An1 256080034 8RANN-INTERKOM MUNALT SAMMARBE S00000,00

1940 10 Att . 2.S60S0035 OYRØYf ERGa.EIE · OlSl>.FONO 2 SOOOOO,OO

19-:011 Att : 256080036 N MKFRY A - OJSP.FOh.O 1 000000,00

19-:012 Att :  2.560800.37  "AUE t-l.ATER JOHAN4' • OtSD F0 '1 200000.00

19,:.013 Att · 2.56080038 RE-<.AUTERINICSTILT4 iC TEKNISK- 1000000,00

190:()14 Ar1 256080039 M USEUMSST TE OFFENT UG/ PRIVAT 1000000.00

19¢015 Art . 256080040 FROYA UNGDOMSSKOLE - DIS  FO N 150 000,00

194016 An . 2WWW1 AICTIVITETSf'O O f OA U' .GOOM • 0 200000,00

1100:.4 Att : 2S60S()(),.i2 BARN OG UNGE MEO SÆRSKILT BEHOV 4 960 225,00

52 149 131.04

Enstemmig.

Innstilling:

Kommunestyret vedtar at avsetningene til disposisj onsfondet i 2020, ref KST-sak 155/20 - avsetning fra

Havbruksfondet - brukes til å finansiere de formål som vist i tabell for i 2021.
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AVSETNING f RA HAV8RUKSF-OND

Orffu prosJ•kt nr. FONO 1$ 01.01 . .2021

112016 Ar1: 25608001$ N&RINGSFOND-DIS. +ONO S l46834.n

194005 Art : 2S6000016 INFRASTRUKTUR FOR MOBILOGBR 14 SOO 000.00

510369/510371 Art ; 19 8£ KJEM PELSE AV SfTKAGAAN•OISP 3481888.27
- 1111w

110069 Art : 21 GA£NDA LAGSf ONO •OISP.f ONO 3 210 183,00

19-$001 Art : 256080026 £NK . OtSP.f O ND 1000000.00-- -
194002 Art ; 2S6080027 ORlfT OG VEOUKEHOl OSSYSTEM • 1 200000.00

19t 003 Ar1 256080028 KOMM UNALE O ... IGER  · OISP.JONO 1000000.00- - -
19-!()0.S An . 256080029 KOMM UNALE VEAR DIS. YONO S400000,00- - -
19'!017 Art h6080030 FROYA STORHAL - DIS. FON 1000000.00

194006 Art : 2.S60S00ll E NTRUMSPLAN SISTRANA - DIP l S00000.00

19400 7 An: 26080032  GA4MME T  Pt.ANVERK · 0 ISP.t:ON0 1000000.00--19-!00& An : .2.S6080033 O!GITAUSERt GSSTfV..TlGtER 0 2000 000,00- - -
194009 An : 2.s6080034 8RANN-tNTERICOMMUNALT SA M ARBE .sooooo.oo-
194010 Art : 2.S60800lS DYRØY Ff RGEl£1E • DISP.FONO 2.S00000,00

194011 An : 256080036 NMK FRY A DI FOND 1000000,00

19,.10 12 Ar : 256080037 "ALLE HATERJOHAN O1S FO N 200000,00

l ga.()13 At1: 2S60S0038 REKRUTEfUNKSTILTAIC Tf l(M S'C •
I

1000000,00

19-Wl4 Afl : 25<i0800l9 MUS UMSSTØTE OH ENTLftG/ PRIVAl 1000000,00

194015 Art : FRØYA UNGDOMSSKOLE · DISP.FO N I 150 000,00

194016 Art : 25,6000041AIC1'1VITETS ONO J:OR UNGDOM · 0 200000,00

1100:.S Art : 256080042 8ARN OG UNGE MED SÆR SK IL i 8H IOV 4 960 225,00

$2 149 131.01
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' I 
FRØYA KOMMUNE
Kraft og mangfold

Kommunestyret 16.12.21

Kommunedirektørens orienteringer

3 notater utlevert:

• Øya, prosess og anbefa linger
• orient eres mer under budsjett saken 219/ 21

• Private barnehager, fakta og sammenligninger med kommunale

barnehager
• orient eres under budsjett saken 219/ 21

• Frøya ungdomsskole, hva er ut bedret og hva er fremt idig behov (t il

sak om kj p av skolen)
• Kan ut dypes ved spørsmål under sak 217 / 21 i dag

' I 
FRØYA KOMMUNE
Kraft og mangfold

1
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• Stat us Covid-19 ved kommuneoverlegen vår, Ingrid Krist iansen

' I 
FRØYA KOMMUNE
Kraf t og mangfold

• Livsgledehjem, Frøya sykehjem er resert ifiserit for et nytt år.

Grat ulerer @ Tar med seg sert ifiseringen inn i Frøya helset un.

• Kommunen har også i år fått en anonym gave på 150.000 kr. Gaven

skal fordeles t il barnefamilier som er vanskeligst ilt . NAV deler ut på

vegne av kommunen. Veldig bra, og generøst av giver ©

' I FRØYA KOMMUNE
Kraf t og mangfold
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Mottatt t ilsagn på NKOM-midler

• 03.12 fikk Frøya kommune beskjed om at vi har fått t ildelt Nkom midler for områdene
Klubben og St @lan.

• Vår andel er 4,2 mill, som er 25% av et totalbudsj ett på ca 16 mill. Frøya kommunes
egenandel i dette prosjektet vil bli 1.9 mill for St @lan og 2,3 mill for Klubben.

• Dette har vi allerede inndekning for i havbruksfond for 2020-saken.

• Videre prosess er nå at i mars/ april neste år skal fylket legge ut dette på anbud, fylket v il
ta hele den prosessen fra anbud t il ferdig ut bygd bredbånd.

• Kommunedirektøren vil nå jobbe videre med de 3 områdene (Dyrøya, Valen og Utt ian)
som er polit isk vedtatt og områdene Bekken-Fillingsneset og Titi a n.

• Målet er at vi skal være klar ti l a legge ut disse prosjektene på anbud samt idig som fylket
skal legge ut sitt anbud pa Stolan og Klubben.

• Men på disse områdene vil Kommunedirektøren selv kj r e hele prosessen fra anbud t i l
ferdig ut bygd bredbånd. Da vi ser på mulighetene for a få nye t ildelinger via NKOM som
små.

' I 
FRØYA KOMMUNE
Kraft og mangfold

Mottatt ENOVA-t ilskudd, liggekaia
• I forbindelse med etablering av ny dypvannskai ved Sist randa har intensjonen vært at det også et ableres et

landstrømanlegg der.

• Frøya kommune og vår samarbeidspart Trondheim havn hadde dialog med Frøy og Eidsvaag som meldte sin
interesse for et slikt anlegg.

• Frøya kommune har ett er ferdigst illelse med liggekai foretatt prosess med søknad t il Enova om st øtte t il
fo rpro sjekt for landstrm anlegg for ase p mulighe tene for om dett e prosjektet kunne la seg realisere .

• Frøya kommune f ikk 50% t ilskudd fra Enova som ut gjorde kr 150.000 t il forp rosj ektet med a lage søknad om
et ablering av landstrm anlegg. Sk n ad ble sendt 15.10.2021 og som kjent fikk v i i desember t i sagn om 50%
t ilskudd på 6 870 000 kr for rnvesteringsstøtte t il infrast ruktur for st røm for havneopphold og lading ved
liggekaia. Totalkost naden er est imert t il 13.800.000 hvor vi fikk 50%, og dette er maksimal oppnåelse av
tilskudd.

• Frist for å gjennomføre t iltaket er satt t il oktober2023.

• I skn adsprosessen ble flere aktorer forespurt om a innga intensj onsavtale med Fr@ya kommune om interesse
og behov for bruk av landst rømanlegget , hvorav to int eressenter har inngått intensjonsavtale. Dett e er Frøy og
Rostein.

• I søknaden la vi inn en ambisj on om å gjennomføre t iltaket ila2022 forut satt full finansiering.

• Kommunedirektøren legger frem sak om dette i januar

g [ F RO YA K O M M U N E
Kr af t og m ang f old
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Liggekaia
Fatt flg.sporsmal, vdr Liggekaia

• hvorfor den skal bygges, er det ikke en vei dit ?

• hva ligger t il grunn for prist ilbudet ?

• Ann Magritt Glorstad og Nils Jørgen Karlsen svarer i møtet

• Stat us kommunale bygg ved virksomhetsleder Ann Magritt Glørstad

• Stat us skatteinngang og drift / forbruk pr. dato ved Roger

g [ FROYA KOMMUNE
' xraft og mangfold
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KST 16.12.21
Informasjon Covid-19

Nasjonalt lkte.
• Økning i ant all t ilfeller sist e uke 25%

• Økning antall innleggelser; uvaksinert e, nedgang vaksinert e over

• Nedgang i dødsfall, medianalder 85 r (75-90 ar)
• Trøndelag 40 t ilfeller av omikron

• Like karantene og isolasjonsregler for delt a og omikron

• 72% 2 doser

• R 1.2

• Influensa (fremdeles kun sporadiske t ilfeller)

• RS -virus, andre forkjølelsesvirus

1
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Nasjonalt

•  Høy vaksinasjonsdekning bidrar t il beskytt else mot alvorlig
koronasykdom. Alvorl ig covid-19 rammer na serl ig middelal drende
uvaksine rte og eldre fullvaksinerte personer med underliggende sykdom.
Det er derfor avgjørende at uvaksinerte starter sin vaksinasjon, og at
personer over 65 år får sin oppfriskningsdose. I t illegg må helsepersonell,
særlig dem som omgås eldre, t ilbys en oppfriskningsdose for aredusere
faren for smitt e t il pasientene ytt erligere.

•  Kommunene må bidra t il a ke ett erlevelse av den sterke oppfordringen
t il alle om aholde seg hjemme og teste seg ved nyoppståtte symptomer,
sr g e for at innbyggerne har god t ilgangtis elvtester og bidra t il god
informasjon om hva de skal gJØre ved posit iv selvt est .Covid-19-
epidemien, andre infeksj oner, stort sykefravær og mangelen på
utenlandske vikarer gir belastning pa helsetj enesten.

Lokalt 60

so

• Risikonivå 1 40

• Uke 45 13 smitt ede

• Uke 46 9 smitt ede

• Uke 47 19

• Uke 48 16

• Uke 49 16

• Uke 50 8

30

20

10

Uke42 Uke 43 Uke 44 Uke 45 Uke 46 Uke 47 Uke 48 Uke 49 Uke 50

n tall smittede
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Lokalt

• Stabil smittesit uasjon

• Smitte i samfunnet

• Smitte fordelt i alle aldre, både vaksinerte og
uvaksinerte

• Stort fokus på kommunikasjon om etterlevelse av
smittevernt ilt ak

• Holde seg hj emme når man er syk - arrangement er

• Håndhygiene

• Test ing

• Nye karant ene og isolasjonsregler

Lokalt #lkte.
• Nye t iltak ut fordrer oss

• Karantenesett ing av ansatte

• De under 18 fr itak fra karantene

• I covid-19-forskrift en står det at «Personer som er
strengt nødvendig f or å opprettholde f orsvarlig drift
av kritiske samf unnsf unksj oner eller ivareta
bef olkningens grunnleggende behov» er «unntatt f ra
smittekarantene etter $ 4i i arbeidstiden etter aha
testet negativt med antigen hurtigtest samme dag
som arbeidet skal gjennomf øres».

3
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Vaksinestat us lite.
•  Antall satte doser 7164 (7102}

•  Dose 1: 3836 (3805}

•  Dose 2: 3520 (3433)

•  Dose 3: 1050 (268)

•  Andel vaksinerte (minst 1 dose} 73.7 (73.1}  %  hele

befolkningen

•  Fullvaksinerte 67.6 (66)  % -  4 .4% under nasjonalt tall

•  Godt i gang med dose 3, alle over 45, helsepersonell,

ansatte i oppvekst, risikogrupper

Vaksinestat us
Vaksinedekning i prosent fal Frøyakommune

100

90

80

70

60

so

30

20

10

75-84 65-74 55-54 25-39 1- 24 16-17 12 15

 l dose  2doser  3 doser
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Til finansminister

Trygve Slagsvold Vedum

Kyst - og fjordkommunene står sammen om abe regjeringen ut rede forslaget om nye verdifastset telse

på oppdrettskonsesjoner nærmere før innføring.

Nettverk fj ord- og kyst kommuner (NFKK} er et tverrpolit isk net tverk som har 70 medlemskommuner,

spredt langs kysten fra Nordkapp i nord t il Farsund i sør. Våre medlemmer er vertskap for to

tredj edeler  av all oppdrettsproduksjon i Norge.

Bærekraft ig utvikling av naturbaserte næringer, som lakseoppdrett , er særlig avhengig av

t ilrett elegging og aksept i mange perifere lokalsamfunn og vertskommunene på kysten. Ønsket vekst,

som har stor nasjonal oppmerksomhet og prioritet , innebærer et gjensidig behov for aredusere

sårbarheten og sikre mer att rakt ive og velfungerende bo- og arbeidsregioner langs kysten.

Forslaget som ble lagt frem fra den avgåtte regjeringen innebar aredusere skatten på arbeidende

kapital fra 55 t il 50 prosent. Dette vil gi en lett else for alle bedriftseiere som har "formuen" knyttet t il

alt fra fiskebåter, merder, indust rilokaler og annet .

Samt idig ble det lagt frem forslag om aoppheve dagens praksis der fiskeri- og havbrukst illatelser

ervervet før 1998 ikke inngår i formuesskatt egrunnlaget . For havbruksbedriftene er det påpekt at

omsetningsverdien fra siste auksjonsrunde skal legges t il grunn.

I budsjettavtalen mellom Ap, Sp og SV støttes forslaget om å likest ille oppdret ts-konsesjoner gitt før og

etter 1998. Samt idig har formueskatten generelt blit t skj erpet . Skattesatsen øker til 0,95 prosent på

formuer over 17 millioner og til 1,1 prosent på formuer over 20 millioner. Videre blir verdisettingen på

aksjer øka fra 50-75 prosent , og skat tesatsen på utbytte blir økt.

NFKK mener at endringen om verdiset t ing av t illatelser vil øke skattet rykket dramat isk for eierne t il

små og lokalt , norskeide havbruksselskap. Økt skattet rykk på eierne vil igjen kunne føre t il svekket

konkurranseevne t il bedriftene. Disse bedriftene er svært vikt ig for sine lokalsamf unn

fordi de i stor grad har investert i, og bygget opp underliggende selskap som produserer smolt,

lokale brønnbåt rederier, slakt ing og lokal videreforedling.

For store deler av kysten er derfor disse lokalforankrede selskapene selve grunnstammen i bosett ing

og belyst . Det påst ås at den foreslått e endringen vil favorisere de store børsnotert e selskapene med

utenlandske- og andre eiere som ikke betaler formuesskat t. Dette fordi børsnoterte selskap med

utenlandske eiere som ikke betaler formuesskatt vil ha en konkurransefordel, som gir dem høyere

avkast ning enn lokale norskeide selskap, som derved på sikt vil kunne presses tilaselge t il disse

børsnoterte selskapene. Den foreslått e endringen kommer på en t id hvor lønnsomheten i næringen er

svekket med økte produksjonskost nader, og innføring av andre særskatter (som vi i NFKK har kjempet

frem).



Det er på ingen måte gitt at verdien på en konsesjon er lik verdiene på den andre, ref . ulike

budstørrelser, alt ett er geografisk t ilhørighet, eller m.a.o. produksjonsområde. Herav må det også

underst rekes risikoen for fallende verdi ift . sist kjente auksjonsrunde som følge av nedt rekk i

produksjonsrett ighetene, jf . rød sone.

Oppdrettskonsesjoner er abetra kte som immaterielle eiendeler eller immaterielle rett igheter. Slike

finnes det mange andre typer av innen næringslivet og på private hender. Oft e kan det også knyttes

store merverdier t il dette, uten at det er bokført og/ eller blir skatt lagt. Dersom man nå skal innføre et

nytt og eget prinsipp for oppdrett skonsesjoner, så må det primært skje samt idig med at andre

immaterielle verdier underlegges samme behandling.

Sekundært må grunnlaget for det te avklares, før man iverksetter et nyt t og eget prinsipp for

oppdrettskonsesjoner.

Det er også slik at det finnes store og såkalte skj ulte formuesverdier knyttet t il materielle eiendeler.

Særlig finner vi det te knytt et t il eiendommer i sent rale st røk. Og dette er verdier som først og fremst

skyldes samfunnets utbygging av infrast rukt ur og tjenester, men som likevel ikke fører t il særskilt

skatt legging. Hva bør i så fall gjøres i forhold t il det ? Og det er vel ikke slik at en eiendom som

omsettes «på beste vestkant », og som dermed synliggjør slike skj ulte formuesverdier, derav fører t il at

naboeiendommens skattbare formuesverdi blir skrudd opp?

Oppdrettskonsesjoner skaper store eksportverdier og mange arbeidsplasser. Det kan i lit en grad sies a
være t ilfelle for mange av de heldige som besitt er svært verdifulle eiendommer i sent rale st røk. Også

dette må tale for mer likebehandling, og det bør skje før man iverksetter de foreslåt t e endringer for

oppdret tskonsesjoner.

I dag utstedes det grat is oppdret tskonsesjoner for det som skal etableres og drives som landbasert .

Hvor rikt ig er det avideref re det, når man nå fremmer en så vidt drast isk endring knyttet t il

oppdret tsanlegg på sjøen? Videre; hvor rikt ig blir det når heller ikke produksjonsavgift en er innført for

slike konsesjoner? Og hva vil skje ifm. med offshore-basert oppdrett ? Dette er spørsmål som

prinsipielt må avklares før det te forslaget gjennomføres.

I Hurdalsplatt formen påpekes net topp vikt igheten av havbruksnæringen innen både mat produksjon

verdiskaping, og det skrives: «Regjering en vil legge t il rett e for videre vekst for å skape flere

arbeidsplasser, mer bearbeiding, større verdiskaping og k t e eksportin ntekter.» Det gjøres også et

poeng av at det skal st imuleres t il innovasjon, nye produksjonsformer og bruk av ny teknologi for å

sikre økt bærekraft .

Hele forslaget om ny verdifast set telse på oppdret tskonsesjoner, beheftes med mye usikkerhet om

konsekvenser og likebehandling. Dermed må dette ut redes nærmere.

Med vennlig hilsen

Ole L.  Haugen

Styreleder (NFKK)

Ordf rer, Hitra kommune

Mobil: 905 78 433



Kvittering på innsendt høringssvar på Høring -

forskrift om skyte- og øvingsfelt i sjø

Høringens saksnummer:2017/4

Høring:Horing - forskri ft om skyt e- og øvingsfelt i sj ø

Levert:13.12.2021 21 :15:05

SVartype:

Jeg svarte som:Bruker- og interesseorganisasj on

Avsender:Nettverk fjord- og kyst kommuner

Kontaktperson:Anna Ljunggren

Kontakt e-post:anna.lj unggren@samfunnsbedrift ene.no

Det vises t il høringsbrev fra Forsvarsdepartementet av 13. september 2021

om forskrift om skyte- og øvingsfelt i sjø.

Nettverk fj ord- og kystkommuner (NFKK) er et tverrpolit isk nettverk som har

70 med lemskommuner, spredt langs kysten fra Nordkapp i nord t il Farsund i

sør. Våre medlemmer er vert skap for to t redj edeler av all

oppdrettsproduksj on i Norge.

For NFKK er utvikling av nåværende og fremt idige hav-næringer svært vikt ig.

Kommunene ons ker a legge t il rett e for nye næringer og nasj onal

verdiskaping og bidra i den grønne omst illingen av Norge.

Fremtidig næringsutvikling

OECD anslår at havøkonomiens bidrag t il verdiskaping i verden vil dobles

innen 2030, samme nlignet med 2010. Det te blant annet fordi verdens

befolkning vokser og vi får behov for betydelig mer mat og mer grønn

fornybar energi. I t illegg kan muligheten t il fremt idig gruveakt ivit et og tare-

produksj on for anevne noe, kunne gi nye arbeidsplasser og inntekter t il

nasj onen.

NFKK mener at vi ikke kan ha skytefelt i sj ø som begrenser muligheten t il

næringsutvikling i havet, i dag og i fremt iden. NFKK et terlyser en dialog fra

Forsvarsdepartementets side med kommunene i fremt idig arbeid med slike

forskrift er.

Som eksempel forventes havvind abli en nøkkel i det grønne skift et.

Kystkommunene onske r abidra i denne utviklingen, og flere har av den

grunn satt av arealer i kommuneplanens arealdel t il f remt idig bruk for

produksj on av energi f ra haw ind. Skyte- og øvingsfelt er definert i den

foreslått e forskriften som forbudsområder, hvor det som hovedregel ikke vil



kunne bli etablert faste installasj oner som vindmoller/energiproduksjon fra

hawi nd.

Om forskriften

NFKK erkj enner Forsvarets behov for skyte- og øvingsfelt i sj ø, men kan ikke

akseptere at skytefeltene forvaltes gjennom en egen forskrift med

henvisning t il Sikkerhetsloven. Det må forventes at når areal avsettes t il

øvelsesaktivitet, gjøres det ut fra en totalvurder ing opp mot andre

samfunnsinteresser. Vi etter lyser dialog mellom ulike aktører, inklusive

kommunene.

NFKK er av den oppfatning at det vil være store fordeler dersom arealet som

båndlegges som skyte- og øvingsfelt skyves lenger ut fra grunnlinj en. Dette

vil sikre muligheten for at fremt idig energiproduksj on t il sjøs kan etableres,

samt muliggjøre fremt idig etablering av eksempelvis oppdrett både innenfor

og utenfor grunnlinj en. En flyt t ing lenger ut fra grunnlinj en må ikke være t il

hinder for Forsvarets skyte- og øvingsakt iviteter. En j uster ing av arealet vekk

fra fast landet, antas akunne ivareta både Forsvarets behov, samt respektere

kommunenes vedtatte planer for arealbruk i sj ø.

Det er et økende press på sjøområdene, og høringen påpeker at det er

krevende for Forsvaret at det i større grad er interessekonfl ikter knyttet t il

utnyttelse av sj øarealene. NFKK vil påpeke at dette er krevende for alle

interessenter, og nettopp derfor er det vikt ig at det i planprosesser gjøres

en total vurdering av samfunnsinteressene. Det blir feil hvis en interessent,

Forsvaret, får en blankofullmakt t il bruk av store deler av disse arealene -

uten ytterligere vurdering opp mot andre interessenter.

Høringsnotatet viser t il manglende regelverk og forvalt ning av areal en

naut isk mil utenfor grunnlinja.

Dette er en utfordring som også gjelder for andre interessenter i bruk av

sjøareal. Vi forutsett er at det kommer en generell avklaring på dette

spørsmålet i løpet av kort t id.

Forskr iften legger opp t il at skytefelt defineres som forbudsområder, noe

som innebærer at endringer eller etableringer av nye fast installasjoner ikke

blir mulig. Et slik forbud legger obst ruksjon på muligheter for samdrift i

området og er derfor helt uakseptabelt. Det må heller legges t il ret te og

st imuleres t il samdrift mellom øvelsesakt ivitet og annen virksomhet i

områdene, i den grad dette er forsvarlig.

Det vises t il mulighet til asoke om unntak fra bestemmelsen, men NFKK

tolker høringsnotatet slik at det vil være umulig aseke om etabler ing av

permanente installasj oner. Dette er slik vi ser det uheldig.

Bruksomfanget i de ulike områdene, både i frekvens og bruk av skarp

ammunisjon var ierer mye, og det blir derfor feil at de ulike områdene

behandles likt med tanke på regulering av annen akt ivitet.



Avslutning

Administrat ive konsekvenser er betydelige, fordi det etableres en praksis der

ulike int eressenter i bruk av sj øarealene ikke behandles likeverdig ved at

Forsvaret får en særrett ighet gjennom forskr ift.

Dette fratar forvalt ningsmyndighet ene mulighet til agjeore

samfunnsøkonomiske vurderinger omkring opt imal bruk av sjøarealene. Det

er også uheldig at Forsvaret i motset ning t il andre interessenter, nekter ase

på mulighet en for sameksistens med blant annet havbruk.

NFKK er bekymret for at det legges restr iksj oner særlig for mulig fremt idig

ut nyt telse t il fisker i og havbruk. Eksempelvis vil rest riksj oner mot etablering

av faste installasjoner kunne forhindre etablering av oppdrettsanlegg, og da

særlig innenfor grunnlinj en.

På vegne av NFKK, Ole Laurits Haugen

Styreleder

Alle svar ma gjennom en manuell godkjenni ng fer de blirsynlig e pa

www.regjeringen.no.



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 22/126    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

::: Sett inn vedtak/forslag til vedtak under denne linja  

Referatene tas til orientering. 

 

::: Sett inn vedtak/forslag til vedtak over denne linja  

 

... Sett inn vedlegg, saksopplysninger og vurdering under denne linja  

Vedlegg: 

 

Helsefellesskap Nordre Trøndelag (Hege Norheim-Viken) 

Møteprotokoll PSU 05.01.22 

Presentasjon - Utskrivningsklare pasienter (Lars Erik Laugsand of Elizabeth Kimbell) 

Protokoll representantskapet Nyhavna Utvikling IKS 131221 

Protokoll representantskapet Trondheim Havn IKS 131221 

Reguleringsplan for Uttian næringsområde i Frøya kommune – avgjørelse 

Status St. Olavs hospital (Tom Christian Martinsen) 

Utbedringer Kvernøystraumen bru - Frøya kommune 

 

... Sett inn vedlegg, saksopplysninger og vurdering over denne linja  

 

 

 



Informasjon om 
Helsefellesskapene

mellom 
kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF

Politisk samarbeidsutvalg søndre Trøndelag
Hege Nordheim-Viken

5. Januar 2022



Kommuner og kommuneregioner 
i nordre Trøndelag 2020

Osen

Selbu

Tydal

Meråker
Stjørdal

LevangerFrosta
Verdal

Inderøy
Steinkjer

Snåsa

Flatanger

Namsos Lierne

GrongOverhalla

Høylandet

Røyrvik
Namsskogan

Leka

Nærøysund

Bindal



Forenklet samarbeidsavtale fra 2021
fra 12 til 6 retningslinjer …

En samarbeidsavtale og  seks retningslinjer

1 Pasientsamarbeid

2 Samarbeid om kunnskapsoverføring, forskning og utdanning

3 Samarbeid innen svangerskapsomsorg, fødselshjelp og barselomsorg

4 Samarbeid om IKT – løsninger og elektronisk samhandling 

5 Samarbeid om helsefremmende og forebyggende helsearbeid 

6 Samarbeid om beredskapsplaner og akuttmedisinsk kjede 



Handlingsplanen
for Helsefellesskapene



Beskrive hvordan helsefelleskap skal gi helhetlige, 
koordinerte tjenester til:

Kommunale planer 

helse

Handlingsplan for 

samhandling 

Samarbeidsavtale

Retningslinjer

Særavtaler

Rutiner

Handlingsplan for 

samhandling 

Utviklingsplan

Handlingsplan for 

samhandling 

Kommune Helsefellesskap Helseforetak

 Barn og unge

 Personer med alvorlige psykiske lidelser og 

rusproblemer

 Skrøpelige eldre 

 Personer med flere kroniske lidelser



Se
kretariat

Administrativt 
samarbeidsutvalg

(ASU)

Fagråd
Fagnettverk

Politisk 
samarbeidsutvalg

(PSU)

Helsefellesskap



• Partnerskapsmøte:

Politisk samarbeidsutvalg (PSU) 

• Strategisk samarbeidsutvalg

Administrativt samarbeidsutvalg (ASU) 

• Faglige samarbeidsutvalg - 5 fagråd (reetablert 2021)

o Pasientsamarbeid

o Digital samhandling

o Helsefremming og forebygging

o Akuttmedisinsk kjede og helseberedskap

o Legesamarbeid

• Felles sekretariatsfunksjon:

o Samhandlingskoordinator for kommunene og 
samhandlingsseksjonen i helseforetaket 

o Felles arbeidsutvalg for ASU og PSU 
(sekretariat + leder i ASU og PSU + kommuneoverlege)

• Organisering av fastlege- og brukermedvirkning 

o Fastlege- og brukerrepresentasjon i ASU, PSU og fagråd

Status helsefellesskap nordre Trøndelag (135.00 innb.)
Helse Nord-Trøndelag og 20 kommuner 

Sekretariat

Administrativt 
samarbeidsutvalg

(ASU)

Fagråd
(Fagnettverk)

Politisk 
samarbeidsutvalg

(PSU)

Pasientsamarbeid

Helsefremming og forebygging

Legesamarbeid

Digital samhandling

Helseberedskap og akuttmedisinsk kjede



Representasjon i politisk samarbeidsutvalg 
(PSU)

Medlemmer

• 6 ordførere, en fra hver av kommuneregionene

• 4 styrerepresentanter fra helseforetaket (eieroppnevnte)

Observatører

• Leder i ASU

• Statsforvalter / fylkeslege

• Brukerepresentanter (kommune og helseforetak)

• Fastlege

• KS, styreleder 

• Fylkesordfører

• Helseforetaket (direktør, fagsjef, samhandlingssjef)

Sekretariat



Arbeidsutvalg for ASU og PSU 

• Leder ASU 

• Leder PSU

• Sekretariat

– Samhandlingsleder kommunene

– Samhandlingssjef helseforetak

– Rådgiver, helseforetak



Mandat og arbeidsform for AU

Følger av pkt. 6.9.3 i samarbeidsavtalen:
a) Til sekretariatet legges ansvaret for saksbehandling, administrative 

funksjoner, herunder koordinering mellom fagrådene, ASU og PSU.
b) Forberede evt. uenighetssaker som skal behandles av ASU og PSU
c) Utarbeide møteplan for ASU, PSU, dialogmøter etc. 
d) AU har ansvar for oppfølging/koordinering av saker PSU ønsker tatt opp i 

ASU og vice versa. 
e) Bidra til utvikling og iverksetting av felles rutiner og prosedyrer i tråd med 

samarbeidsavtalene.
f) Bidra til implementering av avtaler, retningslinjer, rutiner og helhetlige 

pasientforløp m.m. 
g) AU har ansvar for oppnevning av representanter til arbeidsgrupper, 

pasientforløp m.m. Det forutsettes at det er avklart i egen organisasjon. 



Møteplan 2021
for Administrativt- og politisk samarbeidsutvalg (ASU-PSU)

Administrativt samarbeidsutvalg (ASU)

10.00 – 15.00

• 19. januar

• 23. mars

• 8. juni

• 14. september

Politisk samarbeidsutvalg (PSU)

09.00 - 12.00

• 18. februar

• 27 mai

• 20 september

20. oktober (fellesmøte ASU/PSU)



Struktur

Prosess

Kultur



Takk for oppmerksomheten!

• Spørsmål?



  

                                              

 

 

 
 

 

 

Protokoll fra første ordinære møte i POLITISK SAMARBEIDSUTVALG (PSU) 

Møtedato: 

05.01.2022 

Møtevarighet 

11.30 – 14.00 

Møtested: 

Teams 

Neste møte: 

10. februar -22  

 

Møteleder: 

Jorid Jagtøyen 

Referent: 

Hans Ole 

Siljehaug 

  

Fra kommunene: Møtte 

Rita Ottervik, Trondheim kommune  x 

Jorid Jagtøyen, Melhus, Trondheimsområde  x 

Tom Myrvold, Ørland, Forsenregionen  x 

Kristin Strømskag, Frøya, Trøndelag Sørvest  x 

Isak Busch, Røros, Fjellregionen x 

Ole Morten Balstad, Selbu, Værnesregionen x 

  

Fra St. Olavs Hospital HF:  

Anne Breiby  x 

Grethe Aasved  x 

Arne Flaat x 

Gro Lillebø x 

  

Meldt forfall:  

  

Fra Administrasjonen (Arbeidsutvalg/ASU):   

Tom Christian Martinsen, leder ASU x 

Wenche P. Dehli, nestleder ASU x 

  

Brukerrepresentanter:  

Ann-Mari Romul x 

Astrid Skauge  x 

  

Sekretariatet:  

Lene Stene Salberg  x 

Hans Ole Siljehaug (referent) x 

Runar Asp  x 

  

Andre til stede:  

Hege Nordheim-Viken PSU-leder, ordfører Høylandet    Sak 02/22 x 

Jonas Sjømæling , samhandlingsleder (kommunene)      Sak 02/22 x 

Olav Bremnes,  samhandlingssjef HNT                                Sak 02/22 x 

Lars Erik Laugsand                                                                   Sak 03/22  x 

Elizabeth Kimbell                                                                     Sak 03/22 x 



  

                                              

 

 

 

 

SAKSLISTE (Oppdatert 03.01.229 

 

Kl. Saksnr. Saker Ansvarlig Tid 

11:30-11:40 01/22 Presentasjonsrunde. 

Godkjenning av innkalling og saksliste. 

Jorid Jagtøyen 

 

10 

11:40-12:00 06/22 
(ettermeldt) 

 

Status i hhv. St. Olavs hospital og kommunene i lys av 
pandemi og andre utfordringer som medfører økt press 
på helse- og omsorgstjenestene. 
 
Orientering fra St. Olav om driftsituasjonen; kapasitet, 
belegg og utsettelser av aktivitet, samt mulige 
konsekvenser av dette for kommunene.  
 
Orientering fra kommunene om driftsituasjonen; 
konsekvenser av langvarig pandemihåndtering kombinert 
med høyt syke- og karantenefravær og konsekvensene 
for tjenestene innen helse og omsorg. Potensielle 
konsekvenser av dette for sykehuset. 

 

 

 

 

Anne Breiby 

 

 

 

Jorid Jagtøyen 

Wenche Dehli 

20 

12:00- 12:30 02/22 Politisk samarbeidsutvalg; oppgaver, sammensetning, 
organisering og møteplan 2022 

PSU-leder og ordfører Hege Nordheim-Viken deltar med 

erfaringer fra helsefellesskapet i norddelen av fylket. 

Jorid Jagtøyen 

 

 

30 

12:30-13:05 03/22 Arbeidsgruppe – «Håndtering av Utskrivningsklare 

pasienter i et bærekraftig helsefellesskap» 

Presentasjon av arbeidsgruppens arbeid så langt 

v/gruppeleder Lars Erik Laugsand og Elizabeth Kimbell 

Tom Chr. 

Martinsen 

Wenche Dehli 

 

 

35 

13:05-13:10  Pause  5 

13:10-13:40 04/22 

Utsatt 

Strategi 2022-2023 for Helsefellesskapet. 

Presentasjon fra behandling i ASU 02.12.2021  
med drøfting og innspill. 

Tom Chr. 

Martinsen 

Wenche Dehli 

  

30 

13:40-14:00 05/22 

Utsatt 

Helseplattformen.    

Status v/Torbjørg Vanvik, adm.direktør Helseplattformen 

AS, Wenche Dehli, Helse- og velferdsdirektør Trondheim 

kommune og Per Olav Østbyhaug, ass.fagdirektør 

St.Olavs hospital 

Jorid Jagtøyen 

 

20 



  

                                              

 

 

 
 
 
 

SAKSFREMLEGG 

 

Sak:  PSU 01/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 

________________________________________________________________ 

 

Utvalg:   Politisk samarbeidsutvalg 
Dato:   05.01.2022 
Saksansvarlig:  Jorid Jagtøyen 
Saksbehandler: Lene Stene Salberg 
 

Forslag til vedtak 

1. Innkalling og saksliste godkjennes. 

 
Referat:  
Anne Breiby/Tom Chr Martinsen: Kommentar til innkalling og endring i saksfremlegg sak 4. 

Det ble påpekt at det til møtet er sendt ut et annet saksfremlegg enn det opprinnelige utsendt 

17.12.21 på bakgrunn av behandling i AU/ASU. Flere saksbehandlere/saksansvarlige påført saken har 

ikke vært involvert i endringene i forslag til vedtak. Endringene ble gjort kort tid før møtet. Dette er 

ikke en hensiktsmessig måte å arbeide på. 

 

Helligdager bidro til forsinket utsendelse av endelige sakspapirer. 

Hos en representant hadde møteinvitasjon havnet i «Spam» - boks 

Møteleder foreslår supplerende vedtakspunkt 4 i sak 02/22 Politisk samarbeidsutvalg -  oppgaver, 

sammensetning, organisering og møteplan 2022, som ledd i å kvalitetssikre møteforberedelsen til 

PSU. 

 

Vedtak:  

1. Innkalling og saksliste ble godkjent med de merknader som er angitt over. 

 

 
 
 
 



  

                                              

 

 

 
 
Sak:  PSU   06/22 Status i hhv. St. Olavs hospital og kommunene i lys av pandemi og andre  

utfordringer som medfører økt press på helse- og omsorgstjenestene. 

_________________________________________________________________ 

Utvalg:  Politisk Samarbeidsutvalg 
Dato:  05.01.22 
Saksansvarlig:  Anne Breiby/Jorid Jagtøyen/Wenche Dehli 
Saksbehandler: Lene Stene Salberg 
 

Forslag til vedtak 

1. Politisk samarbeidsutvalg tar saken til orientering. 

 

Referat: 

Anne Breiby redegjorde for styringslinjene i helseforetakene. Refererte til Foretaksmøte 22 des. 21, 

med oppdrag om å holde kommunene oppdatert på aktuell situasjon ved St.Olavs hospital. 

                                                                                                                         

Tom Christian Martinsen: Status/utfordringer ved St.Olav :  Presentasjon  vedlegges. 

Wenche Dehli: Status/utfordringer på kommunesiden/Trondheim kommune: 

Marginal bemanning 

Fare for Redusert tjenestenivå 

Smittevernutfordringer i avdelinger med demente. 

Økt behov for lavterskeltilbud ved psykiske problemer. 

Prioriterer å få gitt 3. vaksinedose 

Må finne balanse mellom bruk av PCR og hurtigtester 

 

Martinsen: Økt krav til rapportering. Bør skilles mellom «Nice to know» og «Need to know»  

Regelmessige «Tirsdagsmøtene» koordinert av St. Olav, med deltagelse av kommunale helseledere 

m.fl utgjør en viktig informasjonskanal. i tillegg kommer dialogmøter og møter i regi av 

Statsforvalteren. Det bør gjøres en kost/nyttevurdering av gjeldende rapporteringspraksis, samt 

vurdering av hyppighet, tidspunkt mm 

 

Dehli: Det vil være egne møter mellom St. Olav og Trondheim kommune, mulig at info herfra kan 

formidles videre til andre kommuner  

Rita Ottervik: Trondheim kommune trenger informasjon fra sykehuset i forkant av 
formannskapsmøtene tirsdag morgen som grunnlag for Formannskapets beslutning om tiltak. 

 

Vedtak: 

1. Politisk samarbeidsutvalg tar saken til orientering 

 



  

                                              

 

 

 

 

Sak: PSU 02/22   Politisk samarbeidsutvalg 
     - oppgaver, sammensetning, organisering og møteplan 2022 

________________________________________________________________ 

Utvalg:   Politisk samarbeidsutvalg 
Dato:   05.01.2022 
Saksansvarlig:  Jorid Jagtøyen 
Saksbehandler: Lene Stene Salberg/Runar Asp 
 

Forslag til vedtak 

1. Politisk samarbeidsutvalg(PSU) skal ha sitt fokus på forhold av overordnet strategisk 

betydning for samhandlingen mellom St. Olavs hospital HF og kommunene, jf. 

Samarbeidsavtalens pkt. 7.1. 

 

2. St. Olavs hospital gjør følgende endringer i representasjonen til PSU: 

Anne Breiby (styreleder), Arne Flaat (nestleder i styret), Gro Lillebø (styremedlem) og Grete 

Aasved, (administrerende direktør) oppnevnes som representanter fra St. Olavs hospital HF.  

 

Følgende oppnevnes som vararepresentanter fra St. Olavs hospital (ikke nummerert liste): 

Vivi Bakkeheim (styremedlem) og John Olav Berdahl (styremedlem) 

 

3. Politisk samarbeidsutvalg suppleres med 2 brukerrepresentanter og to representanter for 
fastlegene.  
KS Trøndelag og Statsforvalteren i Trøndelag gis observasjonsstatus i PSU.  

 
Referat: 
 
Innledende presentasjon fra PSU-leder og ordfører Hege Nordheim-Viken i Høylandet kommune om 

erfaringer fra helsefellesskapet i norddelen av fylket. Presentasjon vedlegges 

PSU takker Nordheim-Viken for interessant og nyttig informasjon fra samarbeidet i norddelen av 

fylket. Det ble åpnet for diskusjon og besvart spørsmål. 

Viser for øvrig til referat under sak 01/22: Godkjenning av innkalling og saksliste. 

Det ble fra sekretariatets medlem Salberg, på vegne av AU/sekretariat, beklaget at prosessen rundt 

møteforberedelse ikke hadde vært optimal. 

 

På spørsmål fra Astrid Skauge blir det avklart at brukerrepresentanter og fastlegerepresentanter inngår 

som ordinære medlemmer i utvalget, Dette er et utvalg som baserer seg på konsensus. 

 

Anne Breiby: Foreslår et «Ad hoc AU» som inkluderer leder og nestleder i PSU til forberedelse av 

møtene i PSU når ASU har behov for avklaringer. 



  

                                              

 

 
Rita Ottervik: Støtter foreslåtte formøter. Ikke alt trenger å være «ferdigtygd» på forhånd (inkl. 

innstillinger). Liten hensikt om vi ikke kan diskutere og tåle meningsbrytninger. Dersom ikke annet er 

bestemt foreslås at Kommuneloven følges (meroffentlighet, ansvar mm) 

Isak Busch: Foreslår noe hyppigere møter enn 1-2/år, f.eks hvert kvartal. Evt også et «helsepolitisk 

toppmøte» samtidig med PSU-møte. 

 

Sekretariatet bes finne egnet tidspunkt for neste møte, fortrinnsvis ila februar.  

 

Utvalgsleder Jorid Jagtøyen fremsetter følgende forslag til nytt fjerde vedtakspunkt: «Til neste møte 

legges det frem et forslag på samhandling og saksforberedninger mellom ASU og PSU og benyttelsen 

av et evt felles AU.» 

 

 
Vedtak: 
 

1. Politisk samarbeidsutvalg(PSU) skal ha sitt fokus på forhold av overordnet strategisk 

betydning for samhandlingen mellom St. Olavs hospital HF og kommunene, jf. 

Samarbeidsavtalens pkt. 7.1. 

 

2. St. Olavs hospital gjør følgende endringer i representasjonen til PSU: 

Anne Breiby (styreleder), Arne Flaat (nestleder i styret), Gro Lillebø (styremedlem) og Grete 

Aasved, (administrerende direktør) oppnevnes som representanter fra St. Olavs hospital HF.  

 

Følgende oppnevnes som vararepresentanter fra St. Olavs hospital (ikke nummerert liste).  

Vivi Bakkeheim (styremedlem) og John Olav Berdahl (styremedlem) 

 

3. Politisk samarbeidsutvalg suppleres med to brukerrepresentanter og to representanter for 

fastlegene. Disse inngår som ordinære medlemmer.                                                                               

KS Trøndelag og Statsforvalteren i Trøndelag gis observasjonsstatus i PSU.  Slik status tilbys 

også Trøndelag fylkeskommune. 

 

4. Til neste møte legges det frem et forslag på samhandling og saksforberedninger mellom ASU 

og PSU og benyttelsen av et evt felles AU 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



  

                                              

 

 

Sak:  PSU   03/22 Arbeidsgruppe; «Håndtering av Utskrivningsklare pasienter i et bærekraftig 

    helsefellesskap»  – Presentasjon av arbeidsgruppens arbeid så langt 
________________________________________________________________ 

Utvalg:  Politisk Samarbeidsutvalg 
Dato:  05.01.22 
Saksansvarlig:  Tom Chr. Martinsen og Wenche Dehli 
Saksbehandler: Lene Stene Salberg/Runar Asp 
 

Forslag til vedtak 

1. Politisk samarbeidsutvalg tar saken til orientering. 

 

2. Arbeidsgruppens rapport sendes Politisk samarbeidsutvalg til orientering når ferdigstilt. 

 
Referat: 
 
Lars Erik Laugsand og Elizabeth Kimbell ga en grundig gjennomgang av datagrunnlaget som er 

fremskaffet av arbeidsgruppen. Presentasjon vedlegges.                                                              

Arbeidsgruppen skal nå ferdigstille sitt arbeid og avgi en rapport med tilrådninger av mulige tiltak, 

som primært legges frem for ASU for videre oppfølging. PSU ønsket ny orientering om saken etter 

behandling i ASU. 

Anne Breiby/ Grete Aasved: Det store antallet utskrivningsklare pasienter var en sentral årsak til at St. 

Olav gikk i gul beredskap i desember. 

Gro Lillebø: Finnes det noen erfaringer fra prosjektene med primærhelseteam som kan bidra til å 

redusere utfordringen med utskrivningsklare pasienter? 

Ingen var kjent med deltagelse i dette statlige prosjektet (Hdir) fra vårt område. 

Laugsand og Kimbell svarte på spørsmål fra møtedeltagerne. Påfølgende diskusjon med innspill som 

kan tas med i det videre arbeidet i arbeidsgruppen. 

Laugsand anbefaler at saken/rapporten meldes til drøfting i Fagråd for legesamarbeid.  

 

 

 

Vedtak:  
 

1. Politisk samarbeidsutvalg tar presentasjonen til orientering. 

 

2. Politisk samarbeidsutvalg får saken tilbake til drøfting etter ferdigstilling i ASU 

 

 

 

 



  

                                              

 

 

 

Sak:  PSU 04/22   Strategi 2022-2023 for Helsefellesskapet – til orientering og innspill 

______________________________________________________________ 

Utvalg:  Politisk samarbeidsutvalg 
Dato:   05.01.2022 
Saksansvarlig:  Tom Chr. Martinsen/Wenche Dehli/Jorid Jagtøyen 

Saksbehandler: Lene Stene Salberg/Runar Asp 
 

Vedtak:  

1. Saken utsettes (tidsnød) 

 
 

 

 

 

Sak:  PSU 05/22  Helseplattformen 

________________________________________________________________ 

Utvalg:  Politisk samarbeidsutvalg 
Dato:   05.01.2022 
Saksansvarlig:  Jorid Jagtøyen 
Saksbehandler: Lene Stene Salberg 
 

Vedtak 

1. Saken utsettes (tidsnød) 

 
 
 
 
 
 
 

 



Arbeidsgruppe

«Håndtering av utskrivningsklare pasienter i et bærekraftig helsefellesskap»

Fokus på relevant statistikk

PSU 05.01.22
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Relevant statistikk

1. Utfordringsbilde og sammenligning med andre sykehus i 

Norge

2. Kjennetegn ved de utskrivningsklare

3. Andre viktige forhold ved sykehuset for de utskrivningsklare

4. Tall fra Akutten- tilstrømning av utskrivningsklare

5. Tall fra Trondheim kommune - tjenesteprofil og tjenestebruk 

hos UKP før innleggelse

6. Oppsummering



1. Utfordringsbilde og sammenligning med andre 
sykehus i Norge



Prognose totalt: ca. 30 senger på utskrivningsklare i 2021

Prognose 2021: ca. 10700 døgn (2019: 6161 døgn/2020: 6000 døgn)



Liggedøgn som UKP, alle HF til og med 2. tertial 2018-2021



Antall opphold og antall liggedøgn pr. 2. tertial 2021

UNN Antall opphold Antall døgn

St. Olavs hospital 1105 6464

OUS 345 605

AHUS 1045 2749

Helse Bergen 400 953

Helse Stavanger 775 2232

UNN 664 5754



Antall opphold og antall liggedøgn utskrivningsklare 
Helse Bergen og St. Olav 2018, 2019, 2020
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Historisk utvikling - ingen ny problematikk



Antall UKP-døgn per kommune og måned 2021
Antall UKP-døgn per kommune jan-nov* 2021 MND

Kommune 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011* Totalsum

TRONDHEIM 588 596 718 552 687 516 470 241 362 328 364 5422

MELHUS 125 79 55 104 73 69 57 98 297 154 123 1234

MIDTRE GAULDAL 95 89 165 45 38 62 77 31 30 54 95 781
ORKLAND 19 22 62 50 18 27 103 67 83 46 31 528

SURNADAL 2 9 5 3 5 4 62 42 19 67 121 339
ØRLAND 1 11 4 12 44 30 53 90 62 10 3 320

OPPDAL 32 23 28 9 37 22 22 10 15 8 25 231

MALVIK 35 2 7 7 1 9 19 18 9 5 112

FRØYA 3 24 15 13 8 13 33 109
HITRA 13 7 1 3 8 2 7 43 84

SKAUN 1 1 6 2 10 7 9 42 78

HEIM 2 1 1 28 14 1 2 49

RINDAL 3 22 13 1 1 40

ÅFJORD 1 1 3 13 13 1 2 1 35
INDRE FOSEN 5 2 2 1 1 3 1 1 16

RØROS 3 1 12 16

SELBU 1 5 1 1 8

STEINKJER 1 1 4 6

NÆRØYSUND 4 4

VEFSN 3 3

LESJA 2 1 3

STJØRDAL 1 2 3

TYDAL 2 2
VESTNES 2 2

MOSS 2 2

LEVANGER 1 1 2

SNÅSA 1 1
KRISTIANSUND 1 1

SULA 1 1

OSLO KOMMUNE 1 1

HOLTÅLEN 1 1

STRANDA 1 1

AURE 1 1
RENNEBU 1 1

Totalsum 925 878 1074 790 955 776 896 625 907 717 894 9437
*November er 1.-24. Tilsvarende 80 % av måneden. Data fra PAS pr. 24.11.2021



USK-døgn justert for befolkning

Befolkning 2021

Andel av 

befolkning USK døgn

andel USK 

døgn

Differanse 

USK -

befolkning

Melhus 16 949 5,0% 1 234 13,2% 8,2%

Midtre Gauldal 6 243 1,8% 781 8,3% 6,5%

Surnadal 5 872 1,7% 339 3,6% 1,9%

Oppdal 6 981 2,1% 231 2,5% 0,4%

Ørland 10 306 3,0% 320 3,4% 0,4%

Orkland 18 300 5,4% 528 5,6% 0,3%

Rindal 1 989 0,6% 40 0,4% −0,2%

Tydal 759 0,2% 2 0,0% −0,2%

Frøya 5 204 1,5% 109 1,2% −0,4%

Holtålen 1 968 0,6% 1 0,0% −0,6%

Hitra 5 140 1,5% 84 0,9% −0,6%

Rennebu 2 454 0,7% 1 0,0% −0,7%

Åfjord 4 271 1,3% 35 0,4% −0,9%

Selbu 4 069 1,2% 8 0,1% −1,1%

Heim 5 941 1,7% 49 0,5% −1,2%

Røros 5 550 1,6% 16 0,2% −1,5%

Skaun 8 367 2,5% 78 0,8% −1,6%

Indre Fosen 9 948 2,9% 16 0,2% −2,8%

Malvik 14 334 4,2% 112 1,2% −3,0%

Trondheim 207 595 61,0% 5 422 57,9% −3,1%

Sum 340 251 100,0% 9 366 100,0%



Antall UKP-døgn per kommune og måned 2021



❑ UKP i Helsefellesskapet har høyest antall opphold og liggedøgn i hele Norge

❑ Prognose for 2021: Totalt 10.700 oppholdsdøgn ~ 30 sykehussenger

❑ 80% økning fra 2019/2020 til 2021, men uansett del av en trend over mange år

❑ Økende trend i Midt-Norge og i Nord, synkende i Vest og Sør- Øst

❑ Pandemien ikke årsak; sammenlignbare HF har hatt en reduksjon i perioden

❑ Store variasjoner mellom kommunene i antallet UKP døgn, men fordelingen 
overensstemmer med befolkningsgrunnlag

Oppsummering 1



2. Kjennetegn ved de utskrivningsklare



ALDER: Andel UKP pr. alder (80 % ligger mellom 67 – 92 år)
- UKP har lik aldersfordeling i 2019, 2020 og 2021 

2021 er hittil per 21.10.



Antall UKP fordelt på ulike klinikker ved St. Olavs i 2021

2021 er hittil per 21.10.



Diagnose og liggetid for UKP i 2019, 2020 og 2021
- Topp 10 diagnoser fordelt på liggetid (antall i hver liggetidsgruppe)

Andel



Antall bi-diagnoser fordelt på oppholdslengde for UKP



❑ «Skrøpelige eldre» - 80% av UKP  67-92 år

❑ Hovedsakelig problem i somatiske avdelinger

❑Mange komorbide tilstander og ofte ledsagende demens

❑ Innlegges med flere ulike diagnoser: hoftebrudd, hjerneslag, UVI, pneumoni, 
hjertesvikt, KOLS

❑ Jo lengre UKP opphold jo flere bi-diagnoser har pasientene

❑ Ingen endringer siste 3 år i alder, kjønn, hoveddiagnoser, liggetid for ulike tilstander 
for UKP- stabil populasjon

Oppsummering 2

Hvem er de utskrivningsklare?



❑ Re-innleggelser

❑ Sengekapasitet

❑Mønster i liggetid

3. Viktige forhold ved sykehuset for de utskrivningsklare



Hdir tall: Sannsynlighet for re-innleggelse av eldre  pasienter i somatisk sykehus
- ingen særskilt endring over tid



Re-innleggelser - UKP pasienter



Sengekapasitet på sykehus i Norge
SSB publiserer tall på antall senger og antall døgnplasser fram til 2019.  

(R)HF
Senger somatikk 
2019

Befolkning 
1.1.2019

Senger pr 1000 
innbyggere

HELSEREGION SØR-ØST TOTALT 5854 3002385 1,95 

Oslo Universitetssykehus HF (2009-) 1622

Akershus universitetssykehus HF 732

Vestre Viken HF (2009-) 721

Sykehuset Innlandet HF (2003-) 678

Sunnaas sykehus HF 159

Sykehuset Østfold HF 385

Sørlandet sykehus HF (2003-) 481

Sykehuset i Vestfold HF 333

Sykehuset Telemark HF 336

HELSEREGION VEST TOTALT 2226 1109923 2,01 

Helse Bergen HF 952 452796 2,10

Helse Fonna HF 311

Helse Førde HF 220

Helse Stavanger HF 578

HELSEREGION MIDT-NORGE TOTALT 1537 729452 2,11 

Helse Nord Trøndelag HF 265

St Olavs Hospital HF 743 326503 2,28

Helse Møre og Romsdal HF (2011-) 529

HELSEREGION NORD TOTALT 1210 486452 2,49 

Helgelandssykehuset HF 161

Finnmarkssykehuset HF 153

Nordlandssykehuset HF 307

Universitetssykehuset Nord-Norge HF 589

Totalt 10827 5328212 2,03 



Mønster i liggetid – Somatikk (antall UKP (blå) og UKP dager (rød), fordelt på liggetid) 
(linjediagram akkumulerer de to)

Antall UKP: De fleste tas ut samme dag (UKP-dgr=0). Nesten like mange har 1 liggedøgn. Så faller det bratt nedover. Allerede ved 5 døgn har vi 80% av pasientene.
Antall UKP-døgn:  De fleste døgnene er knyttet til 1-8 døgn. Men vi må opp i 13 dager før vi har dekt 80% av liggedøgnene. 

80% av pasientene

80% av liggedøgnene



❑ Re-innleggelsesrate SOHO 10% stabilt siden 2012 og likt andre HF

❑ 30-d re-innleggelse blant eldre: 15- 17% for SOHO, stabilt siden 2012, tilsvarende 
som for Helse  Bergen og AHUS

❑ Re-innleggelser UKP: 3-6% lavere ved SOHO versus Helse Bergen i 2016- 2020 -
hvilken betydning har dette for totalbelastning på helsetjenester og samfunn?

❑ Sengekapasitet SOHO på lik linje med andre universitetssykehus

❑ Langliggere utgjør en stor del av problemet hos oss, disse har økt antall bidiagnoser

Oppsummering 3

Andre viktige forhold ved sykehuset



Tall fra Akutten - tilstrømming av utskrivningsklare-
60- 70 % av UKP går via Akutten



Pasienttilstrømning: Større etterspørsel og krav til Ø-hjelp har medført at det i 2019 var nesten      
27 000 pasienter innom Akutten, noe som tilsvarer en gjennomsnittlig vekst på 5 % årlig siden 

2012

26 886

pasienter 

totalt hos 

Akutten i 

2019*

50 %

i jevn pasientvekst 

siden 2012

* 2020-tallene er noe lavere grunnet Covid-19



v

Gjennomsnittsalder for pasientene i Akutten: har vært helt uendret siden 2012 og frem til 2021



v

La oss se nærmere på pasientene som innlegges sengepost fra Akutten og 
stratifisere i 10-års aldersgrupper. Vi legger i større grad inn de eldre > 70 år 

og poliklinifiserer de yngre < 70 år nå enn for 5 år siden



❑ 60- 70% av UKP går via Akutten, resten stort sett elektive operasjoner

❑ 50% økt pasienttilstrømming, men 50% økt poliklinisk håndtering siden 2012

❑ Samme gjennomsnittsalder for pasientene siden 2012

❑ Legekompetanse i front med ny spesialitet i akutt og mottaksmedisin

❑ 5% færre innleggelser i 2021 sammenlignet med 2016

❑ KAD/ ØHD benyttes og sykehjemspasienter returneres i større grad

❑ Yngre < 70 år håndteres i større grad poliklinisk, mens > 70 år innlegges i større grad

❑ Sengeplassene benyttes nå i større grad til komplekse eldre pasienter

❑ Høy inflow av skrøpelige eldre forklarer ikke outflow problem for UKP pasienter

Oppsummering 4



5. Tall fra Trondheim kommune

❏ Tjenesteprofil
❏ Tjenestebruk hos UKP før innleggelse
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https://www.ks.no/asss-hjem/asss-2021/artikler/nokkeltall-og-tjenesteprofil/trondheim/trondheim-pleie-og-omsorg/



SSB tall 2020

Kommune Utgifter kommunale helse-
og omsorgs-tjenester 
pr.innb.

Utgifter pr. 
oppholdsdøgn i 
institusjon

Netto driftsutg. til 
oms.tj. i % av K. totale 
driftsutg.

Andel innb. Over 
80 år som er på 
sykehjem

Trondheim 23.060 nkr. 3.409 nkr. 28,3 % 15,6 %

Kristiansand 22.712 nkr. 3.920 nkr. 27,8 % 10,0 %

Bergen 25.929 nkr. 3.470 nkr. 31,2 % 13,5 %

Stavanger 23.971 nkr. 3.518 nkr. 26,6 % 14,6 %

Bærum 28.964 nkr. 4.053 nkr. 32,2 % 11,4 %

Drammen 25.914 nkr. 4.519 nkr. 30,5 % 10,3 %

Orkland 30.788 nkr. 3.560 nkr. 35,5 % 14,5 %

Malvik 21.394 nkr 4.297 nkr. 26,1 % 6,5 %

Melhus 25.633 nkr. 4.269 nkr 28,4 % 10,5 %

Midtre Gauldal 31.888 nkr. 3.138 nkr. 35,1 % 14,8 %



Dekningsgrad sykehjem



Utskrivningsklare fordelt etter omsorgstrapp
Omsorgsnivå 1-2 mnd. før utskrivningsklar

Ingen utskrivningsklare kommer fra sykehjem
De utskrivningsklare har gjennomgående noe høyere omsorgsnivå
Ca. 25% har ikke eller kun lavterskel tilbud, disse er noe skrøpeligere enn populasjonen ellers
Ca. 30% har lite hjemmetjenester
=Ca. 55% har lite eller ingen kommunale tjenester, og de er noe skrøpeligere enn populasjonen ellers
22% av de utskrivningsklare kommer fra et tidsbegrenset opphold (halvparten fra rehab)
8% har mye hjemmetjenester
= 30% har 

75+ Utskrivningsklare Hele populasjonen

Antall Andel Snitt FI skår Antall Andel Snitt FI skår

Ikke kommunalt tilbud 21 14%

Kun lavterskel 17 11% 2,9 2123 34% 1,3

Hjemmetjenester - lav (0-4,9) 45 29% 4,2 1888 31% 3,7

Hjemmetjenester - middels (5-9,9) 24 16% 6,5 442 7% 6,2

Hjemmetjenester - Høy 10+ 13 8% 7,7 310 5% 8,4

TO-tidsbegrenset opphold 33 22% 7,5 308 5% 7,3

Langtidsopphold 0 0% 1106 18% 10,4

Sum 153 100% 6177 100%



Oppsummert:
Utskrivningsklare fordelt etter omsorgstrapp
Omsorgsnivå 1-2 mnd. før utskrivningsklar

To hovedgrupper som ender opp som utskrivningsklar:
1) Eldre pasienter med lite eller ingen kommunale tjenester (ca. 50%) 

1) Skrøpelig før innskrivning på St. Olav (ca. 30%)
a) Pasienter som er på et tidsbegrenset opphold 
b) Pasienter med omfattende hjemmetjenester

To ulike grupper som fordrer ulike tiltak
Rett pasient på rett plass - målrettet bruk av institusjonsplasser
Hva skjer videre med pasienten? Undersøke 1-2 md etter UK



● St Olav ligger høyt i UKP sammenliknet med Helse Bergen
○ utfordringen har vart over tid
○ utfordringen fordeler seg i det store likt mellom kommunene i 

området og er slik sett en utfordring for helsefellesskapet
● St Olav har færre reinnleggelser i gruppa UKP enn Helse Bergen -

usikker betydning for samlet belastning på helsetjenester og 
samfunnsøkonomi

● Utskrivningklare pasienter kjennetegnes av:
○ høy alder
○ innlegges for en rekke ulike vanlige diagnoser
○ flere samtidige diagnoser og ofte demens
○ meldes utskrivningsklare fra hovedsakelig somatiske avdelinger -

særlig medisin og ortopedi
○ kan grovt deles i to grupper: lavterskel/ingen tjenester (50%) og 

omfattende behov (30%)

Samlet oppsummering



● Vi finner ikke forhold ved sykehusets kapasitet eller kommunens 
tjenesteprofil som kan forklare forskjellene mellom St Olav og Helse 
Bergen

● Er det forskjeller i hvordan man jobber med:
■ organisering og arbeidsprosesser?
■ kunnskapsutveksling og kompetansebygging?
■ pasientforløp og samhandlingskultur/klima?

● Veien videre:
■ God kunnskap om pasientgruppen - variasjon, kompleksitet 

og skrøpelighet
● Flere UKP hjem
● Forløp tilpasset pasientgruppas behov

■ Erfaringsutveksling med andre helsefellesskap
■ Idedugnad - driverdiagram

Samlet oppsummering - 2



MØTEPROTOKOLL 

 

Representantskapet Nyhavna Utvikling IKS 
Dato:  13.12.2021 kl. 14.00 

Sted:  Teams 

Arkivsak 21/00026 

 

Medlemmer: Oddbjørn Bang, Anita Ravlo Sand, Silje Naper Salomonsen, Ola Lund Renolen, Marte 
Løvik, Ingrid Skjøtskift, Elin Marie Andreassen, Erling Moe, Ivar Vigdenes, Kristin 
Furunes Strømskag, Bjørnar Buhaug, Gunn Iversen Stokke, Frode Revhaug, Kjersti 
Tommelstad 

Vara: Valborg Sund, Alf Steinar Tømmervold, Øystein Bjørnes, Hans Petter Meisler,  

Forfall: Roar Aas, Rita Ottervik, Pål Sverre Fikse, Anne Berit Lein, Trond Hoseth, Ida Stuberg 

Fra styret: Roar Arntzen 

Andre: Knut Thomas Kusslid, Geir Ove Frostad, Wollert Krohn-Hansen 

Protokollfører: Knut Thomas Kusslid 

 

Opprop av fremmøtte ble foretatt og representantskapet var beslutningsdyktig. 

 

Vi bekrefter med vår underskrift at møteprotokollen som vi har signert er ført i samsvar med det  

Som ble bestemt på møtet. 

 

 

Marte Løvik     Oddbjørn Bang    Frode Revhaug 
            Leder 

 
 
 
 

  

 

 



SAKSKART 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

Saker til behandling 

 

13/21 Valg av protokollfører og to personer til å signere protokollen sammen med 
møteleder 

14/21 Avviklingsoppgjør 

15/21 Avvikling 

 

SAK 13/21 VALG AV PROTOKOLLFØRER OG TO PERSONER TIL Å SIGNERE PROTOKOLLEN 
SAMMEN MED MØTELEDER 

Vedtak: Som protokollfører ble valgt Knut Thomas Kusslid. 

 Representantskapets leder signerer protokollen sammen med Marte Løvik og Frode 
Revhaug. 

 

SAK 14/21 AVVIKLINGSOPPGJØR 

Vedtak: Avviklingsstyrets forslag til avviklingsoppgjør godkjennes.  Avvikling av selskapet 
gjennomføres ved naturaldeling av selskapets eiendommer og rettigheter slik at 
deltakerne mottar en ideell andel tilsvarende sin eierandel i selskapet. 

 

SAK 15/21 AVVIKLING 

Vedtak: Utbetaling av likvidasjonsoppgjør ved naturaldeling i henhold til godkjent 
avviklingsoppgjør gjennomføres umiddelbart og selskapet vedtas avviklet.  
Avviklingsstyret bes sende melding til Foretaksregisteret om at selskapet er avviklet 
så snart vilkårene for dette er oppfylt. 



 

 
 

 

Saksbehandler 
Sb namn 
Sb epost 
 

Postadresse 
Trondheim Havn IKS 
PB 1234 Torgard 
7462 Trondheim 

Org.nr. 
942 510 552 
Telefon: 
73 99 17 00 

E-post: 
firmapost@trondheimhavn.no 
Web: 
trondheimhavn.no 

 

MØTEPROTOKOLL  
 

Representantskap 2019-2023 
 
Dato: 13.12.2021 kl. 14:00 
Sted: Teams 
Arkivsak: 21/00018 
  

 
Medlemmer Oddbjørn Bang, Anita Ravlo Sand, Kristin F. Strømskag, Silje 

N Salomonsen, Ola Lund Renolen, Marte Løvik, Ingrid 
Skjøtskift, Elin Marie Andreassen, Erling Moe, Ivar Vigdenes, 
Bjørnar Buhaug, Gunn Iversen Stokke, Frode Revhaug, Kjersti 
Tommelstad 
 

Vara Valborg Sund, Alf Steinar Tømmervold, Øystein Bjørnes, Hans 
Petter Meisler 

Forfall 
medlemmer 

Roar Aas, Rita Ottervik, Pål Sverre Fikse, Anne Berit Lein, 
Trond Hoseth, Ida Stuberg 

Observatører 
brukere 

Eskil Bjørnevik, Øystein Lie, Kristin Wibe, Håkon Mork 

Vara  
Observatører 
fylkeskommunen 

Bjørn Iversen, Hallgeir Grøntvedt 

Vara  
   
Fra styret Roar Arntzen 
Andre Knut Thomas Kusslid, Geir Ove Frostad, Wollert Krohn-

Hansen 
  
Protokollfører Knut Thomas Kusslid 
  

 
Gjennomgang av fremmøtte ble foretatt og representantskapet var beslutningsdyktig. 
Til å undertegne protokollen sammen med leder ble valgt Marte Løvik og Frode 
Revhaug. 
 
 
Vi bekrefter med vår underskrift, at møteprotokollen, som vi har signert, er ført i 
samsvar med det som ble bestemt på møtet. 
 
 
Oddbjørn Bang                             Marte Løvik                          Frode Revhaug 
Leder                                                      
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SAKSKART  Side 

Godkjenning av innkalling 

I-3/21  21/00018-30 Møteinnkalling Representantskap 13.12.2021 3 

Saker til behandling 

9/21  21/00018-23 Protokoll fra møte 18.06.21 3 

10/21  21/00147-7 Budsjett 2022 3 

11/21  21/00187-6 Farvannsavgift 2022 3 

12/21  20/00223-7 Tingsinnskudd Hitra kommune 4 

Orienteringssaker 

O-2/21  21/00018-24 Havnedirektøren orienterer 4 

 
 
Trondheim, 13.12.2021 
 
 
møteleder 
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Godkjenning av innkalling  

Ingen anmerkninger til innkalling og saksliste 
 
  
 
 
 
 
 
Saker til behandling  

 
 
9/21 Protokoll fra møte 18.06.21 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Representantskap 2019-2023 13.12.2021 9/21 

 
Vedtak  
«Protokoll fra møte 18.06.21 godkjennes» 
 
 
 
 
10/21 Budsjett 2022 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Representantskap 2019-2023 13.12.2021 10/21 

 
Vedtak  
«Styrets forslag til driftsbudsjett og investeringsramme 2022, samt langtidsplan for 
2022 – 2025, vedtas som fremlagt.» 
 
 
 
 
11/21 Farvannsavgift 2022 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Representantskap 2019-2023 13.12.2021 11/21 

 
Vedtak  
«Forslag til forskrift til farvannsavgift for 2022 vedtas som fremlagt av styret» 
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12/21 Tingsinnskudd Hitra kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Representantskap 2019-2023 13.12.2021 12/21 

 
Vedtak  
«Representantskapet godkjenner Hitra kommune som ny deltaker i Trondheim Havn IKS. 
Hitra kommune vil ha en eierandel på 2%. Når vedtak om deltakelse er fattet i Hitra 
kommunestyre og vilkårene nedfelt i selskapsavtalen er akseptert, sendes saken til 
behandling i THs eierkommuner. 
Representantskapet ber styret utrede om det skal foretas en indeksjustering av 
inngangsverdiene fra inntredelsestidspunkt for samtlige eierkommuner» 
 
 
 
 
 
Orienteringssaker  

Saknr Arkivsak Tittel 
O-2/21 21/00018-24 Havnedirektøren orienterer 

Tas til orientering 
 

 



 
 

 

Kommunal- og distriktsministeren 

 

 

Postadresse: Postboks 8112 Dep 0032 Oslo 
Kontoradresse: Akersg. 59 Telefon* 22 24 90 90 

Org no.: 972 417 858 

Reguleringsplan for Uttian næringsområde i Frøya kommune - avgjørelse 
i innsigelsessak 

Kommunal- og distriktsdepartementet godkjenner ikke planlagt næringsområde på 

Ellingsholmen og Litlsørøya i Frøya kommune. Departementet har lagt vekt på at 

etablering av næringsvirksomhet i området kan ha negative konsekvenser for hubro, 

som er en sterkt truet art. Departementet har også lagt vekt på at kommunen har andre 

regulerte næringsarealer, og at det er satt i gang arbeid med revisjon av 

kommuneplanens arealdel for å finne nye næringsarealer.  

 

Vi viser til statsforvalterens brev av 25.06.2021 og sakens dokumenter. Frøya kommune har 

vedtatt reguleringsplan for Uttian næringsområde. Statsforvalteren har innsigelse til planen ut 

fra hensynet til hubro, som er en sterkt truet art. Saken er oversendt departementet for 

endelig avgjørelse etter plan- og bygningsloven § 12-13.  

 

Bakgrunn 

Reguleringsplanen legger grunnlag for et nærings- og industriområde med bryggeanlegg, i 

Ellingsundet mellom Frøya og Uttian. Planområdet ligger nord for fylkesveg 451, og omfatter 

deler av Ellingsholmen og Litlsørøya, og områder i sjø som skal fylles ut. Planområdet er ca. 

31 dekar stort, mens næringsområdet er ca. 13 dekar stort. Området ligger ca. fem km nord 

for kommunesenteret Sistranda. Det har adkomst via fylkesvegen og Uttian-brua. 

Planområdet eies av kommunen, og er avsatt til næringsområde i kommuneplanens arealdel.  

 

Reguleringsplan for Uttian næringsområde ble utarbeidet samtidig med kommuneplanens 

arealdel, og begge planene lå ute til offentlig ettersyn sommeren 2019. Statsforvalteren 

fremmet innsigelse til næringsområdet ut fra hensynet til verdiene i 100-meters beltet langs 

sjø, og manglende kunnskap om naturmangfold. Innsigelsen til reguleringsplanen ble trukket 

Statsforvalteren i Trøndelag 

Postboks 2600 

7734 STEINKJER 

 

 

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

22/915-1  

Dato 

10.01.2022 

 



 

 

Side 2 
 

etter at kommunen gjennomførte en kartlegging som ikke gav noen indikasjon på spesielt 

verdifullt naturmangfold i området. Statsforvalteren vurderte at den nærmeste 

hekkelokaliteten for hubro var såpass langt unna planområdet at en direkte forstyrrelse av 

hubro ikke var aktuelt.  

 

Kommunestyret godkjente reguleringsplanen 26.09.2019, men vedtaket ble påklaget. 

Statsforvalteren opphevet planvedtaket 24.04.2020, og viste til at vedtaket bygget på 

manglende kunnskap om konsekvenser for hubro. Statsforvalteren vurderte at dette kan ha 

virket bestemmende for planvedtaket. Ny kunnskap om at planområdet ligger i et viktig 

område for næringssøk for hubro, var gjort kjent for kommunen og statsforvalteren gjennom 

brev av 09.09.2019 fra Martin Pearsson, som arbeider med overvåking av hubro på Frøya, 

før planvedtaket ble truffet.  

 

Etter at statsforvalteren opphevet planvedtaket, gjennomførte kommunen en ny kartlegging 

og vurdering av konsekvenser for naturmangfold, og la reguleringsplanen ut til nytt offentlig 

ettersyn. Konsekvensutredningen konkluderte med at planlagt utbygging sannsynligvis vil ha 

små konsekvenser for sjøfugl og hubro.  

 

Statsforvalteren fremmet ny innsigelse til planforslaget 24.08.2020. Statsforvalteren viser til 

at Frøya er et tyngdepunkt for hubropopulasjonen i Trøndelag, med 4-5 aktive territorier. En 

kartlegging av hubrolokalitetene på Frøya i 2020, viser at sektoren som omfatter Uttian, har 

størst tetthet og variasjon av byttedyr for Uttian-paret. Holmene rundt planområdet er et av 

de viktigste områdene for næringssøk for Uttian-paret. Sterk strøm under Uttianbrua, 

skjellsandforekomster på begge sider av brua og de grunne områdene rundt Ellingsholmen, 

gir god næringstilgang for sjøfugl som hubroen jakter på.  

 

Statsforvalteren vurderer at planlagt utbygging kan få vesentlig negativ effekt på Uttian-

parets hekkesuksess på grunn av dårligere næringstilgang. Utfylling i sjøen kan påvirke 

strømforholdene i sundet og næringstilgangen til sjøfugl. Etablering av steinfylling kan gi økt 

forekomst av mink og økt predasjon på sjøfugl i området. Økt forstyrrelse fra båttrafikk og 

menneskelig aktivitet kan også ha negativ påvirkning på sjøfugl og hubro i området. Over tid 

kan det føre til at arten forsvinner fra Uttian-territoriet. Det er svært stor usikkerhet knyttet til 

effektene av den planlagte utbyggingen og til den samlede belastningen for hubro. Fordelene 

ved tiltaket overstiger etter statsforvalterens vurdering derfor ikke ulempene, inkludert 

usikkerhet og føre-var-betraktninger.  

 

Mekling ble gjennomført hos statsforvalteren 12.02.2021, men førte ikke til at innsigelsen ble 

løst.  

 

Kommunen vedtok reguleringsplanen 27.05.2021. Kommunen legger vekt på behovet for 

sjønært næringsareal for marint rettede næringer. Planområdet ligger forholdsvis sentralt i 

forhold til Sistranda, og har en lokalisering i leia som gir naturlig gode havneforhold uten 

behov for molo. Kommunen vurderer at planområdet sannsynligvis har liten verdi for fugl, og 

dermed liten betydning som del av jaktområde for hubro. Nærliggende områder som ikke blir 



 

 

Side 3 
 

påvirket av utbyggingen har mye fugl, og ser ut til å kunne ha stor verdi som jaktområde for 

hubro.  

 

Statsforvalteren tilrår ved oversendelse av saken til departementet, at innsigelsen tas til 

følge. Statsforvalteren vurderer at det foreligger ny kunnskap om områdets funksjon som 

jaktområde for hubro som ikke var tilgjengelig da planforslaget var på høring første gang, og 

mener at det er viktig å vektlegge denne. Den nye kunnskapen reiser betydelig usikkerhet 

om planforslagets potensielle negative virkning på hubro, som er en sterkt truet art, og som 

er i nedgang.  

 

Befaring og møte om saken ble gjennomført 26.10.2021 med representanter for Frøya 

kommune, Statsforvalteren i Trøndelag, Miljødirektoratet, Klima- og miljødepartementet og 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

 

Klima- og miljødepartementet tilrår i brev av 29.11.2021 at innsigelsen fra statsforvalteren 

tas til følge. Departementet mener at reguleringsplanen kan føre til ødeleggelse av, eller ha 

stor negativ påvirkning på, det viktigste hubroterritoriet på Frøya.  

 

Klima- og miljødepartementet viser til at hubro er en sterkt truet art som har en høy risiko for 

å dø ut. Arten ble fredet i 1971, men er fortsatt i tilbakegang. Norge har en handlingsplan for 

hubro med et overordnet mål om å sikre at hubroen overlever som norsk hekkefugl på lang 

sikt. Det framheves i handlingsplanen at kraftledninger, habitatødeleggelser, næringsmangel 

og forstyrrelser fra mennesker er de viktigste årsakene til tilbakegang for arten. Planlagte 

vindkraftutbygginger langs kysten vil kunne forverre situasjonen. 

 

Vestlig del av Trøndelag og Helgelandskysten er et svært viktig område for hubro. Frøya er 

kjerneområde for hubro i Trøndelag, og det er siden 1999 gjennomført grundige 

undersøkelser av hubroen på Frøya og Hitra. Undersøkelser av hekkelokaliteter viser at 

reirhyller er brukt i flere hundre, og i noen tilfeller tusen år. Det aktuelle hubroterritoriet på 

Frøya kan derfor ha vært der svært lenge.  

 

Den mangeårige overvåkingen av hubrobestanden på Frøya utført av Odontovet AS og 

Norsk institutt for naturforskning NINA, viser at Uttian-paret er det hubroparet på Frøya som 

produserer flest unger og forsyner andre territorier med ny hubro. Tilgang på byttedyr og 

næring er avgjørende for å fôre opp unger. Kartlegging viser også at sjøfugl utgjør 80 % av 

dietten for Uttian-hubroen. Nedbygging av områder med mye sjøfugl gjør at hubroen må 

finne andre områder for næringssøk, og at det potensielt blir mindre næring for den. Dersom 

tilgangen på næring innenfor territoriet blir mindre, reduseres sannsynligheten for at ungene 

overlever. Det er etablert sittepinner på høyspentmaster i Madsvågen for å bedre forholdene 

for hubro i nærområdet til planområdet.  

 

Selv om det er usikkerhet knyttet til konsekvensene av planlagt utbygging, mener Klima- og 

miljødepartementet at det er sannsynlig at utbyggingen vil ha en negativ påvirkning på 

næringssøket til hubroparet i dette territoriet. Dette vil kunne ha vesentlig negativ effekt på 
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Uttian-parets hekkesuksess, noe som igjen vil kunne påvirke hubrobestanden på Frøya og 

Hitra. Departementet vurderer at det ikke finnes avbøtende tiltak som kan oppveie at en 

sentral del av jakt- og næringsområdet til det viktigste hubroparet på Frøya blir bygget ned.  

 

Kommunal- og distriktsdepartementets vurdering 

Kommunal- og distriktsdepartementet skal i henhold til plan- og bygningsloven § 12-13 

vurdere om innsigelsen skal tas til følge eller ikke. Departementet kan i den forbindelse gjøre 

nødvendige endringer i planen. I denne saken er kommunen og statsforvalteren uenige om 

hvorvidt et planlagt næringsområde i sundet mellom Frøya og Uttian vil ha negative 

konsekvenser for hubro, som er en sterkt truet art.  

 

Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen utdyper 

hvordan byggeforbudet i 100-meters beltet i plan- og bygningsloven skal forstås. Målet er å 

ivareta allmennhetens interesser, og å unngå uheldig bygging langs sjøen. I 100-meters 

beltet skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre 

allmenne interesser. Frøya kommune er plassert i sone tre, der det er mindre press på 

arealene. I denne sonen vil det være enklere for kommunen å gi tillatelse til utbygging i 

strandsonen enn i områder der presset er stort. Det bør imidlertid ikke tillates utbygging i 

kyst- og fjordlandskap med spesielle kvaliteter. Videre bør utbygging så langt det er mulig 

lokaliseres til områder som er bebygd fra før, og med vekt på fellesløsninger for veger og 

annen teknisk infrastruktur.  

 

Det følger av naturmangfoldloven § 8 at offentlige beslutninger som berører naturmangfold 

så det langt det er rimelig, skal bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestands-

situasjon og effekten av påvirkninger. Kommunal- og distriktsdepartementet viser til at det er 

framkommet ny kunnskap om at det planlagte næringsområdet ligger i et viktig næringssøk-

område for hubro. Denne kunnskapen må hensyntas, selv om området er avsatt til 

næringsområde i kommuneplanens arealdel.  

 

Klima- og miljødepartementet viser til at det foreligger god kunnskap om hubroen på Frøya 

og Hitra gjennom undersøkelser siden 1999. Det er usikkerhet knyttet til konsekvensene av 

planlagt bygging, men det er sannsynlig at utbyggingen vil ha negative konsekvenser for 

næringssøket og hekkesuksessen til Uttian-paret, som er det viktigste hubroparet på Frøya. 

Føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven § 9 må derfor tillegges vekt i saken.  

 

Kommunal- og distriktsdepartementet viser til at det planlagte næringsarealet har begrenset 

størrelse, og at det vil innebære utbygging i strandsonen i et område uten annen bebyggelse. 

Kommunen fremhevet på befaringen at næringslivet ønsker å etablere seg i næringsklynger. 

Det aktuelle området kan gi grunnlag for et par bedrifter, men har begrensede 

utvidelsesmuligheter på grunn av beliggenhet og standard på Uttianbrua. Utbygging i et 

åpent landskap uten høyere vegetasjon og annen bebyggelse vil også ha negative 

landskapsvirkninger.  
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Kommunal- og distriktsdepartementet viser til at Frøya kommune har vekst i folketall og 

sjømatnæringen, og forstår kommunens ønske om å legge til rette for ny næringsvirksomhet. 

I kommuneplanens samfunnsdel har kommunen satt som mål å gi de havrettede næringene 

forbedrede utviklingsmuligheter og forutsigbarhet i forhold til framtidig arealbruk. Kommunen 

har i tråd med dette utarbeidet en mulighetsanalyse, der mulighetene for fortetting og 

utvidelse av eksisterende og tidligere godkjente næringsområder er vurdert. Utredningen 

skal danne grunnlag for revisjon av kommuneplanens arealdel med vekt på næringsarealer.  

 

Departementet mener at en samlet vurdering av potensialet for fortetting og utvidelse av 

eksisterende næringsområder slik kommunen har gjennomført, legger grunnlag for en 

langsiktig og helhetlig planlegging av næringsarealer som ivaretar næringslivets behov, og 

gir minst mulig negative konsekvenser for hubro og annet naturmangfold. Lokalisering av nye 

næringsområder for sjørettet virksomhet til områder som allerede er bebygd eller godkjent 

som næringsområde, er også i tråd med statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning 

av strandsonen.   

 

Kommunal- og distriktsdepartementet har etter en samlet vurdering kommet til at 

reguleringsplanen ikke kan godkjennes, og at kommunen isteden bør prioritere utbygging i 

andre regulerte næringsområder. Departementet legger vekt på at etablering av 

næringsvirksomhet på holmene i Ellingssundet kan øke belastningen og ha negativ 

innvirkning på hubro, som er en sterkt truet art. Konkret kan arealbeslaget, utfyllingen i sjø og 

framtidig næringsvirksomhet redusere næringstilgangen og ha negativ effekt på Uttian-parets 

hekkesuksess. Dette kan øke den samlede belastningen på hubrobestanden på Frøya og 

Hitra, jf. naturmangfoldloven § 10.  

 

 

Vedtak 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-13 godkjenner ikke Kommunal- og 

distriktsdepartementet reguleringsplan for Uttian næringsområde, vedtatt av Frøya 

kommunestyre 27.05.2021. 

 

Departementets avgjørelse i saken er endelig og kan ikke påklages.  

 

 

Med hilsen 

 

 
Bjørn Arild Gram 
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Frøya kommune 

Klima- og miljødepartementet 

Miljødirektoratet 

Trøndelag fylkeskommune 

 

 

 



• Sak 3 Beredskap framover
• «Helseforetakene må gi opplysninger om kapasitet, belegg og utsettelser av 

aktivitet, samt konsekvenser av dette til kommunene i sitt opptaksområde. 
Dette avklares gjennom samhandlingsprosessene mellom kommuner og 
sykehus.»



Håndtering av oppdrag

• Informasjonsdeling vedrørende pandemien med kommunene
• «tirsdagsmøtet»

• møter i regi av statsforvalteren

• dialog forøvrig



Håndtering av oppdrag

• Informasjonsdeling vedrørende pandemien med kommunene
• «tirsdagsmøtet»
• møter i regi av statsforvalteren
• dialog forøvrig

• Stor rapporteringsbyrde

• Mange data må hentes ut manuelt
• «nice to know» vs «need to know»

• Taushetsplikt / offentlighet

• Bli omforent om aktuelle parametere 
• forslag: møte med TK, bli omforent; «kost-nytte» / «need to know» / hyppighet 
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Driftssituasjon
St. Olavs hospital

PSU
05.01.21.



5

Gul beredskap fra uke 44 (1. nov. 21)

• Fullt sykehus

– Høy tilstrømning av pasienter

• indremedisinske pasienter

– Mange utskrivningsklare pasienter

• Høyt sykefravær

• Økende antall koronapasienter



Sum av oppholdstimer i mottak per uke 2021 vs. 2019 og 2020
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Redusert aktivitet

• Planlagt operativ aktivitet 

– ikke malign sykdom

– ikke barn

– unngå prognosetap

• For å frigjøre senger

• For å frigjøre personell

• For å frigjøre intensivsenger



37

104

187

286

339

413

484

537
551

0

100

200

300

400

500

600

Uke 44 Uke 45 Uke 46 Uke 47 Uke 48 Uke 49 Uke 50 Uke 51 Uke 52

Akkumulert utsatte operasjoner
per uke

Utsatte Operasjoner per uke Akkumulert utsatte operasjoner - per uke



Sykefravær

• Høyt

– 10-12% 

– 14 - 18% de mest belastende enhetene
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Sengepost Intensiv u. resp. Intensiv m. resp.

Til og med uke 52.
Totalt 319 pasienter, 
hvorav 278 kun har vært 
på sengepost, 19 på 
intensiv uten respirator 
og 22 på intensiv med 
respirator
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Andel innlagte under 65 år som er 
fullvaksinerte

Dato Antall innlagte 
covid-pasienter 
totalt

Antall innlagte covid-
pasienter under 65 år

Andel innlagte covid-pasienter under 65 år som er 
fullvaksinert

02.11.21 8 2 2 pasienter fullvaksinert

08.11.21 12 3 2 pasienter fullvaksinert, 1 pasient vaksinert med 1 dose

15.11.21 21 6 2 pasienter fullvaksinert, 4 uvaksinert

21.11.21 19 6 1 pasient vaksinert med 1. dose, 5 pasienter uvaksinert

28.11.21 18 8 1 pasient fullvaksinert, 7 pasienter uvaksinert

06.12.21 24 8 3 pasienter fullvaksinert, 5 pasienter uvaksinert

13.12.21 19 8 3 pasienter fullvaksinert, 5 pasienter uvaksinert

20.12.21 15 8 1 pasient fullvaksinert, 7 pasienter uvaksinert
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Utskrivningsklare

• Flyttes fra medisinske klinikker til andre klinikker

• Utnytte totalkapasiteten i Helsefellesskapet

– 4 plasser Stjørdal DMS

– 8-10 plasser Selli

• Jevnlig dialog med aktuelle kommuner på flere nivåer

• Statsforvalteren
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Gjennomsnittlig analysetid per uke, eksterne 
prøver

Oppdateres ukentlig
Kilde: Laboratoriemedisinsk klinikk

Antall prøver Gjennomsnittlig analysetid (timer)

0

200

400

600

800

1000

1200

0

5

10

15

20

2
0

.1
0

2
0

.1
5

2
0

.2
0

2
0

.2
5

2
0

.3
1

2
0

.3
6

2
0

.4
1

2
0

.4
6

2
0

.5
1

2
1

.0
3

2
1

.0
8

2
1

.1
3

2
1

.1
8

2
1

.2
3

2
1

.2
8

2
1

.3
3

2
1

.3
8

2
1

.4
3

2
1

.4
8

A
n

ta
ll 

p
rø

ve
r

G
je

n
n

o
m

sn
it

tl
ig

 a
n

al
ys

et
id

 (
ti

m
er

)

Gjennomsnittlig analysetid per uke, interne 
prøver

Oppdateres ukentlig
Kilde: Laboratoriemedisinsk klinikk

Antall prøver Gjennomsnittlig analysetid (timer)



Postadresse Besøksadresse Telefon Bankgiro E-postadresse 
Postboks 152 Rådhusgata 25 72 46 32 00 4312.15.29999 postmottak@froya.kommune.no  
7261 Sistranda 7260 Sistranda

 
 
Jo Bernt Brønstad  
Trøndelag Fylkeskommune 
 
Fylkets hus 
7735 STEINKJER 
   
 
 
 
Deres ref. Vår ref. Arkivkode Sted, dato 
 18/3333 Q80 Sistranda, 11.01.2022 
 
 
UTBEDRINGER  KVERNØYSTRAUMEN BRU - FRØYA KOMMUNE  
 
Ved Kværnøystraumen bru i Frøya kommune hadde vi en tragisk dødsulykke med en ungdom i 
september 2018 og i den forbindelse ble det både fra pårørende til denne ungdommen og fra Frøya 
kommunes side rettet henvendelser til Trøndelag fylkeskommune med anmodning om snarlige tiltak 
på denne broen. Broen anses meget trafikkfarlig mtp tilstand og manglende vedlikehold. 
 
Det var allerede i 2017 fra fylkeskommunens side planlagt utbedringer av broen men av ukjente 
årsaker ble ikke dette utført.  I ettertid er det avholdt flere møter, befaringer og skriftlig 
kommunikasjon mellom fylkeskommunen og Frøya kommune jfr. vedlagte dokumenter og hvor 
utskifting av brodekke var planlagt av fylkeskommunen i 2020. 
 
Fylkeskommunen ved deres Andreas Øyehaug har i brev av 17.02.2021 meddelt at fylkeskommunen 
er klar over den dårlige forfatningen på broen, og planen er at den skal utskiftes i år.  I 
utgangspunktet var planen at arbeidet skulle utlyses i fjor og arbeidet skulle påbegynnes før 
årsskiftet, men prosessen med utviklingen av nytt brodekke i aluminium har tatt vesentlig lengre 
tid enn forutsatt. 
 
Kværnøystraumen bru har hatt høy oppmerksomhet innad i fylkeskommunen, den er på hyppigste 
inspeksjonsfrekvens og hensyntas spesifikt i driftskontraktene. 
 
I forbindelse med utbedringen ønsket fylkeskommunen å se på ny type brodekke  (aludekke med 
topplag av asfalt) som måtte sendes Vegdirektoratet til godkjenning.   Prosessen med å få godkjent 
denne type brudekke tok veldig lang tid og utskifting av dekket ble lovt utført høsten 2020, senere 
våren 2021 og vi viser nå til siste informasjon fra deres Hege Ski Nilsen den 07.01.22 med 
forespørsel om tiltaket kan utsettes ytterligere idet det nå erfares at det er utfordringer med å få 
levert og produsert elementene.  
 
Frøya kommune vil gi uttrykk for at vi er meget overrasket over den tilbakemelding som nå kommer 
den 07.01.22.   Ved møte og befaring med fylkeskommunen i september 2021 foreslo Frøya 
kommune at fylkeskommunen tok kontakt med firma Kystteknikk her på Frøya som har god 
kompetanse innenfor aluproduksjon og også kan være leverandør til dette.  
   



Det oppleves også overraskende at entreprenør som har fått kontrakt med fylkeskommunen har 
utfordringer med å få tilpasset og produsert de elementer som er beskrevet og derav sannsynligvis 
ikke klarer å få ferdigstilt disse til planlagt gjennomføring i mars måned.  Videre opplyses det at 
konstruksjonsendring i verste fall vil medføre en ny runde med godkjenning hos Vegdirektoratet. 
 
Vi erfarer at Vegdirektoratet trenger lang behandlingstid og at det i denne sammenheng vil være stor 
usikkerhet om endringen godkjennes. 
 
Broen er 55 år gammel (bygd i 1966) består av tredekke og har et rekkverk som er utgått på dato 
for over 20 år siden.   Inspeksjonsrapporter som vi har fått tilgang til viser at landkar har en 
forvitring (2001) og riss med kalkutfelling (2015), hovedbjelker (stålbjelker) har korrodering og rust 
(2015/2020), brudekke har korrosjon på stålklammer for fester til stålbjelker (2015) løse bord i 
brudekke (2001 og kontinuerlig etter første rapport i 2001) rekkverk ute av lodd, råte, mangler 
topplist, behov for snarlig utskifting (rapportert helt tilbake fra år 2000 – dvs for 21 år siden) 
landkar som har mørtelskade og forvitring (2000) kjeglemur ved landfeste (2015) startet utrasing på 
venstre side og mangler stein høyre side). 
 
Frøya kommune har med bakgrunn i forannevnte inspeksjonsrapporter meddelt vår store bekymring 
for tilstand og levetid på broen og derav bedt om at tiltaket gis høyeste prioritet.   Vi er sterkt 
bekymret for stabilitet og bæreevne da trafikkmengden og tyngde på kjøretøy viser et helt annet 
situasjonsbilde i dag enn det var for 55 år siden da broen ble bygget.   Dette tilsier derfor at broen 
må utbedres så snart som overhodet mulig.  Inspeksjonsrapporter viser også at håndbok  
N 401 ikke er fulgt mtp vedlikehold og hvor kommunen tidligere har etterspurt fylkeskommunens 
vedlikeholdsplan for broen.   Dette har vi ikke fått tilbakemelding på. 
 
Vi erfarer at vi i en del sammenhenger må etterspørre og purre opp tilsvar og status i saken og 
forutsetter at fylkeskommunen utøver en bedre dialog med tilbakemeldinger og status overfor Frøya 
kommune. Dette gjelder spesielt planleggingen og gjennomføring av utbedringsarbeidene på broen. 
 
VI har etterspurt og bedt om en ROS-analyse for gjennomføring av utbedringsarbeidene samt en 
gjennomføringsplan.   Dette er ikke mottatt p.t. med tanke på at arbeidene var forutsatt gjennomført 
før påske 2022 og som nevnt i møte og befaring med fylkeskommunen september 2021, trenger vi 
god tid for å planlegge denne gjennomføringen. 
 
Slik saken står nå, opplever politikere og administrasjon i Frøya kommune svekket tillit fra 
innbyggerne da det gjentatte ganger fra fylkeskommunens side er satt datoer for utførelse av 
utbedringsarbeidene og det på nytt later til at det vil strekke ut i tid før noe blir gjort. 
 
Vi kan ikke akseptere at dette tiltaket drøyer ut i tid lenger, og ber fylkeskommunen om å finne 
annen løsning enn bruk av alu-dekke da det råder såpass stor usikkerhet med å få produsert og 
godkjent evt alternativ løsning i forhold til den som ble godkjent av Vegdirektoratet, og at dette 
utføres så snart som overhodet mulig og innen fristen, før påske 2022. 
 
Videre ber vi om et snarlig møte med fylkeskommunens ledelse for å drøfte saken.  
 
 
Med hilsen 
Frøya kommune 
 
Kristin Furunes Strømskag Beathe Sandvik Meland 
Ordfører Kommunedirektør 
  
 



Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
Vedlegg: 
 

1. Brev av 28.11.2018 fra Line Sundli til Trøndelag fylkeskommune 
2. Epost av 18.02.2019 fra Line Sundli til Rådmannen i Frøya kommune 
3. Brev av 18.02.2019 fra Rådmannen i Frøya kommune til Line Sundli 
4. Brev av 15.05.2019 fra Frøya kommune  til TrFk v/Oddveig Kipperstad 
5. Epost av 19.05.2019 fra TrFk v/Oddveig Kipperstad til Frøya kommune 
6. Epost av 12.09.2019 fra TrFk v/Oddveig Kipperstad til Frøya kommune 
7. Epost av 16.06.2020 fra Frøya kommune til TrFk v/Jan Rødal 
8. Epost av 15.06.2020 fra Frøya kommune til TrFk v/Jan Rødal 
9. Brev av 10.07.2020 fra Trfk v/Andreas Øyehaug til Frøya kommune 
10. Eposter av 02.11.2020 mellom Frøya kommune og TrFk v/Oddveig Kipperstad 
11. Brev av 29.01.2021 fra Frøya kommune til TrFk v/Oddveig Kipperstad 
12. Epost av 16.02.2021 til TrFk v/Oddveig Kipperstad fra Frøya kommune 
13. Brev av 17.02.2021 fra TrFk v/Andreas Øyehaug til Frøya kommune 
14. Brev av 25.02.2021 fra Frøya kommune til TrFk v/Andreas Øyehaug 
15. Epost av 09.03.2021 fra Frøya kommune til TrFk v/Andreas Øyehaug 
16. Brev av 10.03.2021 fra TrFk v/Andreas Øyehaug til Frøya kommune 
17. Eposter av 17.03.2021 mellom TrFk v/Andreas Øyehaug og Frøya kommune 
18. Epost av 24.03.2021 mellom Frøya kommune og TrFk v/Andreas Øyehaug 
19. Brev av 25.03.2021 fra TrFk v/Andreas Øyehaug til Frøya kommune 
20. Epost av 28.04.2021 fra Frøya kommune til TrFk v/Jan Rødal 
21. Epost av 25.05.2021 fra Frøya kommune til TrFk v/Edmund Broholm 
22. Epost av 27.05.2021 fra Frøya kommune til TrFk v/Andreas Øyehaug 
23. Epost av 01.06.2021 fra Frøya kommune til TrFk v/Edmund Broholm 
24. Brev av 02.06.2021 fra TrFk v/Andreas Øyehaug til Frøya kommune 
25. Eposter av 03.06.2021 mellom Frøya kommune til TrFk v/Arild Christensen 
26. Epost og møtereferat av 08.06.2021 fra TrFk v/Hege Ski Nilsen til Frøya kommune 
27. Eposter av 08.09. og 14.09.2021 mellom Frøya kommune og TrFk v/Hege Ski Nilsen 
28. Epost av 07.01.2022 fra TrFk v/Hege Ski Nilsen til Frøya kommune 
29. Epost av 10.01.2022 fra Frøya kommune til TrFk v/Jo Bernt Brønstad 

 
Kopi: 
 
Oddveig Kipperberg, Trøndelag fylkeskommune 
Andreas Øyehaug, Trøndelag fylkeskommune 
Hege Ski Nilsen, Trøndelag fylkeskommune 
Arild Christensen, Trøndelag fylkeskommune   
Hallgeir Grøntvedt, Leder i hovedutvalg for veg    
Henrik Kierulf, Nestleder i hovedutvalg for veg    
Ann-Magritt Glørstad Virksomhetsleder, her 
Aleksander Søreng, leder hovedutvalg allmenne og tekniske tjenester/trafikksikkerhetsutvalg, her 
Thomas Sandvik, kommunalsjef, her 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 22/131    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Kommunestyret 
 
KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING  
 
 
 
 Covid-19 status  
 Krav om helsekonsekvensutredninger, enkeltvedtak og klage på vedtak  
 Status i arbeidet ved YX/Statsforvalterens innsigelse  
 Uttian, KMD sitt vedtak (se ref.sak) 
 Uttian, plan for flytting og pris på flytting av steinmasser, kostnader 
 Økonomi/Grieg 2021 
 Gavekort /julegave 
 Helsetunet, flytteprosess, åpningsfest  
 Vindkraftanlegget, ansvarsforhold mv 
 Beredskap uvær 
 Evt andre orienteringer i møtet 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 22/94    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Kommunestyret 
 
ORDFØRERS ORIENTERING  
 
 
Ønsker svar på følgende i førstkommende kommunestyremøte: 
 
Jeg var protokollunderunderskriver ved kommunestyremøtet som ble avholdt i desember 2021. Jeg 
påpekte at orienteringen fra hovedutvalgsleder for HOAT manglet i møteprotokollen. Jeg fikk til svar 
at den i utgangspunktet var med, men etter ønske fra leder i hovedutvalget ble den fjernet fra 
protokollen.  
Er dette en riktig måte å gå fram på?  I såfall kan det føre til at flere k-styrerepresentanter kan be om 
at deres uttalelser blir slettet.  
 
Halgeir Hammer 
 
 
INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET 27. JANUAR 2022 
 
 
FORURENSNINGSSAK 
 
Natt til 12 november kollapset en vinge til en vindturbin på Frøya, noe som førte til akutt forurensning i 
et stort område inne i industrianlegget. 
På grunn av vær og vind har forurensinga etter 2 måneder spredt seg mer og mer i terrenget. 
Det har i tillegg vært flere oljelekkasjer i industriområdet, den siste bekreftede oljelekkasjen oppsto 24 
- 25 desember 2021. 
 
Hydraulikkolje er giftig og Bisfenol - A påvirker forplantningsevnen. 
Vi kjenner ikke de fulle virkningene dette har på myr, kystlynghei, fiskevann, eventuelt drikkevann og 
folk på sikt. Dette rammer oss alle. 
 
Det er Vestas som har ansvaret ved forurensning i området, og Vestas har dermed plikt til å rydde opp 
og avgrense skader. 
Det har tatt urimelig lang tid å aksjonere mot forurensninga i området og verdifull tid har gått tapt. 
Den sene igangsettinga av opprydning begrunnes med sikkerhetshensyn og sikkerhetssone rundt den 
skadede turbinen. Forurensningen er spredt langt utover sikkerhetssonen, så denne forklaringen holder 
ikke. 
Vestas kan ikke ha eneansvar for å godkjenne opprydding av forurensning de selv har forårsaket. 
 
Derfor ønsker vi at kommunestyret vedtar at det settes ned en tverrpolitisk gruppe som gis mandat til å 
gjennomgå og dokumentere opprydding og eventuelt mangel på sådan i Frøya Vindkraftverk. 
 
Vi håper at vi kan stå samlet i denne saken.  
Dette er en forurensningssak - ikke en sak om vindkraft. 
 



 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kommunestyret vedtar at det settes ned en tverrpolitisk gruppe som gis mandat til å gjennomgå og 
dokumentere opprydding og eventuell mangel på sådan i Frøya Vindkraftverk. For å sikre det faglige 
må Kristian Kleveland, i kraft av sin stilling som rådgiver Natur og Miljø i kommunen, være et av 
medlemmene i gruppa. De andre medlemmene velges av kommunestyret. 
 
Rødt Frøya v/ Dordi Hammer 
 
Hamarvik 16.01.22 
 

Orienteringer: 

Geir Melands habilitet i forhold til ansettelsesforhold i Hemne sparebank.   
Kvernøystraumen bru.  
Regionrådet har hatt møte med Statnett. Ønsker forsering av utbyggingen av fjordkryssinga.  
Beredskapen fv 714, både i samarbeidsutvalget Hitra/Frøya og regionrådet v/samferdselsutvalget. KD 
jobber videre med saken i samarbeid med de andre kommunene.  
Ang kombibåter og gratis billetter.  
Henvendelse fra representanter fra aksjonsgruppa angående hendelser og forurensning i 
vindkraftanlegget.  
Selvkjørende buss Sula. 
Årsmøte MOT. 
Dialogmøte AtB 
 
 
 
 
Vedlegg: 
 
 
 
 
 



From:
Se nt:
To :
Subject :

Krist ian Kleveland <Kristian.Kleveland @froya.komm une .no>
t irsdag 14. desember 2021 13.14
Anne Johanne Kråkenes
Spørsmål vedr. risiko - og sårbarhetsanalyse

Hei !
Ble det utarbeidet en Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) fo r forurensning t il v indparken på Frøya?

M ed vennlig hilsen

/J [ FRO YA KO M M U N E
'  Kraf t og mangfo l d

Krist ian Kleveland
Rådgiver Nat ur og M iljø
Krist ian.Kleveland@froya.kom mune.no
Tlf : 90220286

From:
Sent :
To:
Cc:
Subj ect :

Ane Naesset Ramtvedt
man dag 3. januar 2022 11.03
Krist ian Kleveland
Nils Henr ik Johnson
201841219-361 - Sp rsmal vedr. r isiko- og sårbarhetsanalyse

Hel,

Beklager sen tilbakemelding. Jeg kan ikke se at v i har noen ROS-analyse for forurensing liggende på
saken i vart arki vsyst em. Jeg setter Tron derEnergi pa kopi, sa kan de suppl ere ved behov.

Vennlig hilsen

Ane Naesset Ramtv edt
Rådgiver
Miljotil synet

Norges vassdrags- og energidirekt orat (NVE)
Postboks 5091, Maj., 030 1 Oslo
TIE.: +47 22 95 94 58,  mobil :  +47 476 316 59
E-post: aera@nye_no
www.nve.no





á





 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 22/127    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Kommunestyret 
 
HOVEDUTVALGSLEDERNES ORIENTERING  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 22/128    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Kommunestyret 
 
ANDRE RÅD OG UTVALGS ORIENTERING  
 
 
 
 
 
 
 
 



SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Danussia Baracho Teixeira Arkiv: GNR 10/279  
Arkivsaksnr.: 19/2535    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 
Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 
Kommunestyret 
 
SLUTTBEHANDLING – HAMMARBERGET, GNR.10 BNR.279 (PLANID: 
5014201910) 
 
 
Vedtak: 
Forslag til vedtak: 

1. I henhold til Plan- og bygningsloven §12-12, vedtar Frøya kommunestyre å 
egengodkjenne detaljreguleringsplanen for Hammarberget (PLANID: 5014201910), som 
vist på planbeskrivelse datert 26.11.2021, planbestemmelser datert 26.11.2021 og 
plankart datert 21.09.2021. 

Kommunedirektøren skal etter at saken er egengodkjent forsikre seg om at planen blir 
digitalisert og gjøre evt. mindre rettinger. 

2. Planen vedtas mot innsigelse fra sektormyndighet, og unntas dermed rettsvirkning inntil 
innsigelse er avgjort ved mekling mellom kommunen og aktuelle sektormyndighet, eller 
av aktuelt departement hvis mekling ikke fører fram, jf. plan- og bygningsloven § 5-6. 

 
 
Vedlegg: 

1. Planbeskrivelse, datert 26.11.2021  
2. Planbestemmelser, datert 26.11.2021  
3. Plankart, målestokk: 1:1000, datert 21.09.2021  
4. Illustrasjonsplan, datert 21.09.2021  
5. ROS-analyse, datert 26.11.2021  
6. Overordnet VA-plan, datert 22.03.2021  
7. Notat VA-plan, datert 17.03.2021  
8. Rapport Naturmangfold, datert 05.02.2020  
9. Rapport Områdestabilitet, datert 13.02.2020  
10. Rapport Arkeologi, datert 18.11.2020  
11. Rapport Støyutredning, datert 26.11.2021  

 
Saksopplysninger: 
Planforslaget 
Planforslaget er utarbeidet av WSP Norge på vegne av Thomo eiendomsutvikling AS. Første versjonen 
ble mottatt hos kommunen 10.02.2021 og revidert plan etter tilbakemelding fra kommunen ble mottatt 
31.03.2021. Revidert planforslag etter høring og offentlig ettersyn ble mottatt 26.11.2021. 



Forslaget ble spilt inn i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel da den ble revidert og 
vedtatt av Frøya kommune 23.10.2019. Området ble tatt inn som framtidig boligområde B6 med 
rasteplass ved fylkesvegen og avsatt til LNFR-formål ned mot sjøen i kommuneplanens arealdel. 
Området er totalt omtrent 93 daa. 

Plassering av formål og inndeling av tomter har en overordnet tanke om å fortette i nordre del av 
planområdet med den største trafikkbelastningen og terrengmessige inngrep nærmest mulig 
fylkesvegen. Større tomter langs sjøen vil gi mindre landskapsinngrep og åpnere fjernvirkning. Det er 
prioritert å legge til rette for et godt bomiljø med gode uteoppholdsarealer, trafikksikre løsninger og 
universell utforming av uteområder. 

Hensikt med regulering 
Formålet med planen er å legge til rette for boligbygging på del av eiendommen 10/279 i Hammarvika. 
Planen inneholder en kombinasjon av eneboliger, rekkehus og småhus med de nødvendig infrastruktur, 
lekeplasser, veiformål, fellesareal, grøntområder og i tillegg en rasteplass langs fylkesveg 714 som er 
avsatt i kommuneplanens arealdel. 

Planforslaget legger opp til ca. 50 boenheter, med minimum arealutnyttelse mellom 35% og 40%. 

Beliggenhet, eksiterende forhold 
Området ligger sørøst på Frøya, omtrent 3,5 km fra kommunesenteret Sistranda. Arealet ligger i 
nærhet til skole, barnehage, post og butikk, i tillegg til idrettsbane og sykehjem. 
 
Forhold til overordnede planer 
Området er avsatt til framtidig boligområde B6 i kommuneplanens arealdel og planen er i tråd med 
overordnede planer og retningslinjer. 

Førstegangsbehandling 
Planen ble vedtatt i Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 20.05.2021, sak 39/21, og sendt ut 
til høring og offentlig ettersyn. Brev til naboer og sektormyndigheter ble sendt 02.06.2021, med frist 
for merknader satt til 16.07.2021. 

Planprosess 
Dato Milepæl  Kommentar 
01.11.19 Anmodning om oppstartsmøte mottatt 

fra WSP Norge 
Det medfølger en kort planbeskrivelse samt 
foreslått planavgrensning 

09.12.19 Oppstartsmøte avholdt på Rådhuset Fra kommunen møter: Anders Hekland 
(kommunalplanlegger), Bjørnar Grytvik (VA-
avdelingsleder) og Erlend Brunstad (VA-
ingeniør). Forslagstiller: Oddhild Fausa (WSP), 
Erik Søhoel. Tiltakshaver: Jon Arne Tørum 
(Thomo eiendomsutvikling AS) og Thomas 
Nordhammer 

09.01.20 Varsel om oppstart mottatt Kommunen gjennomgår og godjenner 
varselen. 

10.01.20 Kunngjøring i Hitra-Frøya avisen Frist for merknader satt til 07.02.2020 
10.02.21 Planforslag mottatt Kommunen gjennomgår plandokumentene og 

kommer med merknader 
25.02.21 Planforslag sendes på internhøring På høring internt i kommunen 
17.03.21 Merknadsbehandling Merknader til planforslag oversendes WSP 
31.03.21 Komplett planforslag godkjent Kommunen mottar revidert planforslag iht. 

merknadene som er gitt 
20.05.21 1.gangsbehandling Behandling av planforslag i HOAT 



02.06.21 Høring og offentlig ettersyn Planen sendes på høring og offentlig ettersyn 
til naboer og sektormyndigheter 

16.07.21 Høringsfrist utløpt Det er kommet 2 innsigelser fra 
Statsforvalteren og 1 innsigelse fra 
Fylkeskommunnen i løpet av høringstiden 

30.09.21 Dialog med Fylkeskommunen omkring 
mottatt innsigelse mot ny avkjørsel/kryss 
fra Fv714 

Fylkeskommunen beholder sin innsigelse 
begrunnet antall avkjørsel fra Fv og opplyser 
mulighet for å stenge en annen avkjørsel for å 
åpne den ved planområdet 

25.10.21 Dialog met hjemmelshavere til 
sykehjemmet omkring plan B ifm. 
innsigelsen mot ny avkjørsel fra Fv714 

Plan B handlet om å få stengt adkomsten til 
sykehjemmet Kvernhusveien, som forelslått av 
fylkeskommunen i møte 30.09.21 

23.11.21 Kommunen sender brev til 
Fylkeskommunen med orientering om 
mulig innsigelse 

Kommunen orienterer Fylkeskommunen om 
sin ønske for å behandle planen slik den 
foreligger med eventuell mekling 

26.11.21 Revidert planforslag mottatt Plankonsulenten leverer nytt planforslag iht. 
merknader fra sektormyndighetene 

29.11.21 Forespørsel om tilbaketrekking av 
innsigelser til Statsforvalteren 

Kommunen sender forespørsel om trekking av 
innsigelser 

06.12.21 Trekking av innsigelser av myndigheten Statsforvalteren trekker sine innsigelser 
13.01.21 Planen behandles i planutvalget  
27.01.21 Planen egengodkjennes i Kommunestyret  

 
Høringsuttalelser 
Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden fra 02.06.2021 til 16.07.2021. Forslaget ble 
sendt regionale myndigheter og berørte grunneiere til uttalelse. Det kom inn totalt 11 uttalelser. Disse 
følger saken som utrykte vedlegg. Hovedtrekkene i merknadene er referert nedenfor. 

Innspill fra Dato Hovedmomenter Innspill Vurdering i plan 
(A) Statens 
Vegvesen 

08.06.21 Statens vegvesen er positiv til at det innarbeides 
løsninger for myke trafikanter internt i plan-
området. De er noe mer skeptisk til at det 
etableres ny avkjørsel fra fylkesveg 714 i et 
område med fartsgrense 80 km/t. Det samme 
gjelder behovet for kryssing av fylkesveg 714 
siden gang- og sykkelveg ligger på motsatt side. 
ROS-analysen peker også på disse forholdene, 
men har ingen fullgod løsning. Nedsatt hastighet 
er ikke vanlig prosedyre for å få realisert nye 
boligområder langs sentrale transportårer. 
Statens vegvesen ber om at disse utfordringene 
diskuteres nærmere med Trøndelag 
fylkeskommune, jf. vårt brev av 20.01.2020. 

Tatt til orientering. Kommunen har søkt 
om nedsatt fartsgrense på strekningen 
på generelt grunnlag. Avkjørsel er valgt 
etter vurdering av 
trafikksikkerhetshensyn. 

(A) DSB 17.06.21 Det er Statsforvalteren som skal følge opp at 
hensynet til samfunnssikkerhet er ivaretatt i 
plansaker. Statsforvalteren har også et ansvar for 
samordning av statlige innsigelser til kommunale 
planer. 

Tatt til orientering. 

(A) Mattilsynet 17.06.21 Hamarvik vannverket har liten kapasitet i sitt 
høydebasseng som innebærer at vannverket ikke 
etterlever drikkevannsforskriftens krav om 
leveringssikkerhet og beredskap. Dersom det 
skulle knyttes nye boligfelt til dette vannverket, 
vil det gjøre sårbarheten større, også for 
eksisterende abonnenter til vannverket. 
Tilknytting av større antall nye abonnenter er 

Tatt til orientering. Boligområdet skal 
tilknyttes kommunalt vann og avløp. Det 
legges rekkefølgebestemmelse: 
Byggetillatelse for planlagte boligbygg 
kan ikke gis før det er dokumentert 
tilfredsstillende leveringssikkerhet for 
drikkevann eller at det er etablert en 
godkjent fremdriftsplan for dette. 



derfor sterkt uønsket. I plandokumentene er det 
ikke eksplisitt angitt at de nye boligene vil bli 
forsynt fra Frøya kommunale vannverk. Ønsker 
bedre presisering av drikkevannsforsyning. I lys 
av historikken med planprosessene for 
Hamarvikbukta boligfelt og Haugranda boligfelt, 
og den uklare framdriften av kommunal 
overtakelse av Hamarvik vannverk, ser de behov 
for en mer tydelig presisering i plandokumentene 
av at de planlagte boligene skal ha vannforsyning 
med tilstrekkelig leveringssikkerhet. En måte å 
oppnå dette på er å ta inn et rekkefølgekrav om 
leveringssikkerhet for drikkevann, slik det ble 
gjort i reguleringsplanene for Hamarvikbukta 
boligfelt og Haugranda boligfelt. Dersom 
kommunal overtakelse av Hamarvik vannverk, og 
fysisk sammenkopling er gjennomført, eller det 
foreligger forpliktende framdriftsplan om dette, 
før reguleringsplanen vedtas, bortfaller behovet 
for slik rekkefølgebestemmelse. Mattilsynet 
anmoder sterkt om at dette blir etterkommet. 

(A) NVE 21.06.21 NVE ber kommunen om å skrive tydelig i 
oversendelsesbrevet hva en eventuelt ønsker 
bistand til i den enkelte sak og gir derfor ikke 
konkret uttalelse i denne saken. 

Tatt til orientering. 

(A) AtB 02.07.21 Ser behov for ny holdeplass innenfor 
planområdet. 
Holdeplassen ved sykehjemmet betjenes kun av 
en skolelinje og ikke ordinære busslinjer. Det 
nærmeste stoppested til planområdet som 
betjenes av ordinære busslinjer er Nordhammer, 
som ligger nord i planområdet. Det er ikke 
opparbeidet fasiliteter eller skilting som tilsier at 
dette er en holdeplass eller at busser betjener 
stoppestedet. Nærmeste holdeplass med 
holdeplass-infrastruktur er Hamarvika som er 
lokalisert 800 meter vest for sentrum av 
planområdet. 
AtB oppfordrer til at det etableres en universelt 
utformet holdeplass etter Hb V123 innenfor 
planområdet, fortrinnsvis stoppestedet som i dag 
omtales som Nordhammer, og at 
gangforbindelser til denne utformes universelt så 
langt dette er mulig (fritt for trapper, bratte 
stigninger og lange omveier). 
Dersom det ikke er aktuelt å etablere ny 
holdeplass er det ønskelig at holdeplassen 
Hamarvika utbedres i henhold til Statens 
vegvesens håndbøker for ensidig toveis 
busslomme eller at det etableres lomme på 
nordsiden av veien for sørgående trafikk med 
trygt krysningspunkt mellom. 

Tatt til etterretning. Bussholdeplass kan 
opparbeides på området som er regulert 
til rasteplass. Endre arealformål i 
plankartet, planbeskrivelse og 
planbestemmelser. 

(A) NTNU 08.07.21 Har ingen anmerkninger til reguleringsplanen, slik 
den foreligger. Dersom planen blir endret, slik at 
den likevel omfatter sjøområder, ber de om at 
saken blir oversendt NTNU Vitenskapsmuseet for 
uttalelse. 

Tatt til orientering. 

(A) 
Statsforvalteren 

08.07.21 Fremmer innsigelse til planen inntil det er satt 
krav til minimum arealutnyttelse/antall 
boenheter i byggeområdene og et 
maksimumskrav til antall parkeringsplasser. 
 
Fremmer innsigelse til planen inntil fremtidige 

Tatt til etterretning. BKS1-2 har krav til 
detaljplan. Det spesifiseres minimum 
antall boenheter under §3.8 i 
bestemmelser. 
 
 



beboere er sikret akseptable støyforhold. Det 
betyr at støy fra industri må være kartlagt, at 
eventuelle overlappende støysoner på arealer for 
boligformål og lek er vurdert for skjerpede 
støygrenser og at det er dokumentert at 
støyhensyn beskrevet i T-1442/2021 samt 
planens egne bestemmelser kan oppnås. 
 
Av hensyn til folkehelse og barn- og unges 
interesser gis det faglig råd om at regulert fortau 
langs Nordhammarveien og Kvernhusveien sikres 
etablert, ved rekkefølgebestemmelse, før det gis 
brukstillatelse til boliger innenfor planområdet. 
 
Det gis faglig råd om at areal avsatt til lek ikke bør 
sammenfalle med faresone for 
høyspenningsanlegg. 
 
Gir faglig råd om at det må defineres hva som 
ligger i begrepet «enkle stier» i bestemmelse § 
7.1.1 Friluftsformål (LF). Uten en slik definisjon 
åpner man i praksis for tiltak som innebærer 
terrenginngrep og større tiltak. 

Tatt til etterretning. Det er opparbeidet 
ny støyutredning. Påvirkningsområdet er 
mindre enn eksisterende utredning fra 
2011 for industriområdet. 
 
 
 
 
Tatt til etterretning. Det legges inn 
rekkefølgekrav om at fortau langs 
Nordhammarveien opparbeides før det 
kan gis brukstillatelse for boliger på 
eiendommene 1, 2, 3, 6, 9 og 12. 
 
 
Tatt til etterretning. Lekeplassen BLK2 
justeres for å unngå faresonen. 
 
 
Definisjonen forklares. 

(A) 
Fylkeskommune 

09.07.21 Påpeker at planens bestemmelser ikke skiller 
felles og private uteoppholdsareal. Å ha tilgang til 
et privat uteoppholdsareal med tilfredsstillende 
støyforhold er ikke nødvendigvis et krav, men 
absolutt en kvalitet som bør sikres i planen. 
 
Fremmer innsigelse til planen så lenge denne 
forutsetter en ny avkjørsel/kryss fra Fv714. 
Behovet for atkomstveg til rasteplassen kan ikke 
brukes som argument for å få tillatelse til å 
etablere nytt kryss til boligområdet. Mener også 
at eksisterende hastighetsreguleringer er riktige 
for denne strekningen og ny søknad om redusert 
fartsgrense er ikke behandlet. 
 
Det foreslås å etablere et tilrettelagt 
krysningspunkt for gående over fylkesvegen. De 
ber om at fylkeskommunen kontaktes for dialog 
om hvordan krysningspunktet skal og bør 
utformes og plasseres og understreker at 
krysningspunkt for gående ikke kan utformes 
med forutsetning om redusert hastighet på 
strekningen. 

Tatt til etterretning. Bestemmelsene 
rettes opp og støyforhold blir kartlagt. 
 
 
 
 
 
Avkjørsel er valgt etter et 
trafikksikkerhetshensyn. Andre veger er 
smale og har ikke nok plass for utvidelse. 
 
 
 
 
 
Tatt til etterretning. Det skal 
tilrettelegges for gangoverfelt på slutt av 
sykkelvegen. Det blir ivarettatt på 
byggesak. 

    

(B) Rune 
Kristiansen 

11.06.21 
13.06.21 

Merknad på at privat vei er forlenget inn i 
planlagt boligfelt og at han ble ikke involvert i 
denne planleggingen. Mener at dette vil øke 
trafikken på en vei som ikke var planlagt for 
videre utbygging av boligmasse og at dette vil 
redusere verdien på sin eiendom, ved en økende 
trafikk mengde. Senere trekker han uttalelse, 
ettersom han ble informert om at det er inngått 
en privat avtale om bruk av vei, med Norhammer 
Velforening. 

Tatt til orientering. 

(B) Lisa 
Hilmarsen 

16.06.21 Mener at planen ødelegger masse utsikt og 
solforhold hos 10/209. 

Tatt til orientering. Fortetting er mer 
bærekraftig enn spredt bebyggelse. 
Hamarvika er et område som ønskes 
fortettes og arealet er allerede avsatt i 
KPA. Solforhold er godt ivaretatt 



gjennom fornuftige avstander mellom 
bygningene. 

    

(C) Nordhammer 
velforening 

08.07.21 Gjør oppmerksom på at det er inngått avtale 
med fremtidig grunneier av BKS2, Leif Inge 
Nordhammer, om at han gir personlig rett til 
adkomst over deres eiendom, Hammarbergveien 
10/141. 

Det gis ikke anledning til og gi personlig 
adkomstrett og ekskludering av mulige 
andre fremtidige hjemmelshavere. Det 
må sikres en generell adkomstrett for 
eiendommene 1, 2, 3, 12, 9 og 6. 

 
Innsigelser 
Det er varslet 3 innsigelser til planen: 2 fra Statsforvalteren og 1 fra Fylkeskommunen. 

Statsforvalteren fremmer innsigelse grunnet manglende krav til minimum arealutnyttelse og et 
maksimumskrav til antall parkeringsplasser. I tillegg, ber de om at støy fra industriområdet blir 
kartlagt samt at eventuelle overlappende støysoner blir vurdert for skjerpede støygrenser. Det må 
dokumenteres at støyhensyn jf. T-1442/2021 kan oppnås. 

Trøndelag Fylkeskommunen har fremmet innsigelse mot avkjørsel fra Fv714. De hevder at 
eksisterende hastighetsreguleringer er riktige for denne strekningen. 

*Trekning av innsigelser: Innsigelsene fra Statsforvalteren er hensyntatt i revidert planforslag og 
kommunen har fått bekreftelse på at varslet innsigelser fra myndigheten er trukket. Det er avholdt møte 
med fylkeskommunen i et forsøk på å løse varslet innsigelse. Innsigelsen fra Fylkeskommunen ble ikke 
trukket og kommunen ønsker derfor å behandle planen slik den foreligger, med eventuell mekling. 

Endringer etter førstegangsbehandling 
Det er foretatt justeringer i planforslaget etter førstegangshøring og offentlig ettersyn. Endringene er 
også merket med gull skrift i vedlagte dokumenter. 

1. Endring av plannavnet fra Oppheim til Hammarberget. 
2. Plandokumentene er endret for å inkludere etableringen av ny busslomme innenfor arealet 

avsatt til rasteplass. Det blir altså kombinert formål (S). Oppdatert bestemmelse §5.1.1. 
3. Korrigert formål begrepet av kjørevegen (SKV). 
4. Korrigering av friluftsformål som egen kategori i bestemmelsene. 
5. Oppdatering av bestemmelse §3.1b). 
6. Korrigering av dato i punkt §3.4 i bestemmelser. 
7. Oppdatering av §3.6 i bestemmelser. 
8. Det er satt minimumskrav til antall boenheter og maksimumskrav til antall parkeringsplasser, 

hhv. under §3.7, §3.8 og §4.2.d) og n) i bestemmelser. 
9. Bestemmelse §3.9 er lagt til for å spesifisere eierform av uteoppholdsarealet. 
10. Korrigering av dato i punkt §4.1.l) i bestemmelser. 
11. Det er lagt inn på bestemmelse §5.1.4 at det skal tilrettelegges for gangoverfelt på slutt av 

sykkelvegen. 
12. Bestemmelse § 7.1.1 er endret for å forklare definisjonen. 
13. Det er lagt inn rekkefølgekrav §9.11 om at fortau langs Nordhammarveien opparbeides før det 

kan gis brukstillatelse for boliger på eiendommene 1, 2, 3, 6, 9 og 12.  
14. To nye rekkefølgebestemmelser lagt til ang. støy (§§9.9 og 9.10). 
15. Det ble utarbeidet ny støyrapport som konkluderer at støypåvirkning fra Nordhamarvik 

industriområde er mindre enn rapporten fra 2011. 
16. Lekeplassen BLK2 er justert på plankartet for å unngå faresonen; den forlenges østover. 
17. Traséen for høyspenningsanlegg er oppdatert i plankartet. 

 
Konsekvensutredning 
Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens kapittel VII «Konsekvensutredninger», 



med tilhørende forskrift. Tiltaket faller ikke inn under forskriftenes oppfangskriterier og skal derfor 
ikke konsekvensutredes. 

Lovhjemler 
I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12, legges saken frem for kommunestyret til vedtak. 

 

Vurdering: 
Innkomne merknader 
Vurdering av de enkelte innkomne uttalelsene fremgår av kommentarene over. 

Samlet vurdering 
Planforslaget ivaretar grunnleggende krav og nødvendige hensyn for gjennomføring av en 
reguleringsplan på Frøya. Løsningene til merknadene er rimelige og tilfredstillende. Planen er i 
samsvar med bestemmelsene i KPA og retningslinjer. Det er vurdert som lite sannsynlig at planen vil 
medføre konflikter innenfor og i omkringliggende områder. 

Kommunedirektøren vurderer planforslaget som godt gjennomarbeidet, og at dokumentene og analyser 
holder god kvalitet. I tillegg er det gjort omfattende skisseprosjektering slik at man kan danne seg et 
godt bilde av hvordan prosjektet kan bli seende ut. 

Kommunedirektøren ønsker å videreføre planen med den fremstilte løsningen for adkomst til 
planområdet. Forslaget vurderes tilpasset til sammenhengen på Frøya. 

Konklusjon 
Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Kommunedirektøren at planforslaget detaljregulering 
for Hammarberget (planID: 5014201910) tas til mekling, jf. PBL § 5-6. 
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2. SAMMENDRAG OG NØKKELOPPLYSINGER 

2.1 SAMMENDRAG 

Formålet med planen er å legge til rette for boligbygging på deler av eiendom gnr. 10, bnr. 279 i 
Frøya kommune. Planen inneholder en kombinasjon av byggeformålene eneboliger, rekkehus og 
småhus. I tillegg reguleres nødvendig atkomst, lekeplasser, veiformål, fellesareal, grøntområder og 
en rasteplass/bussholdeplass langs fylkesveg 714.  

Området er totalt omtrent 93 daa og i kommuneplanens arealdel der er området avsatt til framtidig 
boligområde og rasteplass. Området ned mot sjøen er avsatt til LNFR-formål. 

2.2 NØKKELOPPLYSNINGER 

Gårds- og bruksnummer: Del av gnr. 10, bnr. 279 
Gårdsnavn/adresse: Hammarberget 

Forslagsstiller: WSP Norge AS Plankonsulent: 
Oddhild Fausa, Arnhild 
Herrem, Sivert Fandrem og 
Ingunn Høyvik 

Sentrale grunneiere: Thomo Eiendomsutvikling AS v/ Jan Arne Tørum 
Planens hovedformål: Bolig Planområdets størrelse: Ca 93 daa 

Grad av utnytting: 35 – 40% BYA Nytt bruksareal /   
Antall nye boenheter: Ca 50 boenheter 

Varsel om innsigelse: Ja Konsekvensutredningsplikt:  Nei 
Kunngjort oppstart: 08.01.2020 Offentlig ettersyn: 04.06 – 16.07.2021 
Problemstillinger: Atkomst, trafikksikkerhet, støy og boligtypologi/grad av utnyttelse 
  

 

3. BAKGRUNN 

3.1 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 

Grunneier i området har ønske om å legge til rette for boligbygging på deler av eiendom 10/279, 
Oppheim/Hammarberget på Frøya. Forslaget ble spilt inn i forbindelse med rullering av 
kommuneplanens arealdel da den ble revidert i 2019. Området ble tatt inn som framtidig 
boligområde B6 i kommuneplanens arealdel som ble vedtatt av Frøya kommune 23.10.2019. 

3.2 HENSIKTEN MED PLANFORSLAGET 

Formålet med planen er å legge til rette for boligbygging på Oppheim/Hammarberget i Frøya 
kommune. Arealet reguleres til boligformål med tilhørende lekeplasser, fellesarealer, grøntareal og 
veiformål. I tillegg er det etter ønske fra kommunen at det reguleres inn rasteplass langs fylkesveg 
714 som er avsatt i kommuneplanens arealdel. 
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4. PLANOMRÅDET – DAGENS SITUASJON 

4.1 BELIGGENHET OG AVGRENSNING 

 

Figur 1: Lokalisering av planområdet er vist med rød markør på kart over Frøya kommune 

Området ligger sørøst på Frøya, like øst for Hammarvika og tunnel fra Hitra. Området ligger i nærhet 
til skole, barnehage, post og butikk, i tillegg til idrettsbane mv. Planområdet ligger omtrent 3,5 km fra 
Sistranda, kommunesenteret på Frøya.  

 

Figur 2: Planområdet ligger øst for Frøya sykehjem, Hammarvika trygdeboliger og boligområdet Hammarberget 
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Figur 3: Planavgrensning – ill. fra varsel om oppstart 

4.2 AREALBRUK 

Området er avsatt til framtidig boligområde B6 i kommuneplanens arealdel. 

  

Figur 4: Område B6 (gult) avsatt i kommuneplanens arealdel 
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I vest er det et opparbeidet og etablert boligområde, Nordhammaren boligområde, sykehjem og 
omsorgsboliger. Boligene er i all hovedsak eneboliger med innslag av tomannsboliger og noen andre 
boligtyper. Lenger nord for planområdet ligger Nordhamarvik industriområde. 

 

Figur 5: Reguleringsplaner i området. Området markert med pil 

4.3 STEDETS KARAKTER OG LANDSKAP 

Området er ikke bebygd i dag, men i vest grenser planområdet til lav småhusbebyggelse. 

Selve planområdet er ubebygd, og består av åpen fastmark/kysthei. Området er sørvendt og har 
gode sol- og utsiktsforhold. I sør og øst går planområdet ned mot sjøen. Fylkesvegen gikk tidligere via 
Nordhammarveien. 

 

Figur 6: Oversiktsbilde av planområde og nærområder 
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Figur 7: Nordhammarveien i 1954. (norgeibilder.no) 

 

Figur 8: Dagens situasjon. Boligformål i KPA vist lys gul. 

Området består i hovedsak av et større åpent terrengområde med jevn svak stigning mot fylkesveien 
fram til et langsgående brattere terreng med berg langs sjøen. Innenfor området er det enkelte 
flatere parti. Et flatere nivå langs sjøen ligger i øst som muligens gir tilgang til strandsonen. Det er 
ingen markerte og viktige landskapselement i området av verdi utover terrengryggen langs sjøen. Det 
er heller ingen markante daldrag, men et mindre søkk i terrenget i østlige del og ned mot sjøen 
(stiplet i skisse). Det er fin utsikt mot øst/sørøst og gode solforhold i et åpent terreng. 
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Figur 9: Terrengforhold/skisse topografi 

Området består hovedsakelig av kystlynghei av fattig utforming preget av langvarig kulturpåvirkning 
(torvtekt) og en mindre del englignende sterkt endret mark. Mot sjø er det en markant overgang til 
strandsonen med bratte berg. Området har få spor etter ferdselsårer eller bruk med unntak av et 
mindre dyrkbart område i nordvest. Vest for planområdet ligger spredt bebyggelse uten tydelig 
bebyggelsesstruktur. De fleste boligene ligger sør og sørvestvendt tilpasset terreng, sol- og 
utsiktsforhold. Nordøst for planområdet ligger et smalere naturområde mellom planområdet og 
industriområdet.  

 

Figur 10: Bilde av landskapet i sørvestlige del 
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Figur 11: Bilde av området i nordlige del 

 

Figur 12: Området sett fra fylkesveien 

 

4.4 KULTURMINNER OG KULTURMILJØ 

Trøndelag fylkeskommune gjennomførte i uke 17 og 18 en kartlegging av området. Undersøkelsen 
resultert i ingen funn som automatisk kulturminne og området kunne planlegges som ønsket. 

Et søk i Riksantikvarens kulturminneregistrering viser at det vest for planområdet er registrert et 
tidligere bosetning/-aktivitetsområde. I tillegg er flere bygg utenfor for planområdet registrert. Disse 
er vist med rød, blå og gule trekanter på kartet. 
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Figur 13: Utsnitt fra Riksantikvarens database over registrerte kulturminner og verneverdig bygg 

 

4.5 LANDBRUK 

NIBIOs database AR5 viser bonitet og arealtyper. Grunnlagskartet viser at det er et mindre areal 
innenfor planområdet registrert som er dyrkbar jord. Dette er ca. 1,7 daa, og vist med oransje farge 
på illustrasjonen under. Et område på ca. 4,5 daa er registrert som innmarksbeite, og vist med gul 
farge. Det er også små innslag av skog (grønn farge). For øvrig er området registrert som lite 
produktiv, åpen fastmark. 
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Figur 14: Planområdet i NIBIOs database AR5 og AR50. 

I grunnlagskartet AR50 er et område nord i planområdet registrert som åpen myr, impediment 
(=mark som ikke egner seg til jord- eller skogproduksjon). Myr blåstripet, rødt bebygd, oransje 
uspesifisert areal. 

 

4.6 NATURVERDIER 

I forbindelse med oppstart av planområdet er det gjennomført en kartlegging av naturmangfoldet for 
området. Kartleggingen ble gjennomført av Miljøfaglig utredning AS høsten 2019, og kartleggingen er 
oppsummert i notat 2020-N7 som i sin helhet følger saken som vedlegg.  

Samlet vurderes området å være av middels verdi for naturmangfoldet. Det meste av arealet består 
av de truede naturtypene kystlynghei og semi-naturlig eng (naturbeitemark), men tilstanden er ikke 
optimal for noen av dem.  



 

15 

 

Figur 15: Funn av rødlistearter i nærheten av planområdet. 

Området preges i hovedsak av kystlynghei av fattig utforming. Denne går inn i mosaikk og uklare 
overganger mot myr sterkt preget av torvtekt, registrert som kalkfattige torvtak. I tillegg er det noe 
engmark, dels ansett som semi-naturlig mark av kalkfattig type og litt gjødslet og dels såpass mye 
oppgjødslet tidligere at den havner ut som englignende oppdyrket mark. Et lite parti var såpass 
rufsete at det var vanskelig å kategorisere (kalt «forstyrret mark» på kartet), men hører kanskje 
hjemme under englignende sterkt endret mark  

  

Figur 16: Englignende mark i nordre del 
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Utenfor planområdet på vestsiden ligger et boligfelt, dvs. sammensatt av ulike typer sterkt endret 
mark. På nordsiden går fylkesveg 714 og i øst/nordøst er det dels gjengroende kystlynghei og dels 
overgang mot ei smal strandsone mot sjøen.  

Det ble ikke funnet rødlistede arter, mens det av fremmedarter forekommer sitkagran/lutzgran. Det 
ble ikke observert spesielt krevende lav og moser. Av sopp ble det innenfor naturbeitemarka 
(naturtypelokalitet 1) funnet i alt 10 ulike arter beitemarksopp. Ingen er rødlistet.  

En sammenligning av flyfoto fra 1954 med dagens tilstand viser at boligfeltet på vestsiden av lyngheia 
har kommet til i nyere tid, og også dagens fylkesveg.  Når gamle flyfoto studeres nærmere avsløres 
det tidligere aktivitet med torvtekt. I et slikt perspektiv er det klart at myrarealene her har vært 
trengt sterkt tilbake, og samtidig har vært i betydelig ekspansjon de siste ti-årene. På sikt, uten 
inngrep, vil nok det aller meste av arealet i planområdet, utenfor sona nærmest stranda, gå over til å 
bli ei stor, sammenhengende terrengdekkende nedbørsmyr.  

 

4.7 REKREASJONSVERDI- OG BRUK 

Det er ikke registrerte friluftsområder eller turstier i området, hverken ifølge kartportalen Ut.no eller 
kommunens kartportal. Området ligger ned mot sjøen, og det er naturlig å tro at området har en 

Figur 17: Grov avgrensning av naturtyper innenfor 
undersøkelsesområdet. De to nummererte og navnsatte i blått 
er verdisatt som viktig – B for kystlyngheia og lokalt viktig – C for 
naturbeitemarka basert på Miljødirektoratet (2015) sitt system. 
Etter Statens vegvesen (2018) sin håndbok V712 får disse 
henholdsvis verdi stor og middels, men øvrig areal kommer ut 
med noe verdi. 
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vissverdi som rekreasjonsområde for nærområdet, selv om det ikke er kartlagt som 
rekreasjonsområde. 

4.8 SKOLE OG BARNEHAGE 

Omtrent 2 km vest for planområdet ligger Nabeita oppvekstsenter. Barnehagen har to 
småbarnsavdelinger med plass til 18 barn, og to storbarnsavdelinger med til sammen 36 plasser. På 
skolen er det rundt 100 elever fra 1.-7.trinn. Her er det også idrettsanlegg/fotballbane.  

Mellom planområdet og Sistranda ligger Rabben barnehage, med fire avdelinger.  

Omtrent 3 km nordover ligger kommunesenteret Sistranda. Her ligger Sistranda barneskole, som har 
omtrent 200 elever. Frøya ungdomsskole ligger vegg i vegg med barneskolen og er for 8.-10. trinn. 
Skolen har omtrent 120 elever fra hele Fast-Frøya.  

På Sistranda er det i tillegg en videregående skole, Guri Kunna videregående skole. Skolen har en 
rekke tilbud, blant annet naturbruk, restaurant- og matfag, elektro, helse- og oppvekst, i tillegg til 
studiespesialisering. 

 

Figur 18: Oversikt over skoler (rød og grønn) og barnehager (blå) rundt Oppheim/Hammarberget 

Nabeita
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4.9 BARN OG UNGES INTERESSER 

Eksisterende boligområde vest for planområdet preges av eneboliger eller tomannsboliger med 
romslige tomter. I reguleringsplan for Nordhammaren boligområde er det regulert inn en lekeplass i 
krysset Nordhammarveien/Kvernhusveien. Denne er på omtrent 750 m2, men er ikke opparbeidet.  

Skole og barnehage ligger såpass langt unna planområdet at det ikke er et naturlig nærområde for 
barn og unge. Ved Nabeita oppvekstsenter ligger nærmeste fotballbane.  

Nærmeste idrettsanlegg ligger på Sistranda, hvor det både er svømmehall, basishall, flerbrukshall og 
Frøya storhall. I storhallen er det en fotballhall, som kan deles opp i seks små baner. I tillegg til 
fotballhallen inneholder anlegget klatrehall, golfsimulator, garderober, kjøkken, sosiale rom og 
treningssenter.  

 

4.10 VEG OG TRAFIKKFORHOLD 

Nord for planområdet går fylkesvei 714 mellom Hammarvika og Sistranda. Fartsgrense gjennom 
Hammarvika er 60 km/t, men denne oppheves like vest for planområdet. Det er en pågående 
søknadsprosess med å få redusert fartsgrensen forbi området i regi av kommunen. 

 

Figur 19: 80-sonen starter rett vest for planområdet.  
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4.10.1 KJØREATKOMST 
Boligområdet i vest har avkjøring fra fylkesveien via Nordhammarveien og Kvernhusveien. Det er ca. 
50 boenheter som benytter Nordhammarveien øst for Kvernhuselva i dag. I tillegg er det noen 
trafikkgenererende aktiviteter nede ved sjøen, sørvest for planområdet. 

Nordhammarveien har en kjørebredde på 4-5 m, men det er ikke opparbeidet fortau. Ifølge 
gjeldende reguleringsplan er veien regulert til 4 m bredde inkl. fortau (reguleringsplan fra 2018). 

 
Figur 20: Utsnitt av gjeldende reguleringsplan for Nordhammarveien 

Nordhammarveien og Kvernhusveien fortsetter videre østover mot Hammarbergveien. Her er 
kjørebredde 3 meter. Registrert fartsgrense på vegene i vegvesenets kartbase er 50 km/t. 

 
Figur 21: Utsnitt av gjeldende reguleringsplan for Hammarbergveien 

4.10.2 TRAFIKKMENGDE 

ÅDT på fylkesveg 714 forbi planområdet er ca. 2000 (tall fra 2018). 
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4.10.3 TRAFIKKSIKKERHET 

Det er regulert og under bygging gang- og sykkelvei på nordsiden av fv. 714, i tillegg til fortau langs 
Nordhammarveien. Disse er vist på figuren under. Fortauet langs Nordhammarveien er ikke realisert.  

 

Figur 22: Gang- og sykkelveg på nordsiden av fv. 714 som er under ferdigstilling. Bildet viser område for planlagt ny avkjørsel til 
planområdet. 

 

Figur 23: Regulert gang- og sykkelvei og fortau relevant for dette planarbeidet. 
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Det er etablert gang- og sykkelvei langs fv. 714 fra Nordhammervika havn (nordøst for figuren over) 
og fram til Sistranda. I sørvestlig retning er det opparbeidet gang- og sykkelvei et par kilometer fra 
sørvestre hjørnet av figuren over. Det er under bygging gang- og sykkelveien (fra sørvest) i regi av 
kommunen som er planlagt ferdigstilt høsten 2020. 

Det er dermed ca. 1,7 km regulert gang- og sykkelvei (lilla linje i figur 2) mellom tettstedene som er 
under ferdigstillelse. I tillegg er det 750 meter fortau regulert langs Nordhammarveien og 
Kvernhusveien (rosa linje). 

4.10.4  KOLLEKTIVTILBUD 

Det er fire busslinjer (9 ruter t/r) på fv. 714. Noen av disse er regionale ruter som går mot Trondheim, 
mens andre er mer lokale. I tillegg er det to skoleruter som passerer planområdet på fylkesveien. 

4.10.5  MYKE TRAFIKANTER 

Siden området i dag er ubebygd kan man i prinsippet ferdes hvor som helst, men rester etter den 
gamle fylkesvegen nord i planområdet bli benyttet til gangtrafikk opp mot fylkesvegen. 

 

4.11 UNIVERSELL UTFORMING 

Planområdet er ikke opparbeidet og består i dag av natur og lynghei. Det er derfor i dag ingen 
tilrettelegging med hensyn til universell utforming og tilgjengelighet for alle. 

4.12 VANNFORSYNING OG AVLØP 

Det er ingen eksisterende VA-infrastruktur på området i dag, men. Området vest for planområdet er 
tilknyttet privat anlegg for spillvann. Frøya kommune opplyser at tilførsel til avløpssystemet på 
Hammarvika overgår eksisterende kapasitet og systemet må oppgraderes. Området vil bli tilknyttet 
den kommunale vann- og avløpsledningen som går på nordsiden av fylkesvegen med et tilrettelagt 
tilkoblingspunkt/kum på sørsiden av Fv 714. 

4.13 ENERGI 

Eksisterende boliger vest for planområdet har strømforsyning fra nordsiden av fylkesveien, via 
sykehjemmet, før nettet fordeler seg ut til de enkelte boligene. 

I forbindelse med opparbeiding av gangvei langs fylkesveien er det lagt ny kabel. Det er lagt til rette 
for å koble seg på dette nettet ved at det er borret trasé under fylkesveien og tilrettelagt et 
tilkoblingspunkt. 
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Figur 24: Plassering av tilrettelagt tilkoblingsledning (gul) fra ledning i ny gang- og sykkelveg (rød) (ill. Tensio). Denne ble under 
utbyggingen flyttet lenger vest /se VA-rammeplan) 

Ifølge kommuneplanens arealdel ser det ikke ut som at området ligger innenfor konsesjonsområde 
for fjernvarme. Det er ingen trafostasjoner, kraftlinjer, etc. innenfor planområdet. 

4.14 STØYFORHOLD 

Nordlige del av planområdet er berørt av støy fra trafikk langs fylkesveg 714.  

Det er i reguleringsplan for Nordhamarvik industriområde nord for planområdet vist påvirkning av 
industristøy på deler av planområdet. 
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Figur 25: Støysoner fra Statens vegvesens database 

4.15 RISIKO OG SÅRBARHET – EKSISTERENDE SITUASJON 

Det henvises til utarbeidet ROS-analyse. I analysen er tema som gjelder eksisterende situasjon sterk 
vind (gjelder Frøya generelt) og risiko for gående ved kryssing av fylkesvegen i enden av den gamle 
fylkesvegen. 

 

Figur 26: Enden av gammel fylkesveg til venstre 

4.15.1 GRUNNFORHOLD 
Multiconsult har utført vurdering av områdestabilitet og kvikkleireproblematikk tilpasset 
detaljreguleringsplan for tiltaket i henhold til NVEs veileder 7/2014. Kvartærgeologisk kart og 
observasjoner fra flyfoto viser at området består av torv og myr med berg i dagen flere steder. På 
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bakgrunn av dette vurderes det at området har tilfredsstillende sikkerhet med tanke på 
områdestabilitet i henhold til gjeldende regelverk. 
 
Rapporten følger som vedlegg til planbeskrivelsen. 
 

Området er ikke avmerket på NVEs database over kvikkleire, flom eller skred. Ifølge 
Miljødirektoratets base er det heller ikke registrert grunnforurensing innenfor planområdet. 

4.15.2 LUFT– OG GRUNNFORURENSING 
På Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet er området er delvis regulert med høy aktsomhet i 
forhold til radon. Disse områdene er vist med rosa på figuren under. Deler av området har usikker 
verdi. Disse arealene er vist med blågrå farge.  
 

 
Figur 27: Aktsomhet for radon. Rosa farge viser høy aktsomhet, mens status på de blå områdene er usikker. Kilde: Direktoratet for 
strålevern og atomsikkerhet. 

Det er ikke registrert spesiell fare for luftforurensing. Boliger nærmest fylkesvegen kan ha noe 
mindre påvirkning av støv fra biltrafikken, men ved lav ÅDT på fylkesveg 714 ansees dette ikke som et 
problem. 

 

5. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 

En rekke planer, lover og retningslinjer ligger til grunn for planforslaget. De viktigste 
rammebetingelsene for planarbeidet er listet opp i det følgende. 
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5.1 OVERORDNENDE PLANER 

5.1.1 REGIONALE PLANER  
- Regional planstrategi 2016-2020 

- Trøndelagsplanen 2019-2030 

5.1.2 KOMMUNEPLANENS AREALDEL EVT. KOMMUNEDELPLAN 

- Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt 18.06.2015 
- Kommuneplanens arealdel vedtatt 23.10.2019 

Planområdet er vist som framtidig boligområde i kommuneplanens arealdel. Mellom sjøen og 
området avsatt til framtidig boligområde i kommuneplanens arealdel er det avsatt et LNF-område. I 
nord er det avsatt et område til rasteplass. Dette er tatt inn etter politisk ønske fra Frøya kommune. 

 

Figur 28: Kommuneplanens arealdel for området. Planavgrensningen er vist med heltrukket, rød linje. 

Sektormyndighetene hadde varslet innsigelse på deler av planen, blant annet området som er vist 
med hvitt nord for fylkesveg 714. Dette området var foreslått avsatt til framtidig boligområde (B7). 
Etter meklingsresultater ble området tatt inn i planen. Vedtak knyttet til egengodkjenning av 
meklingsresultater ble vedtatt i kommunestyret 27.03.20. 
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5.2 REGULERINGSPLANER 

Det er tre reguleringsplaner som grenser til det aktuelle planområdet: 

 Reguleringsplan Frøya sykehjem, vedtatt 19.03.2010 - offentlig bebyggelse 
 Nordhammaren boligområde, vedtatt 27.09.2018 – boligformål og tilhørende veier 
 I nord Nordhamarvik industriområde, vedtatt 26.05.2011.  

Arealene mot sør som grenser mot planområdet er regulert til landbruksformål og sjøarealene er 
regulert til ferdsel. Mellom landbruksområdet og næringsarealet er det regulert inn en 
vegetasjonsskjerm på ca. 60 meter. 

 

Figur 29: Illustrasjon som viser utsnitt av gjeldende reguleringsplaner og planavgrensning til ny reguleringsplan  

5.3 TEMAPLANER 

Ingen relevante for området. 

5.4 STATLIGE PLANRETNINGSLINJER, RAMMER OG FØRINGER 

 Plan- og bygningsloven (2008) 
 Flom- og skredfare i arealplaner, NVE. Retningslinjer nr. 2/2011 (revidert 2014) 
 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i arealplanlegging, 

NVE, veileder nr. 2/2017 
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 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen, 
 Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning, fastsatt 

28.09.18.  
 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
 Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging 
 Universell utforming 

 

6. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

Området planlegges regulert til boliger i variert typologi med tilhørende infrastruktur. I tillegg 
reguleres rasteplass langs fylkesveg 714. 

6.1 PLANLAGT AREALBRUK 

Plassering av formål og inndeling av tomter har en overordnet tanke om å fortette i nordre del av 
planområdet med den største trafikkbelastningen og terrengmessige inngrep nærmest mulig 
fylkesvegen. Større tomter langs sjøen som vil gi mindre landskapsinngrep og åpnere fjernvirkning. 
Det er prioritert å legge til rette for et godt bomiljø med gode uteoppholdsarealer, trafikksikre 
løsninger og universell utforming av uteområder.   

6.1.1 REGULERINGSFORMÅL 

Planområdet er totalt omtrent 93 daa. Planområdet er vist på plankartet med linje for planens 
begrensning. Planen omfatter følgende formål og areal jf. PBL §§ 12-5, 12-6 og 12-7: 

 
Arealformål Størrelse (daa) 
Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5 2.ledd nr.1)  

 Frittliggende småhusbebyggelse - BFS 26, 4 daa 
 Konsentrert småhusbebyggelse - BKS 14,1 daa 
 Øvrig kommunalt formål - BKT 0,4 daa 
 Lekeplass - BLK 4,4 daa 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5 2.ledd nr.2)  
 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - S 5,7 daa 
 Veier – SKV/SV 5,6 daa 
 Fortau og gang- og sykkelvei – SF/SGF 0,9 daa 
 Annen veggrunn 3,0 daa 

Grønnstruktur (PBL § 12-5 2.ledd nr.3)  
 Turdrag - GTD 1,1 daa 
 Vegetasjonsskjerm - GV 3,7 daa 
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Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR) (PBL § 12-5 2.ledd 
nr.5)  

 Friluftsformål - LF 28,3 daa 
Totalt areal 93,2 daa 

I tillegg er det lagt inn hensynssoner for frisikt (H140) og høyspentanlegg (H370). 

 

 
Figur 30: Tidlig konseptskisse over planlagt arealbruk 
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Figur 31: Plankartet m/tomtenr. 

6.2 GJENNOMGANG AV REGULERINGSFORMÅL 

6.2.1 BESKRIVELSE AV REGULERINGSFORMÅLENE  

Boligformål 

Regulerte boligformål i planen er frittliggende småhusbebyggelse (BFS) og konsentrert 
småhusbebyggelse (BKS). Illustrasjonsplanen viser maks bebygd areal i forhold til %BYA. I hovedtrekk 
antas det å ikke bli en reell situasjon da det i denne type områder, spesielt for BFS-områder, ikke vil 
være naturlig å utnytte tomtene maksimalt.  

Frittliggende småhusbebyggelse/eneboliger: Boligene vil stort sett følge de eksisterende 
terrengkotene og framstå med en bygningsrekke langs ytterste del av planområdet som vil relatere 
naturlig til eksisterende bebyggelse vest for planområdet som har lignende konsept langs sjøen. 
Maks %BYA er satt til 35%. 
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Konsentrert småhusbebyggelse: Område BKS2 må planlegges helhetlig fortrinnsvis i en tunløsning 
med en sentral lekeplass. Området skal støyskjermes mot fv. 714. Det skal utarbeides et solstudie i 
forbindelse med byggesøknad. 

             

Figur 32: Mulig løsning for rekkehus/eneboliger i rekke i sørlige del av BKS2  (ill. Systembygg). 

Område BKS1 kan bygges ut etappevis med tomteinndeling og plassering av to-mannsboliger 
tilpasset tilgrensende eksisterende boligbebyggelse. Dette for at planen skal framstå mest mulig 
integrert med eksisterende boligområde i vest.  

Maks %BYA er satt til 40% for de BKS-områdene. Innenfor område BKS1 skal det til sammen etableres 
minimum 8 boenheter. Innenfor område BKS2 skal det til sammen etableres minimum 14 boenheter.  

Grønnstruktur 

Grønnstrukturen i planområdet gjelder formålene friluftformål, vegetasjonsskjerm, turdrag og 
lekeplasser. 

Friluftformål: Avsatt areal til friluftformål er i samsvar med LNF-formål i kommuneplanens arealdel 
og som i hovedtrekk følger terrengdraget langs sjøen. Området har bratte partier og framstår som en 
sterk avgrensing mellom bebyggbart nivå og strandsonen og er derfor ikke egnet til turområdet. I 
områdets midtre parti er det et flatere nivå der det kan være muligheter å komme nærmere sjøen. 

Vegetasjonsskjerm: Disse områdene ligger i randsoner mot fv. 714, rasteplass og videreføring av 
Hammarbergveien. Områdene kan beplantes og framstå som naturområder. Langs fv. 714 kan det 
etableres støyvoll som skjerming. 

Turdrag: Turdragene er ganglinjer innenfor planen som vil fungere som snarveger gjennom grøntdrag 
og lekeplasser til boligområdet i vest og tilkomst til infrastruktur i den delen av området.  

Lekeplasser/uteoppholdsareal: Lekeplassene med felles uteoppholdsareal er fordelt utover i 
planområdet og er valgt ut ifra terrengmessige kvaliteter, sammenheng mellom områder og lett 
tilkomst for alle. Kvartalslekeplassen BLK3 er lokalisert sentralt og vil i tillegg til kunne fungere som 
en felles samlingsplass også for eksisterende bebyggelse i vest som i dag har få muligheter til 
lekeområder. Området har korte ganglinjer til andre lekeplasser og veger som vil være positivt for 
barn og beboere å lett kunne møtes.  
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Atkomst til lekeplassene kan etableres med universell utforming da grenser med deler inntil veger og 
fortau. Nivå på lekeplassene følger bebyggelsen og gir god oversikt fra nærmiljøet. Deler av 
kvartalslekeplassen ligger litt høyere og vil gi gode solforhold. 

Lekeplass BLK2 har direkte tilgang til friluftsområdet langs sjøen der det er mulighet for 
terrengmessig atkomst med stier. 

Annen bebyggelse: 

Kommunaltekniske anlegg: Område BKT er avsatt til plassering av pumpestasjon og etablering av ny 
trafo. Begge vil få en sentral plassering i feltet. 

6.3 BEBYGGELSENS PLASSERING OG UTFORMING 

I utbyggingskonseptet ligger eneboligtomtene i hovedsak nærmest og langs sjøen mens konsentrert 
bebyggelse ligger lenger nord og nærmere fylkesveien. Konseptet har denne fordelingen med hensyn 
til trafikal belastning inne i planområdet, utsiktsforhold og fjernvirkning. Det er tenkt etappevis 
utbygging. 

Det er kommet fram behov for en variert typologi boliger som kan bidra til å dekke markedet både 
for nyetablerere, enslige, småbarnsfamilier og ønske om større eneboliger. Plassering av formål og 
inndeling av tomter har med dette som grunnlag en overordnet tanke om å fortette i nordre del, 
holde trafikkbelastning og terrengmessige inngrep nærmest mulig fylkesvegen, og å åpne opp for 
større tomter langs sjøen som vil gi mindre landskapsinngrep og beholde naturkvalitetene mest 
mulig i overgangen til friluftsområdet. Byggegrense langs sjø er derfor trukket noe lenger tilbake på 
de fremste tomtene. 

Private oppholdsarealer er tenkt mot sørøst og sør for å utnytte områdets kvaliteter både i forhold til 
best mulig utsikt (øst/sørøst) og solforholdene. Det må ved plassering av bebyggelsen planlegges 
best mulig vindskjerming i tillegg til optimale sol- og utsiktsforhold. Byggegrenser, avkjørsler og 
veiledende plasseringer av bygg er nærmere beskrevet i illustrasjonsplan og bestemmelser.  

Område BKS2 skal planlegges samlet og må ha et overordnet konsept på forholdet til sol, utsikt og 
vindskjerming. Fellesareal skal planlegges for best mulig lokalklimatiske forhold og knyttes sammen 
med turveger og stier. BKS2 som vil ha den tetteste bebyggelsen skal planlegges helhetlig med krav 
til solstudie. Andre tomter har større åpenhet til omgivelsene og solforhold vil bli vurdert ved 
byggesøknad på hver enkelt tomt. 

6.3.1 BYGGEHØYDER 

Bebyggelsen i BFS-områdene kan ha maks 8m gesimshøyde og maks 9m mønehøyde. 

Bebyggelsen i BKS-områdene kan ha maks 9m gesimshøyde og maks 10m mønehøyde.  

Garasjer kan ha maks 3,5m gesimshøyde og maks 5m mønehøyde. 
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6.3.2 GRAD AV UTNYTTING 

BFS-områdene kan ha maks %BYA 35%. 

BKS-områdene kan ha maks %BYA 40%. 

6.4 BOLIGMILJØ OG BOKVALITET 

Det nye bolig området grenser til eksisterende boligområde og vil oppleves som en fortsettelse av 
dette. Det er få opparbeidede fellesområder og lekeplasser i det eksisterende området og behov for 
møteplasser og områder for lek. Ved tilrettelegging for både en nærliggende 
kvartalslekeplass/fellesplass og lekeplasser vil bomiljøet kunne oppleves samlende med økt 
bokvalitet for beboere og barn både i nytt og eksisterende boligområde. 

6.5 UTEOPPHOLDSAREAL 

6.5.1 PRIVAT OG FELLES UTEOPPHOLDSAREAL 

Det vil bli etablert både eneboliger, tomannsboliger, firemannsboliger og kjedeboliger innenfor 
planområdet. Utforming av bygg samt utforming av uterom skal i forbindelse med byggesøknad 
tilpasses terrenget og slik at alle får gode solforhold i området. 

Privat uteoppholdsareal planlegges å ligge innenfor for hver tomt avsatt til eneboliger og to-
mannsboliger. For område BKS2 skal området planlegges helhetlig i en detaljert situasjonsplan der 
privat uteoppholdsareal tilpasses nærmere valgt boligtype. Felles uteoppholdsareal gjelder 
hovedsakelig lekeplasser og kvartalslekeplass. 

6.5.2 ANDRE UTEOPPHOLDSAREALER 

Grønnstruktur rundt utbyggingsområdet er gjort tilgjengelig gjennom planen. Det er bratt i 
grøntsonen langs sjø og det begrenser tilgjengeligheten. 

6.6 KULTURMINNER OG KULTURMILJØ 

Det er ingen registrerte kulturmiljø eller kulturminner i planområdet eller i nærområdet. 
Planområdet grenser inn til etablert boligområde som framstår noe uavsluttet. Området framstår 
ikke med en stedstypisk byggeskikk utover vanlig boligbebyggelse. Områdene vil derfor kunne 
integreres godt med utvidelsen østover, tenkt utnyttelse og med å bidra med god stedstilpasset 
bygningsutforming.  

6.7 MILJØTILTAK 

Området er sårbart for store visuelle inngrep og det er derfor lagt opp til at vegskjæringer og 
vegetasjonsskjermer kan beplantes og tilbakeføres som grønne områder. Naturverdier innenfor 
lekeplassene/fellesområdene er tenkt å ivaretas mest mulig. Tomteområdene som grenser til 
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friluftsområde mot sjø skal forsøkes å ha en mest mulig overgangssone til naturområdet. Det er ikke 
tillatt med skjemmende inngrep eller større murer i sonen mot sjø. 
 

6.8  SAMFERDSEL 

Formålene gjelder kjøreveger, fortau, gang- og sykkelveger og rasteplass. Atkomstvegene i 
planområdet er regulert etter standard fra Statens vegvesens håndbok N100. Større skjæring- og 
fyllingsutslag er forsøkt unngått og det er prioritert at vegene mest mulig skal følge terrenget. Det er 
prosjektert og regulert breddeutvidelser i kurver. 

 

Figur 33: Oversikt over prosjekterte veger i planområdet 

6.8.1 VEG OG ATKOMST 

Det er i dialog med kommunen lagt opp til en hovedatkomst til planområdet fra fylkesveg 714 som 
samlokaliseres med tilkomst til en framtidig rasteplass.  

o_SV2

o_SV3

f_SV4

f_SV5
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Figur 34: Prosjektert avkjørsel til boligområde og rasteplass fra fv. 714 

 

Figur 35: Ny avkjørsel til fv. 714 og siktforhold mot nord. Ny g/s-veg under utbygging på nordsiden av fylkesvegen  
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Figur 36: Ny avkjørsel til fv. 714 og siktforhold mot sørvest. Ny g/s-veg under utbygging på nordsiden av fylkesvegen. 

Alle vegene er planlagt til mest mulig å følge terrenget for å unngå større inngrep. Alle veger er 
regulert med 1,5m grøftebredde/gjerdeavstand. Sonen vil være dekkende for ev. snøopplag langs 
vegene. Kjørevegene og gang-/sykkelveger vil få god gatebelysning. I sørvestlige del av planområdet 
reguleres noen få tomter som tilknyttes felles veg Hammarbergveien. Denne delen av planen har 
annen grunneier som har framskaffet tillatelse for vegtilknytning med veilaget for Hammarbergveien 
og 1 stk av tomtene vil utbygges som første byggetrinn. 

Kjøreveger:  

- Veg SV2 er regulert til offentlig veg type A1 med fortau. Vegen er den sentrale vegåren i 
planen og er regulert i hht. følgende tverrprofil og fartsgrense 30 km/t.:  
 

 

 

Figur 37: Typisk tverrprofil og lengdeprofil av veg SV2. 
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- Veg SV3 er offentlig atkomstveg til de konsentrerte boligområdene. Denne har blitt testet ut 
og omlagt for å ha best mulige stigningsforhold og er regulert i hht. følgende tverrprofil:   
 

     

      

Figur 38: Typisk tverrprofil og lengdeprofil av veg SV3. 

- Veg SV4 er en kort felles veg til 4 tomter med samme tverrprofil som veg SV5; type A1, 
fartsgrense 30 km/t. 
           

- Veg SV5 er en videreføring av felles veg Hammarbergveien for 6 tomter i sørvestre del av 
planområdet og regulert med samme tverrprofil som SV4. 

 

                        

 

Figur 39: Typisk tverrprofil for vegene SV4 og SV5 samt lengdeprofil av veg SV5. 
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Gang- og sykkelveg: Deler av den gamle fylkesvegen stenges for kjørende og reguleres til gang- og 
sykkelveg fram til fv. 714. Denne løsningen er ønsket av kommunen pga. aktiv kryssing av gående på 
dette punktet som forventes forsterket i forbindelse med ny gang- og sykkelveg på nordsiden av fv. 
714 og i samsvar med prosess med kommunens søknad om redusering av fartsgrensen forbi 
planområdet. Det er også antatt behov for kryssing på dette punktet pga. tilkomst til turområder via 
eksisterende veg på nordsiden av fylkesvegen. 

 

Figur 40: Prosjektert gangveg i enden av den gamle fylkesvegen. 

Rasteplass: Rasteplassen er avsatt i kommuneplanens arealdel og er ønsket regulert inn av 
kommunen. Området er godt egnet som rasteplass og som utsiktspunkt på denne delen av øya. For å 
begrense avkjørsler langs fv. 714 er det regulert en felles avkjørsel med boligområdet. Rasteplassen 
vil bli nærmere detaljert i forbindelse med søknad om opparbeidelse. 

Myke trafikanter: Det er lagt opp til en gjennomgående struktur for myke trafikanter – til 
grøntområder, til lekeplasser og som ganglinjer til/fra eksisterende boligområde i vest. Det er lagt 
opp til universell utforming i atkomst til lekeplasser og i gang- sykkelveg. Turveger skal tilrettelegges 
for mest mulig tilpassing til universell utforming. 

6.8.2 VARELEVERING OG ATKOMST FOR STORE KJØRETØY 

Det er ikke næringsvirksomhet i planen eller funksjoner med behov for aktiv varelevering. Vegene er 
dimensjonert for større kjøretøy bl.a. for renovasjonsbiler. 

Vendehammere på vegene SV2 og SV3 er dimensjonert for Stor Lastebil – 12 meter. 

Vendehammer på veg SV5 er dimensjonert for Liten lastebil – 8 meter. 
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6.8.3  PARKERING 

Antall parkeringsplasser er satt til 2 stk pr. boenhet som er i hht. krav i KPA. 1 av disse kan være i 
garasje eller carport. Det tillates maks. 2 p-plasser pr. boenhet. 

Innenfor område BKS2 skal det tilrettelegges for gjesteparkeringsplasser og ladepunkt for EL-biler. 

Det skal settes av 1-3 sykkelplasser pr. boenhet lett tilgjengelig på bakkeplan. 

6.8.4 GANGTRASEER OG SNARVEGER 

Det er i planen tatt hensyn til god kobling til gangtilknytninger mot vest, til friområde og lekeplasser.  

Ved opparbeiding av regulert gang- og sykkelvei på nordsiden av fv. 714 fremstår det naturlig med et 
krysningspunkt i enden av den gamle fylkesvegtraseen ved utbygging av planområdet. Det foregår i 
dag ukontrollerte kryssing på dette punktet da den gamle fylkesvegen går fram til fv. 714. 

 

 

Figur 41: Oversikt over planlagte ganglinjer i 
planforslag og mot omgivelser. Rød linje er 
regulerte gangveger, fortau og turveger. 
Oransje linje er snarveger.
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6.8.5 KOLLEKTIVTILBUD 

Det er etablerte busstopp ved sykehjemmet og ved avkjørsel til Nordhammarveien. Det mangler 
busstopp på nordsiden av fylkesvegen. 

6.9 UNIVERSELL UTFORMING 

Det tilrettelegges så langt som mulig til universell utforming på turveger og fortau. Gang- og 
sykkelveg og tilkomst til lekeplasser skal ha universell utforming.  

6.10 VANNFORSYNING- OG AVLØP 

Tilknytning til offentlig nett er utarbeidet i dialog med Frøya kommune. Det er utarbeidet en 
overordnet VA-plan inkl. overvannshåndtering. Anlegget er planlagt etter kommunal standard med 
mål om en framtidig utbyggingsavtale og kommunal overtakelse. 

Det er tilrettelagt med tilkoblingspunkt/kum for vann på sørsiden av Fv 714. Vannledning vil legges i 
veg i nytt boligområde. 

Forslag til plassering av spillvannspumpestasjoner er vist i tegning H01 som er vedlegg til planen. Det 
legges til rette for en kommunal hovedpumpestasjon og en privat pumpestasjon. Privat 
pumpestasjon plasseres i sammenheng med de tre tomtene sør i delområde vest (tomt 1, 2 og 3) og 
pumper spillvann til selvfallsledning for området i nord- og sørøst. Hovedpumpestasjonen pumper 
spillvann opp til kum på sørsiden av Fv 714. Overløp fra pumpestasjon føres til sjø.  

Tomt nr. 2 har fått godkjent midlertidig tilknytning til vann og spillvann til privat VA-system i vest. Det 
skal legges til rette for at boligen skal kunne tilknyttes sammen med resterende del av planområdet 
når dette er utbygd. 

Tomter i nord-vestre del av planområdet kan tilknyttes med selvfall til ny kum på sørsiden av Fv 714. 
For tomtene i nord-øst (21 t.o.m. 25) og tomt 5 i sør-øst er det lagt inn en tabell i Vedlegg H01 som 
gir minimum kote for innvendig sluk. 
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 Figur 42: Overordnet VA-plan 

6.11 RENOVASJON 

Det er ingen renovasjon innenfor området i dag.  

Det blir etablert felles henteplass for renovasjon innenfor område BKS2. Illustrasjonsplanen viser 
forslag til hentepunkt. Renovasjonen er tenkt som en nedgravd løsning eller med felles søppelskur 
for å unngå flyvende gjenstander og lukt i vær og vind.  Endelig plassering og løsning avklares 
nærmere i byggesak.  

For resten av planområdet med eneboligtomter og område BKS1 er det tenkt normal 
restavfallsløsning langs vegen. 

Nye veger er dimensjonert for renovasjonsbil/lastebil og tilrettelagt med snumuligheter/snuplasser i 
enden av vegene for å få minimalt med rygging som kan føre til utrygge situasjoner.   
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6.12 ENERGILØSNINGER 

Det planlegges ny nettstasjon innenfor planområdet med tilknytning til ny ledning på nordsiden av 
fylkesveien.  

Det vil tilrettelegges for ladeplasser for bil og system for kildesortering innenfor BKS2.  

6.13 RISIKO OG SÅRBARHET – AVBØTENDE TILTAK 

Sterkt vind: Avbøtende tiltak er foreslått med vindskjerming og plassering av uteoppholdsarealer. 
Fokus på plassering av bebyggelse i forhold til vindeksponering. 

Radon: Avbøtende tiltak i hht. TEK17 §13-5. 

Støy fra fv. 714: Avbøtende tiltak for gul sone er støyskjerming. 

Ulykker: Avbøtende tiltak er redusering av fartsgrense på fylkesvegen og lav fartgrense på interne 
veger. Kommunen har pågående prosess med søknad om redusering av fartsgrense. Avbøtende tiltak 
for ulykker for gående/syklende er kontrollert kryssing over fylkesvegen. 

6.13.1 STØYTILTAK 

Det er utført støyberegning av trafikkstøy fra fv. 714 og en ny/oppdatert støyberegning for 
Nordhamarvik industriområde. Støyutredning med støysonekart datert 26.11.2021 er vedlegg til 
planen. 

I gjeldende plan for Nordhamarvik industriområde (vedtatt i 2010) er det oppdaget at beregningene 
har feil resultat. Støysonekartet viser mer støy i sørlige del av industriområdet enn kildedata viser og 
regulert formål/bruk området utløser.  

Utløpskilden for støy menes også å være feil plassert i forhold til opparbeidet område. Planlagt dokk 
ble ikke bygget. Området er i dag ferdigstilt og i bruk til akvaanlegg som vurderes å ha lite støyende 
aktivitet. Ny beregning viser at det ikke er støypåvirkning på planlagt boligområdet eller 
uteoppholdsareal. 
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Figur 43: Ny beregning av industristøy fra Nordhamavik industriområde 

Rød støysone langs fylkesveg 714 ligger utenfor byggelinjen i planen og vil ikke påvirke boliger eller 
uterom. For gul støysone er det planlagt støyskjerming som skjerm, voll eller støyskjermende 
bebyggelse som ev. garasjer. Uterom for boliger og vindu for rom for støyfølsom bruk vil ligge på 
motsatt side/sørsiden av bygget vendt bort fra gul støysone. 

6.14 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

 Før ferdigattest på boliger gis skal tilhørende fellesareal og lekeplass til feltet være 
opparbeidet.  

 Kvartalslekeplass BLK3 skal være opparbeidet når 25% av boligene er gitt brukstillatelse. 
 Vann- og avløpsplan for området skal være godkjent før det gis igangsettingstillatelse til 

boligbygging. 
 Turvegen GTD2 skal være opparbeidet før oppstart på områdene BFS2, BFS3 og BSF4. 
 Støyskjerming skal opparbeides langs fylkesveg 714 før brukstillatelse gis til berørte boliger. 
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 Ved omdisponering av dyrket jord skal matjordlaget flyttes på en forsvarlig og agronomisk 
gjennomtenkt måte. 

 Før igangsettingstillatelse skal det være foretatt kartlegging av fremmede arter innenfor 
utbyggingsområdet 

 Drikkevannsforsyning skal sikres før det gis brukstillatelse. 
 Til søknad om rammetillatelse for område BKS2 må det være utført en detaljert støyvurdering.   
 Det må dokumenteres for støyutsatte boliger innenfor områdene BFS5 og BKS1 at hensyn til 

støy er ivaretatt før rammetillatelse kan gis.  
 

 

6.15 ILLUSTRASJONER 

Det vises til egen illustrasjonsplan for full utnyttelse som følger planforslaget. Under vises overordnet 
3D-modellering av området basert på illustrasjonsplanen. 

 

Figur 44: Overordnet struktur av planlagt utbygging. 
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Figur 45: Mulig, maksimal utnyttelse av området fra sjøen 

 

Figur 46: Perspektiv fra fylkesvegen. 

 

Figur 47: Perspektiv fra nabolaget i sørvest. 

7. PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 

Det ble avholdt oppstartsmøte med Frøya kommune etter plan- og bygningsloven §12-8 09.12.19.  
Hensikten med møtet var å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne 
realiseres, og for å danne grunnlaget for en god planprosess.  

Planarbeidet ble startet høsten 2019, og det ble sendt ut varsel om oppstart av planarbeidet 
08.01.20. Varsel ble sendt ut til hjemmelshavere av berørte eiendommer og statlige og regionale 
myndigheter. Varsel om oppstart av reguleringsarbeidet ble også annonsert på kommunens 
nettsider, samt i lokalavisen. Frist for uttalelser var 07.02.20. 

Det kom inn 12 merknader til varsel om oppstart av planområdet, 11 fra myndigheter/off. foretak og 
1 fra private. Merknadene er oppsummert og kommentert i vedlegget «Merknadsbehandlingsskjema 
Oppheim». Hovedinnhold i merknadene går på følgende punkter: 

 Atkomstløsninger til området 
 Trafikksikkerhet for gående og syklende 
 Bussholdeplass for å betjene planområdet og tilliggende områder 
 Hensynet til biologisk mangfold 

Fv.714

Hammarbergveien
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I tillegg ble det avholdt dialogmøte mellom forslagsstiller og Statens vegvesen, Trøndelag 
fylkeskommune og AtB den 23.04.20. Tema for dette møtet var trafikksikkerhet, 
avkjørselsproblematikk og bussholdeplasser. 

Det har vært dialog med naboer via brev, epost og telefonsamtaler. 

7.1 KRAV OM KONSEKVENSUTREDNING? 

Planinitiativet er vurdert opp mot plan- og bygningsloven § 4-2, samt forskrift om 
konsekvensutredninger §§ 6-8. Det er vurdert at planforslaget ikke vil få vesentlige virkninger for 
miljø eller samfunn. På bakgrunn av dette har Frøya kommune vurdert til at det ikke blir utløst krav 
til konsekvensutredning.  
 

8. VIRKNINGER OG KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 

8.1 OVERORDNEDE PLANER 

Planen er i tråd med overordnede planer og retningslinjer. 

8.1.1 EKSISTERENDE REGULERINGSPLANER 

Planforslaget er tilpasset som en utvidelse av eksisterende boligområde og er integrert mest mulig 
med tilstøtende reguleringsplan mot vest. 

8.2 FORM OG ARKITEKTUR 

Planlagt utbygging kan tilføre ca 50 nye boenheter i området. Det er ønskelig med en utbygging med 
varierte boligtyper som det er lite av i nærmiljøet og er etterspurt. Planforslaget vil derfor kunne 
medføre en mer variert demografisk fordeling enn dagens boligstruktur i nærområdet.   

Ny bebyggelse vil ha en utbyggingsstruktur tilpasset eksisterende boligmønster vest for planområdet. 
Bebyggelsen skal følge naturlig terreng og landskap og det er ikke tilrettelagt for større inngrep.  

8.2.1 ESTETIKK 

Området vil oppleves som en videreføring av eksisterende boligområde. Bebyggelse nærmest sjø er 
planlagt i samsvar med eksisterende bebyggelse nært sjø som vil bidra til en helhetsopplevelse i 
fjernvirkning fra sjø. Organisering av bebyggelsen ellers i området følger mest mulig terrengkotene 
og landskapsdraget. 

Det legges opp til minst mulig skjemmende terrengskjæringer da landskapet er sårbart for større 
visuelle inngrep. 
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8.3 LEVEKÅR OG FOLKEHELSE 

Utsikt og nærhet til sjø/sjøområder vil være positivt med tanke på folkehelsen. Det er også kort veg 
til turområder på nordsiden av fylkesvegen med tilkomst vis-a-vis gangveg/kryssing av fylkesvegen. 
Tilkomstmuligheter til turområder og sjøen i nærhet av boligene gjør at området ligger godt til rette 
for utøvelse av friluftsliv som er viktig bidrag til god folkehelse. 

Etablering av ny gang- og sykkelveg lang fylkesveg 714 er positivt i et folkehelseperspektiv ved at 
flere kan gå og sykle til daglige gjøremål og til kommunesenteret. 

8.4 UTEROM 

Det er gitt bestemmelser som gir minstekrav til utendørs oppholdsarealer for boliger i tråd med 
bestemmelser i kommuneplanens arealdel, §12.2.  

Felles uteoppholdsareal som lekeplasser med bl.a. kvartalslekeplass mm er i samsvar med 
kommuneplanens arealdel og retningslinjer for § 12 Uteoppholdsareal og lekeareal. 
Opparbeidingskrav og tidspunkt for opparbeiding er sikret i bestemmelsene. 

For BKS2 er det gitt rekkefølgekrav om opparbeidelse av lekeplass.   

Boligbebyggelsen er inndelt i tre ulike felttyper med tanke på krav til privat uteoppholdsareal: 

- BFS:    Eneboligområder. MUA min. 150 m2 pr bolig 
- BKS1: Tomannsboliger. MUA min. 150 m2 pr. bolig/boenhet 
- BKS2: Rekkehus. MUA min. 75 m2 pr. bolig/boenhet.  

           4-mannsboliger eller fler. leilighetsbygg MUA min. 7 m2 pr. boenhet. 

8.5 KULTURMINNER OG KULTURMILJØ 

Det er ingen registrerte kulturminner i området eller nærliggende kulturmiljø. 

8.6 BLÅGRØNNE VERDIER OG INFRASTRUKTUR 

8.6.1 SAMMENHENGENDE BLÅGRØNN STRUKTUR 

Det er ingen registrerte større bekker eller elver innenfor planområdet. Det har derfor ikke vært 
behov for å etablere en blågrønn struktur. Det er registrert noen avrenningslinjer mot sjøen for 
overvann som VA-planen har hensyntatt. 

8.6.2 JORDRESSURSER 

I området er det registrert 5.5 daa overflatedyrket beiteareal. Det er forholdsvis grunnlendt mark 
preget av en del torvtekt for lang tid tilbake og lite mineraljord. Nærmere omtale er i 
naturmangfoldrapporten s. 14 og 15 som er vedlegg til planen. Området beites av villsau og det har 
ikke har vært noe jordbearbeiding på mange tiår. Det er anbefalt i naturmangfoldrapporten å ev. 
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finne et erstatningsareal for miljøene som går tapt for å øke utmarksareal som beites av sau, noe 
som kan hindre gjengroing. 

Det er foretatt arkeologiske registreringer på området i forbindelse med planarbeidet. Jorden 
vurderes flyttet, men jorden er grunn og den vurderes å ha lite næring som matjord. 

 

Figur 48: Topplaget i beitearealet er grunt (ill. TFK) 

8.6.3 NATURMANGFOLD 

Med grunnlag i utbyggingsplanene er det gjort en vurdering av hvordan den planlagte utbyggingen vil 
påvirke naturmangfoldet. Utdrag fra rapport som er vedlagt planforslaget: 

Gjennomføringen av planene vil medføre at naturbeitemarka av verdi lokalt viktig (middels verdi) 
antagelig går helt tapt, og det samme gjelder englignende sterkt endret mark inntil (noe verdi isolert 
sett, men viktig del av det landskapsøkologiske funksjonsområdet). I tillegg vil arealet med 
kystlynghei bli sterkt redusert og mulighetene for fortsatt tradisjonell skjøtsel med utmarksbeite av 
sau vanskelig å videreføre. Også denne antas i utgangspunktet å gå helt tapt.  

Naturverdier knyttet til sjøområdene utenfor planområdet antas derimot ikke å bli merkbart påvirket 
av en utbygging, selvsagt under forutsetning av at den ikke får følgeeffekter som ikke er omtalt hittil. 
Det kan bli enkelte negative effekter i strandsona, som følge av økt ferdsel, muligheter for forsøpling 
eller spredning av fremmedarter fra boligfeltet, men denne påvirkningen antas å bli ubetydelig 
sammenlignet med et 0-alternativ.  

§8 Kunnskapsgrunnlaget 

Området har blitt systematisk undersøkt med hensyn på artsmangfold og naturtyper generelt og 
rødlistede arter, fremmede arter og verdifulle naturtyper spesielt. Kunnskapen er i første rekke 
basert på egen befaring, men supplert med informasjon fra statlige nettbaserte databaser. 
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Tidspunktet for feltarbeidet var forholdsvis godt for de fleste organismegrupper, men det er 
svakheter knyttet til fuglelivet siden feltarbeidet ble gjort nokså seint på høsten.  

§9 Føre-var prinsippet 

Føre-var-prinsippet skal benyttes hvis det foreligger fare for alvorlige og irreversible, vesentlige 
skadevirkninger på naturmangfoldet. Nedbyggingen av verdifulle, truede naturtyper er en slik alvorlig 
og irreversibel skade, men verdier og omfang av dette er kjent, og føre-var-prinsippet bør ikke være 
nødvendig i forhold til disse. Usikkerheten er litt større i forhold til fuglelivet, men for disse antas 
eventuelle verdier, ut over de som er direkte knyttet til de verdifulle naturtypene, enten å ikke være 
så alvorlige eller så irreversible at føre-var-prinsippet trenger å komme til anvendelse.  

§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 

Kystlyngheia og naturbeitemarka bør sees på som en stor enhet. Selv om partier av kystlyngheia ikke 
er planlagt direkte nedbygd, så ødelegger utbyggingen sentrale deler av området (naturbeitemark og 
annen eng), og som en samlet enhet blir området sterkt forringet. En god økosystemtilnærming i 
forhold til dette ville betydd at en bevarte engområdet og videre en god kontakt med 
kystlyngheiareal mot sør eller øst.  

Samtidig vil en økosystemtilnærming også være et viktig perspektiv mot sjøen, og foreslått utbygging 
sikrer derimot at hele strandlinja og dermed de viktige overgangssonene mellom hav og land blir 
ivaretatt. I et slikt perspektiv har planen en ganske god økosystemtilnærming.  

Samlet belastning er kanskje et enda viktigere perspektiv her. Både naturbeitemarka og kystlynghei 
er truede naturtyper og i sterk tilbakegang både nasjonalt og internasjonalt. På Frøya finnes det 
fortsatt igjen en del av begge naturtyper, men de er også i betydelig tilbakegang her. Denne planen 
er derfor absolutt med på å øke den samlede belastningen mot disse to truede naturtypene.   

Forslag til avbøtende og kompenserende tiltak 

Det er vanskelig å se for seg gode avbøtende tiltak som har særlig merkbar effekt på konfliktnivået 
her. Bevaring av de verdifulle, truede naturtypene kystlynghei og naturbeitemark vil sannsynligvis 
kreve så sterke reduksjoner i utbygging at prosjektet som helhet ikke ville blitt realiserbart. I teorien 
kan en kanskje se for seg videre beite av lyngheia ned mot sjøen, men driftsmessig virker det helt 
usannsynlig. Det eneste virkningsfulle, muligens aktuelle tiltaket vil være en sterkt redusert utbygging 
av den sørligste delen av planområdet, dvs. den sørlige delen av kystlyngheia, den en helt unngår 
nedbygging av engarealene. Selv om dette vil ta vesentlige deler av kystlyngheia, vil det da kanskje 
fortsatt være mulig å holde restene i hevd med sauebeite, sammen med engarealene.  

Et vesentlig mindre viktige tiltak, men som likevel bør nevnes er å fjerne systematisk fremmede arter 
innenfor området. Med andre ord ta systematisk vekk alt av sitkagran/lutzgran. Hvis en setter i verk 
et slikt tiltak, bør en samtidig se på mulighetene for å unngå at framtidig boligfelt blir en 
spredningskilde for nye, fremmede arter som en bør hindre kommer ut og sprer seg ukontrollert i 
naturen på Frøya.  
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8.7   REKREASJON OG FRILUFTSLIV 

Planforslaget innebærer ikke omdisponering av uregulerte områder som er egnet for eller brukes til 
lek/friluftsliv. Langs strandsonen er det regulert et bredt belte til grønnstruktur/friluftsområde som 
sikrer allmenhetens tilgang. Selv om området langs sjøen er bratt i enkelte partier er det i enkelte 
områder mulig med tilkomst til sjø. Ett av disse er der det er tilpasset for adkomst via lekeplass BLK2. 

8.8   SOSIAL INFRASTRUKTURSKOLE OG BARNEHAGE 

8.8.1 SKOLE OG BARNEHAGE 

Det antas at det ikke er behov for tiltak på skoleveg. Barn innenfor planområdet vil benytte samme 
skoleveg som barn i eksisterende boligområde mot vest. Det er tilrettelagt gode gangforbindelser og 
snarveger fram til eksisterende vegnett og kollektivplasser. 

Det er ikke vurdert å legge inn en barnehage i planområdet. 

Det må avklares nærmere om det er nok kapasitet på skole og barnehage i området. Nærmeste 
skole/barnehage er Nabeita oppvekstsenter ca 2 km lenger vest. 

8.8.2 ANNEN SOSIAL INFRASTRUKTUR 

Planforslaget har lignende innhold som eksisterende boligområde og utløser ingen ny sosial 
infrastruktur. 

Rasteplassen kan tilrettelegges med servicetilbud som planlegges nærmere i forbindelse med 
byggesøknad og detaljeringsfasen. 

8.9   BARN OG UNGES INTERESSER 

Planforslaget legger til rette for tilknytning av gang- og sykkelveg til Nordhammarveien og turveg til 
Hammarbergveien som vil være et positivt tiltak med tanke på barn og unges mobilitet og sikkerhet 
og for å korte ned ganglinjer internt i planområdet.  

Det vil tilrettelegges en kvartalslekeplass nært eksisterende boligområde som også kan benyttes av 
barn i eksisterende boliger som vil være et positivt tiltak for flere barn da det er lite lekeareal i 
boligområde vest for planområdet.   

8.10 SAMFERDSEL OG MOBILITET 

8.10.1 ATKOMST OG VEG 

Ved å regulere avkjørsel til fylkesvegen mener vi det vil bidra til å redusere kjøring. Det blir kortere 
veg til kommunesenteret og viktige trafikkårer samt redusert kjøring gjennom boligfeltet i vest. 
Trafikkbelastningen på Nordhammarveien vil da gjelde kun noen få tomter fra Hammarbergveien. 
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Løsningen vil også gi kortere reiseveg til kommunesenteret Sistranda i nordøst enn en vegforbindelse 
via vestlig vegsystem.  

Løsning med tilpasset kryssing for gående og syklende over fylkesvegen til ny gang- og sykkelveg kan 
bidra til å redusere transportbehovet.  

Forslaget legger opp til inntil ca. 50 boenheter. Det antas trafikk på 3,5 bilreiser pr. bolig pr. døgn 
(Statens vegvesen håndbok V713).  

Ved full utnyttelse vil det genereres 21 reiser pr. døgn i snitt for de seks boenhetene adkomstveien 
fra Hammarbergveien vil betjene. 

Ved full utnyttelse vil det genereres 154 reiser pr. døgn i snitt for de ca. 44 boenhetene 
adkomstveien fra fylkeveg 214 vil betjene. 

8.10.2  PARKERING 

Parkering vil skje på egen grunn. I BKS2 vil det tilrettelegges for gjesteparkering og felles 
garasjeanlegg med felles sykkelparkering. 

8.10.3       TRAFIKKSIKKERHET 

Det er lagt opp til samkjørte trygge ganglinjer via fortau, turveger og gang- og sykkelveger.  

8.10.4  KOLLEKTIVTILBUD 

Det er ingen kollektivtilbud innenfor planområdet, men det er tilrettelagt for gode gangforbindelser 
mot eksisterende holdeplasser vest for planområdet, ved sykehjemmet og kryss 
fv.714/Nordhammarveien. 

8.10.5         MYKE TRAFIKANTER 

Snarveier og gangveger vil gi god mobilitet innenfor og til vest for planområdet. Ved etablering av en 
trygg kryssing over fylkesvegen vil det bli tryggere forhold for myke trafikanter og lettere adkomst til 
kommunesenteret Sistranda og turvegsystemet nord for fylkesvegen. 

8.11  VANNFORSYNING OG AVLØP 

Det vises til overordnet VA-plan m/notat som er vedlegg til plansaken.  

Det er tilrettelagt med tilkoblingspunkt/kum for vann på sørsiden av Fv 714. Området får 2 
pumpestasjoner som tilknyttes til kommunalt anlegg via kum på sørsiden av Fv. 714. 

8.12 ENERGI OG KLIMA 

Inngrepets størrelsesorden er såpass begrenset at de negative klimakonsekvensene vurderes å være 
små. 
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8.13 UNIVERSELL UTFORMING 

Eksisterende forhold: Planområdet er ikke bebygd, og er dermed ikke universelt utformet 

Som følge av planforslaget vil området bli universelt utformet i hht. krav i TEK17.   

Det tilpasses så langt som mulig til universell utforming på turveger og fortau. Gang- og sykkelveg og 
tilkomst til lekeplasser skal ha universell utforming. Virkning vil bli god tilgjengelighet til 
fellesområder og samferdselsnett. 

Gang- og sykkelveg med universell utforming er planlagt i en fortsettelse av Nordhammarveien, 
delvis i den gamle fylkesvegens trasè. Fortau langs o_SKV2 er universelt utformet. Tilkomst til 
lekeplasser er direkte fra fortau. 

8.14 RISIKO OG SÅRBARHET – KONSEKVENSER 

Det er laget en egen risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for planforslaget, som følger planen 
som vedlegg 3. ROS-analysen viser at området ikke er utsatt for stor risiko eller sårbarhet som ikke 
kan hensyntas gjennom avbøtende tiltak.  Det er identifisert følgende uønskede hendelser for videre 
skjematisk analyse:  

- Sterk vind: Frøya er med sin beliggenhet vindutsatt i tillegg til å ha raskt skiftende vær. 
Konsekvensene vurderes til mindre alvorlig da risikofaktorene i hovedsak vil være løse 
gjenstander på avveie.   
Avbøtende tiltak er foreslått med vindskjerming og plassering av uteoppholdsarealer. Fokus 
på plassering av bebyggelse i forhold til vindeksponering. 

- Radon: Utbyggingsområder ligger delvis i høyt aktsomhetsområde for radon.   
Avbøtende tiltak i hht. TEK17 §13-5. 

- Støy fra fv. 714: Omtrent 15-20 meter av området fra veikanten ligger i rød sone, mens gul 
sone strekker seg rundt 60 inn på området. Områder innenfor rød sone er estimert til 65-69 
db og innenfor gul sone 60-64 db. 
Rød støysone ligger utenfor byggegrense. Avbøtende tiltak for gul sone er støyskjerming. Det 
er ikke støy over grenseverdiene fra Nordhamarvik industriområde. 

- Ulykker: 
o I av- og påkjørsler: avkjørsel fra fv. 714 med fartsgrense 80 km/t. Avbøtende tiltak er 

redusering av fartsgrense. Kommunen har pågående prosess med søknad om 
redusering av fartsgrense. 

o Med gående og syklende: Risiko for ulykker ved overgang til gang- og sykkelveg på 
nordsiden av fylkesveg 714. Risiko for påkjørsler internt i planområdet. Avbøtende 
tiltak er kontrollert kryssing over fylkesvegen. Lav fartsgrense fylkesvegen og på 
interne veger. 

o Ulykker med farlig gods på fv. 714. Planforslaget innebærer ingen endring av 
vegforholdene for transport av farlig gods.  

8.14.1  FORURENSNING 

Utbyggingen av området vil ikke forurense mer enn normalt for et boligområde. Det er ingen 
spesielle faktorer som skal hensyntas som kan tilføre forurensing.  
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Landskapet er åpent og med god luftgjennomstrømming. Luftforurensning er ikke et kjent problem i 
området. Planområdet ligger delvis mot fylkesveg 714 i nord, og vegtrafikken vurderes å være den 
største kilden til lokal luftforurensning i området. ÅDT på fylkesvei 714 er lav (2000) og støv fra 
biltrafikken ansees ikke som et vesentlig problem for nærliggende bebyggelse. Planområdet vil ha 
støyskjerming mot fylkesvegen i form av voll, skjerm eller bebyggelse som vil bidra til skjerming av 
ev. støv.  

8.15 JURIDISKE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR KOMMUNEN 

Overtakelse av offentlig regulerte veger. 

8.16 KONSEKVENSER FOR NÆRINGSINTERESSER 

Ingen registrerte konsekvenser. 

8.17 KONSEKVENSER FOR NABOER 

Konsekvenser for utsikt for naboer vil være liten da ingen av naboene har boliger som henvender seg 
til planområdet. Positive konsekvenser vil være bedre tilgang til lekeplasser og gangtilkomster 
østover. Negative konsekvenser vil være en mindre trafikal økning fra boliger via Hammarbergveien.  

8.18 INTERESSEMOTSETNINGER 

Det er ingen registrerte interessemotsetninger. 

8.19 AVVEINING AV VIRKNINGER 

Vi mener at tiltakets samlede ulemper vurderes til å være mindre enn de samfunnsmessige fordelene 
som oppnås ved å legge til rette for videreutvikling av Oppheim/Hammarberget som boligområde.   

9. MOTTATTE MERKNADER 

Det kom inn 12 høringsuttalelser etter varsel om oppstart, fordelt på 11 stk fra myndigheter/andre 
offentlige foretak og 1 stk fra utbyggingsinteresser og enkeltpersoner. 

A. Myndigheter/andre offentlige foretak 

Nr A1 Statens vegvesen Dato: 20.01.2020 

Statens vegvesen viser til arealpolitiske føringer med mål om et transportsystem 
som bidrar til omstilling i lavutslippssamfunnet med bl.a. miljøvennlige 
transportformer og redusering av transportbehovet.  
De kommenterer at et nytt kryss ved fv. 714 kan bli utfordrende med hensyn til 
trafikksikkerhet og fremkommelighet og at løsninger for myke trafikanter må 
vurderes særskilt. Vegvesenet forutsetter grundig dialog med Trøndelag 
fylkeskommune for å avklare detaljer om veg- og adkomstløsninger. 
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Kommentar: Merknaden er tatt til orientering. Det ble opprettet kontakt med 
Fylkeskommunen og SVV og holdt dialogmøte den 29.06.2020 der det ble diskutert 
aktuelle løsninger for adkomst. 

Ved å regulere avkjørsel til fylkesvegen mener vi det vil bidra til redusert kjøring og 
transportbehov. Det blir kortere veg til kommunesenteret og viktige trafikkårer samt 
redusert kjøring gjennom boligfeltet i vest. Løsning med tilpasset kryssing for gående og 
syklende over fylkesvegen til ny gang- og sykkelveg kan bidra til å redusere 
transportbehovet. 

 
 
 
 

Nr A2 AtB Dato: 07.02.2020 

Det er 4 busslinjer som går forbi planområdet på fv 714. AtB ber om at det reguleres 
en holdeplass for buss i tilknytning til fv. 714. Denne skal ha som hensikt å betjene 
det nye boligområdet. AtB ønsker at denne holdeplassen etableres som ensidig 
toveis buss-lomme av trafikksikkerhetshensyn (jf. figur 15 i vegvesenets håndbok 
V123). Det er høy hastighet på vegen og de ønsker ikke at passasjerer/skolebarn 
skal krysse fylkesvegen. Holdeplassen må være universelt utformet med areal for 
leskur og godt tilrettelagt av- og påstigningsareal i tillegg til tydelige og trygge 
gangforbindelser til holdeplassen. 
AtB ønsker å involveres aktivt for å finne gode løsninger for kollektivtrafikken. 

Kommentar: Merknaden er tatt til orientering og fulgt opp i det videre arbeidet. I 
enighet med kommunen i dialogmøte den 29.06.2020 ble det valgt å ikke legge inn buss-
stopp i reguleringsplanen, men forholde oss til eksisterende holdeplass ved 
sykehjemmet. Det er korte og gode gangmuligheter dit.  

 

 

 

 

Nr A3 Trøndelag Fylkeskommune Dato: 03.02 og 
11.02.2020 

Fylkeskommunen kommenterer at de ikke kan gi uttalelse om kulturminner før det 
er foretatt en arkeologisk registrering.  
De viser til sin nylige behandling av kommuneplanen for område B6 der de 
presiserer at område B6 ikke kan påregne å få nye avkjørsler fra fv 714 som er i 
funksjonsklasse B med streng holdning til avkjørsler pga. trafikksikkerhet. 
Fartsgrensen er 80 km/t.  
Fylkeskommunen forutsetter at planen forholder seg til eksisterende avkjørsel 
lenger vest (Kvernhusvegen/Nordhammarveien) og signaliserer mulig innsigelse mot 
en ny avkjørsel fra fv. 714. 
Ut fra at LNFR-arealet langs sjøen skal beholdes som avsatt i kommuneplanens 
arealdel, anbefaler fylkeskommunen at plangrensen mot sjøen avgrenses 
tilsvarende. 
Fylkeskommunen gjør oppmerksom på at planen ikke kan vedtas før forholdet til 
automatisk fredete kulturminner er avklart og endelig uttalelse foreligger. 



 

54 

Kommentar: Arkeologisk registrering er gjennomført uten funn. Det ble avholdt 
dialogmøte med Fylkeskommunen mfl. om trafikale løsninger den 23.04.2020 der det 
ble lagt fram forslag til etablering av avkjørsel kombinert med tilkomst til rasteplass. Det 
er enighet med kommunen om å regulere avkjørsel direkte til fylkesvegen i planforslaget 
sammen med tilkomst til rasteplass og samtidig tilrettelegge for en gangkryssing av 
fylkesvegen, også etter anbefaling av kommunen. Løsningene sees i sammenheng med 
at kommunen har prosess med søknad om redusering av fartsgrensen forbi 
planområdet. 

 

 

 

 

 

Nr A4 Dirmin Dato: 04.01.2020 

Direktoratet for mineralforvaltning kan ikke se at det foreslåtte planområdet 
berører deres fagområder. De bes om å få saken oversendt ved offentlig ettersyn 
dersom det senere viser seg at deres fagområder blir berørt.  

Kommentar: Informasjonen er registrert.  
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Nr A5 Fylkesmannen i Trøndelag Dato: 09.12.2019 

Fylkesmannen ber om at minimum utnyttelse angis i form av minimum antall 
boenheter innenfor hvert delområde, alternativt innenfor hele området. Dette er 
for å sikre høy arealutnyttelse, så de forventer at området planlegges 
arealeffektivt. 
Fylkesmannen kommenterer videre at deler av området ligger innenfor gul og rød 
støysone. Grenseverdier for støy må overholdes. Områder som er utsatt for støy er 
også ofte utsatt for støv, og T-1520 (retningslinje for behandling av luftkvalitet i 
arealplanlegging) må legges til grunn for planforslaget. 
Området må ha en kartlegging av naturmangfold før det åpnes for tiltak, og det bør 
innarbeides rekkefølgebestemmelser for å sikre at ev. fremmede, skadelige 
organismer skal fjernes før anleggsarbeider settes i gang.   
Fylkesmannen kommenterer at det må stilles rekkefølgekrav om at det etableres 
trygg gang- og sykkeltilkomst til boligområdet fra etablert gangvei ved 
Nordhammarveien før utbygging starter. Et større friluftsområde ligger nord for 
fylkesvegen. Trygg tilgang til friluftsområdet fra boligområdet over FV 714 bør 
sikres. Det bør også legges til rette for tilgang til strandsone fra boligområdet. 
Håndtering av overvann må vurderes i planarbeidet. 
Videre kommenterer Fylkesmannen at tilrettelegging for barn og unge bør tas inn i 
rekkefølgebestemmelsene. Det bør også framgå hvordan folkehelseperspektivet er 
ivaretatt. Det må fremgå av planen hvordan universell utforming er ivaretatt. 
Fylkesmannen ønsker illustrering og vurdering av solforhold i planforslaget. 
Det må gjøres vurderinger av trafikkavvikling og trafikksikkerhet for myke 
trafikanter samt sikker skoleveg. 
Fylkesmannen kommenterer også at bestemmelsene bør sikre at det utarbeides en 
plan for beskyttelse av omgivelsene i bygge- og anleggsfasen.  Det skal 
gjennomføres en ROS-analyse og Fylkesmannen viser til krav til denne. 

Kommentar: Naturmangfoldregistrering er blitt utført høsten 2019. Kommunen har en 
pågående prosess med fjerning av fremmede arter i området. ROS-analyse er 
utarbeidet og vedlegg til planforslaget. Det er foretatt vurderinger av trafikkavvikling og 
trafikksikkerhet, bl.a. gangmuligheter for skolebarn. VA-plan beskriver håndtering av 
overflatevann. Planforslaget er tilpasset støy fra fylkesvegen med fysisk støyskjerming 
iht. støyberegning. Det er ikke påvist støy fra industriområdet nord for planområdet 
over grenseverdiene iht. ny støyberegning. Tilgang til strandsone er tilrettelagt i planen. 
BKS2 skal planlegges helhetlig og vil få den tetteste bebyggelsen. Det stilles krav til 
solstudie i forbindelse med byggesøknad for hele delområdet. Andre tomter har større 
åpenhet til omgivelsene og solforhold vil bli vurdert ved hver enkelt tomt i 
byggesøknad. 
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Nr A6 Tensio Dato: 07.02.2020 

Tensio viser elektriske anlegg i nærheten av planområdet på et vedlagt kart. Tensio 
bemerker at det må sikres strøm til ny bebyggelse ved å etablere ny nettstasjon 
sentralt plassert i feltet. Tensio ber om at byggegrenser mot nettstasjon, og 
eventuell plassering må ivaretas i plankart og bestemmelser. 
Tensio beskriver at det må anlegges ny høyspenningsforsyning inn i området, med 
trasè fra eksisterende nettstasjon i Nordhammarveien (NS 26631) inn i 
planområdet. Det kan ikke planlegges bebyggelse over kabelgrøften. 

Kommentar: Det er tilrettelagt for en ny nettstasjon sentral i planområdet. 

 

 

 

Nr A7 Mattilsynet Dato: 10.01.2020 

Mattilsynet kommenterer at drikkevannsforsyning til de planlagte boligenhetene 
må avklares i planprosessen. Dette gjelder forhold som forsyningsbehov, 
leveringskapasitet, distribusjonssystem og eierforhold. 
Videre kommenterer Mattilsynet at dersom planen involverer flytting av matjord, 
må dette omtales i plandokumentene for å unngå spredning av eventuelle 
planteskadegjører/plantesykdom. Mattilsynet kan veilede nærmere om det er 
behov. 

Kommentar: Merknaden er tatt til orientering. Det har vært dialog med Mattilsynet 
under planarbeidet. 

 

 

Nr A8 NTNU Vitenskapsmuseet Dato: 16.01.2020 

NTNU Vitenskapsmuseet registrerer at det ikke planlegges for tiltak i sjø som 
medfører inngrep i sjøbunnen.  
NTNU Vitenskapsmuseet informerer om at dersom reguleringsplanen åpner for 
inngrep i sjø eller vassdrag i form av mudring eller annen graving, utfylling, 
moringer, pæling eller annet, kan det påregnes at NTNU Vitenskapsmuseet vil 
kreve å gjennomføre en marinarkeologisk befaring på stedet, avhengig av tiltakets 
art og omfang, jfr. kml § 9.  

Kommentar: Merknaden er tatt til orientering. Det er ikke planlagt tiltak i sjø eller i 
strandsonen. 
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Nr A9 Kystverket Dato: 24.01.2020 

 Kystverket har ingen spesifikke kommentarer til planarbeidet og reguleringens 
arealtilpassing da de mener dette har liten eller ingen virkning på statlige anlegg 
eller instalasjoner. Det gis derfor faglige råd og generelle innspill i merknaden. 
Kystverket ser for seg en risikovurdering i tilknytning til fremtidig stormflo, 
kombinert med ekstrem sjøgang og hvordan disse momentene vil påvirke 
nyetableringer og omgi-velsene innenfor planområdet. Det forutsettes også at 
forholdet til skredfare avklares i forbindelse med planarbeidet og gjennomføres i 
tråd med kravene i PBLs §§4-3, 28-1 og TEK 17, kap.7 

Kommentar: Tiltaket vil ikke berøre strandlinjen eller gå ut i sjø. Utbyggingsområdet 
ligger i god høyde og avstand fra sjø (20-30m) og forholdet til problemstilling med 
havnivåstigning er avgrenset. Det er utført geoteknisk vurdering av området i forhold til 
områdestabilitet og skredfare som er vedlegg til planen. Området er vurdert å ha 
tilfredsstillende sikkerhet med tanke på områdestabilitet og kvikkleireskred. 

  

 

 

 

 

Nr A10 Fiskeridirektoratet Dato: 20.01.2020 

Fiskeridirektoratet kommenterer forhold knyttet til fiskeriinteresser, akvakultur og 
marint biologisk mangfold. De kan ikke se at planarbeidet vil medføre vesentlige 
konsekvenser for fiskeri- og akvakulturinteresser. Spesifikke registreringene for 
gyteområder og akvakulturlokalitet ligger i god avstand fra planområdet (500-
1700m).  
Det er registrert skjellsand og tareskogforekomster like utenfor planområdet. 
Det poengteres at det ikke fremkommer av oppstartsdokumentene om det skal 
iverksettes arbeid som medfører utfylling av sjø. Fiskeridirektoratet beskriver at 
dersom slikt arbeid planlegges, må det tas hensyn til eventuell påvirkning på livet i 
sjøen. 

Kommentar: Tiltaket vil ikke berøre strandlinjen, gå ut i sjø eller berører livet i sjøen. 

  

 

 

B. Utbyggingsinteresser og enkeltpersoner 

Nr C1 Jan Ivar Tanemsmo Dato: 10.01.2020 

 Reagerer på at eiendommen er tatt med i planområdet. Han har ikke hørt at 
eiendommen kan være berørt av reguleringsplanene. 

Kommentar: Det er etter varsling kommunisert at eiendommen ble tatt med for å få til 
en god overlapp av ny og eksisterende reguleringsplan i forbindelse med vegtilknytning 
til Hammarbergveien. Informert at plangrensen ikke er endelig og at området ble 
utvidet for å ha en vurderingssone under planarbeidet. Eiendommen er ikke tatt med 
inn i ny reguleringsplan. 
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10. AVSLUTTENDE KOMMENTAR 

Det er planlagt en fordeling av varierte boligtyper i planområdet med en fortetting opp mot 
fylkesvegen og utlegging av åpnere tomter for eneboliger mot sjøen.  

Løsninger er lagt i samspill med eksisterende terreng og landskapskvaliteter både for veger, tomter 
og uteområder. Lekeplasser er tilrettelagt i en overordnet grønnstruktur for å oppnå et godt samspill 
med eksisterende boligområde og tilgang til naturområder. Det er tilrettelagt for mange forbindelser 
for gående/syklende. Både vestover til eksisterende boligområde og til gang- og sykkelvegnett langs 
fylkesvegen for videre tilgang til turområder og kommunesenteret. 

11. VEDLEGG 

Vedlegg 1: Reguleringsbestemmelser, datert 26.11.2021 

Vedlegg 2: Plankart, datert 21.09.2021. Målestokk 1:1000, kartblad A2 m/sosifil 

Vedlegg 3: Illustrasjonsplan, rev. B, datert 21.09.2021. Målestokk 1:2000, kartblad A3 

Vedlegg 4: ROS-analyse, datert 15.01.2021, rev. 26.11.2021 

Vedlegg 5: Overordnet VA-plan, datert 22.03.2021, m/notat datert 17.03.2021 

Vedlegg 6: Rapport. Kartlegging av naturmangfold Notat 2020-N7, Miljøfaglig utredning AS, datert 
05.02.2020  

Vedlegg 7: Rapport. Vurdering av områdestabilitet. Multiconsult. Datert 13.02.2020 

Vedlegg 8: Rapport kulturminner, datert 18.11.2020 

Vedlegg 9: Rapport. Støyutredning, datert 05.02.2021, rev. 26.11.2021 
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Planident: 5014_201910 

Arkivsak: 19/2535 

Reguleringsplan for Hammarberget boligområde 

REGULERINGSBESTEMMELSER 

         Sign:…………………………………….. 

Dato for siste revisjon av planbestemmelser : 26.11.2021 

Dato for godkjenning i kommunestyret  :  

 

§1 AVGRENSING 

Regulert område er vist med reguleringsgrense på plankart med plan-ID 5014_201910, datert 
21.09.2021. 

Regulering av eierskap er angitt på planen ved o_ foran feltnavn for offentlige områder og f_ foran 
felles veiareal for flere eiendommer. Øvrige områder skal ha annet eierskap. 

Disse bestemmelsene gjelder for arealet som ligger innenfor plangrensen.  

 

§2 REGULERINGSFORMÅL 

I medhold av plan- og bygningsloven §12-5 og §12-6 er planområdet inndelt i arealer med følgende 
arealformål, hensynssoner og områdebestemmelser.  

Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5 nr 1) 

 Boligbebyggelse -frittliggende småhusbebyggelse (BFS) 
 Boligbebyggelse -konsentrert småhusbebyggelse (BKS) 
 Øvrige kommunaltekniske anlegg (BKT) 
 Lekeplass (BLK) 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5 nr 2) 

 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (S) 
 Veg (SV) 
 Kjøreveg (SKV) 
 Fortau (SF) 
 Gang/sykkelveg (SGS) 
 Annen veggrunn – grøntareal (SVG) 
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Grønnstruktur (PBL § 12- 5 nr 3) 

 Turdrag (GTD) 
 Vegetasjonsskjerm (GV) 

Landbruks, natur- og friluftsformål (PBL §12-5 nr 5) 

 Friluftsformål 

Hensynssoner (PBL § 12- 6) 

 Frisiktsone (H140) 
 Faresone – høyspenningsanlegg (H370) 

 

§ 3 FELLESBESTEMMELSER 

§ 3.1 Generelle bestemmelser 
a) Plan for hvordan sikre omgivelsene mot støy og støv i bygge- og anleggsfasen skal følge 

med søknad om igangsettelse. Planen skal gjøre rede for trafikkavvikling, 
massetransport, driftstider, trafikksikkerhet for gående og syklende, renhold, 
støvdemping og støyforhold.  Nødvendige beskyttelsestiltak skal være etablert før 
bygge- og anleggsarbeidet kan settes i gang.   

 
b) Støy innenfor det regulerte området skal være i henhold til Miljøverndepartementets 

retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442/2021), eller senere 
vedtatte endringer av regelverket. 

 
Boligenes planløsning og uteareal skal formes slik at kravene i kommuneplanens 
arealdel for 2018-2030 § 11.2 ivaretas. 

 
c) T-1520 for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, skal legges til grunn for 

gjennomføring av reguleringsplanen. 
 
d) Universell utforming: Bebyggelse, utearealer og samferdselsanlegg skal være universelt 

utformet i samsvar med byggeteknisk forskrift TEK 17 og senere revideringer samt PBL 
§ 12-7, 1.ledd. 
 

e) Ved søknad om søknadspliktige tiltak skal det utarbeides terrengsnitt av tiltaket og 
situasjonsplan i målestokk 1:500 som viser:   
• Bygningenes plassering, høyder og ev. byggetrinn  
• Eksisterende bebyggelse   
• Parkeringsareal og ev. carport   
• Vann/avløp fra tilkoblingspunkt til bygning   
• Byggegrenser   
• Eiendomsgrenser   
• Utenomhusareal   
• Adkomst til veg   
• Internt trafikkareal og parkeringsplasser   
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• Behandling av den resterende ubebygde delen av tomta (herunder tilsåing og 
beplantning) 
• Terrengmurer med høyder, terrengskjæring og -fyllinger   

For BKS-områder skal utomhusplan i målestokk 1:500 og solstudie følge som bilag til 
tomtedelingsplan og søknad om byggetillatelse.  

§ 3.2 Estetisk utforming 
Bebyggelse skal gis en estetisk tilfredsstillende form, materialbehandling og farge. Tilbygg, 
o.l. skal tilpasses omgivelsene og den eksisterende bebyggelsen. Byggene skal ha helhetlig 
uttrykk i form og farger. Det skal benyttes materialer og farger som har samhørighet med 
de naturgitte omgivelser. 

Bebyggelsen skal underordne seg områdets topografiske særpreg, ha helhetlig form-, 
farge- og volumoppbygging. I særlig eksponerte områder skal det tas ekstra hensyn.  

Det skal tilstrebes at tiltak utformes med hensyn på god estetikk. Fjernvirkning skal 
vurderes. 

Bebyggelsen tillates oppført med pulttak og saltak/valmet tak med vinkel maks 35 grader. 
Det tillates flate tak som defineres mellom 0 og 5 grader.   

§ 3.3 Terreng og vegetasjon 
Bebyggelse og infrastruktur skal i størst mulig grad tilpasses eksisterende terreng. 
Bygninger skal plasseres slik i terrenget at fundamenter og grunnmurer blir så lave som 
mulig slik at en unngår høye fyllinger og videre silhuettvirkning i forhold til naboer, 
ferdselsveger og mot sjø. Boligareal som grenser mot friområder skal ikke ha 
terrengbehandling eller større murer som er skjemmende eller med stor høydeforskjell til 
naturlig terreng. 
Eksisterende vegetasjon skal i størst mulig grad bevares, spesielt i overganger mellom 
tomtene og friluftsområdet mot sjø. 
 

§ 3.4 Overvannshåndtering 
Overvannshåndtering skal planlegges etter forslag til tiltak i VA-rammeplan, datert 
22.03.2021. Eksisterende bekker skal bevares så nært opptil sin naturlige form som mulig. 
Grunneier er ansvarlig for vedlikehold av avkjørsler med siktområde, rør eller stikkrenner. 
Overvann fra avkjørsler skal ikke renne inn på kommunale veger. 
 

§ 3.5 Verneverdier kulturmiljø/naturmangfold  
Dersom det i forbindelse med arbeidene oppdages automatisk fredete kulturminner iht. kml.  
§4 eller kml. §14, skal arbeidet straks stanses og funnet skal meldes 
kulturminnemyndigheten i Trøndelag Fylke. 
 

§ 3.6 Miljøkvalitet  
Støy innenfor det regulerte området skal være i henhold til Miljøverndepartementets 
retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442/2021), eller senere 
vedtatte endringer av regelverket. 
 

§ 3.7 Parkering 
I bygge- og delesaker for BFS- og BKS-områder skal det avsettes plass for 2 biler på egen 
grunn pr. boenhet der 1 kan være i garasje eller carport. 
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Det tillates maks. 2 p-plasser pr. boenhet. 
Gjesteparkering tillates på avsatt felles parkeringsplass innenfor BKS-formål. 
Det skal settes av 1-3 sykkelplasser pr. boenhet lett tilgjengelig på bakkeplan. 
Manøvrering inn og ut av tomta skal skje på egen eiendom. 
 

§ 3.8 Utnytting 
a) Innenfor område BKS1 skal det til sammen etableres minimum 8 boenheter. 
b) Innenfor område BKS2 skal det til sammen etableres minimum 14 boenheter. 
c) Innenfor BFS-områdene skal det etableres minimum 1 boenhet pr. tomt. 

 
§ 3.9 Uteoppholdsareal 

Ved søknad om tiltak skal det dokumenteres at alle boenheter får tilgang til utendørs 
oppholdsareal av tilstrekkelig størrelse og kvalitet i samsvar med krav i kommuneplanens 
arealdel. 
Felles uteareal skal tilrettelegges for lek og andre aktiviteter, for ulike brukergrupper, til 
ulike tider på året. 

 

§ 4 BEBYGGELSE OG ANLEGG (§ 12-5 nr. 1) 
 

§ 4.1 Boligbebyggelse BFS – frittliggende småhusbebyggelse  
a) I områder merket BFS på plankartet er det tillatt å oppføre frittliggende boliger med 

tilhørende tilbygg; garasje og uthus eller lignende.  
b) Det skal benyttes materialer og farger som har samhørighet med de naturgitte 

omgivelser og nabobebyggelse.  
c) Maks møne høyde er satt til 9 m over gjennomsnittlig planert terreng.  
d) Maks gesimshøyde er satt til 8 m over gjennomsnittlig planert terreng. 
e) Maksimum % BYA er satt til 35%.  
f) Garasje/uthus tillates oppført inntil 1,0 meter nabogrensen. Dette gjelder selv om det i 

kartet er påtegnet en annen byggegrense.  
g) Garasje kan ha maks. 3,5 m gesimshøyde og 5 m mønehøyde fra gjennomsnittlig planert 

terreng. 
h) Skjæringer og fyllinger på tomtene skal tilsås.   
i) Under planlegging av nye boliger, skal det tas hensyn til vind, det gjelder uteplasser og 

byggeteknisk utførelse.   
j) Renovasjon: Bebyggelsen skal tilpasses ordinær renovasjonsordning. 
k) Det skal etableres en privat pumpestasjon for tomtene 1, 2 og 3. Denne kan plasseres 

innenfor en av disse tomtene. 
l) Tomter innenfor BFS5 bygges ut med min. kote innvendig sluk iht. overordnet VA-plan 

datert 22.03.2021. 
 

§ 4.2 Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse  
a) I områder merket BKS1 og BKS2 på plankartet er det tillatt å oppføre 2-mannsboliger, 

rekkehus og mindre leilighetsbygg.  
b) Garasje /uthus tillates oppført inntil 1,0 meter fra nabogrense. Dette gjelder selv om det 

i kartet er påtegnet en annen byggegrense.  
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c) Garasje kan ha maks. 3,5 m gesimshøyde og 5 m mønehøyde fra gjennomsnittlig planert 
terreng. 

d) Det skal tilrettelegges for felles parkeringsplass for gjesteparkering innenfor formålet 
med totalt maks. 14 parkeringsplasser.  

e) Maks mønehøyde er satt til 10 m over gjennomsnittlig planert terreng.  
f) Maks gesimshøyde er satt til 9 m over gjennomsnittlig planert terreng. 
g) Maksimum % BYA er satt til 40%.   
h) Skjæringer og fyllinger på tomten skal tilsås.   
i) Under planlegging av nye boliger, skal det tas hensyn til vind, det gjelder uteplasser og 

byggeteknisk utførelse.   
j) Det skal avsettes areal til felles renovasjonsløsning innenfor for BKS2 innenfor formålet. 
k) Område BKS2 skal planlegges helhetlig og det skal søkes om byggetillatelse for hele 

området.  
l) Det skal tilrettelegges ladepunkt for EL-biler. 
m) Det skal utarbeides en solstudie i forbindelse med byggesøknad. 
n) Minimum antall boenheter for område BKS2 er 14 boenheter. 
 

§ 4.3 Øvrig kommunalteknisk anlegg 
Området gjelder plassering av pumpestasjon og ny trafo. Plassering av bygg må avklares i 
byggesak. 
 

§ 4.4 Lekeplass 
a) Lekeplassene skal gis en tiltalende utforming og behandling som gir muligheter for lek i 

alle årstider. Ved planlegging og opparbeiding av lekeplassene skal det i størst mulig grad 
legges vekt på universell utforming. Det tillates installasjoner som naturlig tilhører en 
lekeplass. Adkomster til lekeplasser skal være universelt utformet. 

b) Innenfor BKS2 skal det opparbeides en lekeplass. Lekeplassen skal etableres sentralt og 
ikke inntil trafikkert vei. Lekeplassen gjelder for boligene innenfor BKS2, og skal etter 
etablering overtas av beboerne innenfor BKS2. 

c) BLK3 er kvartalslekeplass for alle boligene innenfor planområdet. 
d) Lekeplass BKL1 gjelder for område BKS1 og BFS4 og fungere som gjennomgangsområde 

til kvartalslekeplass BLK3 og turveg GTD2. 
e) Lekeplass BLK2 gjelder for område BFS3, BFS5 og tomtene 4, 5, 7, 8, 10 og 11. 
f) Lekeplass BLK4 gjelder for tomtene 1, 2, 3, 6, 9 og 12. 

 

§ 5 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (§ 12-5 nr. 2) 
 

§ 5.1.1 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
a) Arealet skal benyttes til kollektivholdeplass og rasteplass. 
b) Det skal utarbeides en detaljert utomhusplan ved søknad om opparbeidelse. 
 

§ 5.1.2 Veg 
a) Områdene skal benyttes til veg og tilhørende avkjørsler. 
b) Veg o_SV gjelder fylkesveg 714. 
c) Veg o_SV2 er regulert som Atkomstveg A1 med fortau i Håndbok N100 – Statens 

Vegvesen. 
d) Veg o_SV3 er regulert som Atkomstveg A1 i Håndbok N100 – Statens Vegvesen. 
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e) Veg f_SV4 og f_SV5 er regulert i bredde 4m inkl. skulder. 
 

§ 5.1.3 Fortau 
Områdene er avsatt til offentlig fortau. 

§ 5.1.4 Gang- og sykkelveg 
Områdene er avsatt til offentlig gang- og sykkelveg. Gang- og sykkelvegen skal være 
universelt utformet. Det skal tilrettelegges for gangoverfelt på slutt av sykkelvegen. 

§ 5.1.5 Annen veggrunn - grøntareal 
Områdene omfatter nødvendige arealer som fyllinger, skjæringer, grøfter og areal til 
trafikkutstyr. Disse skal tilsåes og kan beplantes. 

 

§ 6 GRØNNSTRUKTUR (§ 12-5 nr. 3) 
 

§ 6.1.1 Turdrag  
a) Formålet gjelder areal merket GTD1 og GTD2 på plankartet. 
b) Området skal ikke bebygges. Det tillates etablering av infrastruktur inkl. etablering av 

enkel turveg med maks 1,6 m bredde der det er naturlig. Turvegen kan ha grusdekke. 
 

§ 6.1.2 Vegetasjonsskjerm  
a) Gjelder formål merket GV1, GV2 og GV3 på plankartet.  
b) Feltene skal benyttes som en grønsone mellom eiendommer og langs veier. Feltene skal 

fremstå som grønne og kan beplantes. 
c) I områdene GV1 og LF skal det tilrettelegges for støyskjerming iht. støyutredning. 
d) Parkeringsplasser og asfalterte flater tillates ikke på områder regulert til 

vegetasjonsskjerm. 

 

§ 7 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL (§ 12-5 nr. 5) 
 

§ 7.1.1 Friluftsformål 
a) Formålet gjelder areal merket LF på plankartet. 
b) Innenfor formålet tillates det ikke iverksatt tiltak som hindrer allmennhetens ferdsel 

eller bruk av området som friluftsområde.   
c) Det tillates etablering av enkle stier for å fremme friluftsinteresser. Med «enkle stier» 

menes det med det minst terrenginngrep mulig. 
d) Det tillates etablering av støyskjerming iht. støyutredning. 

 

§ 8 HENSYNSSONER (§§ 12-6, 12-7 og 11-8) 
 
§ 8.1 Frisikt  

a) I frisiktsonene H140 skal det ikke forekomme sikthindrende gjenstander eller vegetasjon 
som er høyere enn 0,5 m over tilstøtende kjørebaners plan.  

b) Oppstammede trær, stolper og lignende kan stå i siktsonen. 
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c) Hekk, busker og trær må ikke skjule veimerking, trafikkskilt, gatenavnskilt, lysskilt eller 
belysning. 

 
§ 8.2      Faresone 

Hensynssone merket H370 på plankartet er sone for høyspenningsanlegg inkl. 
høyspennskabler. 

 

§ 9 REKKEFØLGEBESTEMMELSER  
 

§ 9.1 Før det gis ferdigattest på boliger innenfor planområdet skal tilhørende fellesareal og 
lekeplass til feltet være opparbeidet iht. funksjonskrav. For lekeplass BLK4 vil krav om 
opparbeidelse utløses ved søknad om ferdigattest for bolig nr. 2 tilhørende lekeplassen. 
 

§ 9.2 Kvartalslekeplass BLK3 skal være opparbeidet når 25% av boligene i området er gitt 
brukstillatelse/ferdigattest. 
 

§ 9.3 Det kreves godkjent vann- og avløpsplan for området før det gis igangsettingstillatelse til 
bygging av boligene. 
 

§ 9.4 Turveg GTD2 skal være opparbeidet før oppstart på områdene BFS2, BFS3 og BSF4. 
 

§ 9.5 Det skal opparbeides støyskjerming som voll/skjerm langs fylkesveg 714 iht. 
støyberegning før det gis brukstillatelse for berørte boliger. 

 
§ 9.6 Ved omdisponering av dyrket jord skal matjordlaget flyttes på en forsvarlig og agronomisk 

gjennomtenkt måte for bevaring av jordstrukturen. Jorda skal primært benyttes til 
jordforbedrende tiltak på nærliggende landbruksarealer. Det skal dokumenteres at 
jordmasser som flyttes er fri for smittsomme sykdommer eller uønskede arter. 

 
§ 9.7 Før igangsettingstillatelse skal det være foretatt kartlegging av fremmede arter innenfor 

utbyggingsområdet. Dersom det oppdages slike arter, skal tiltak iverksettes for fjerning og 
hindre spredning. 
 

§ 9.8 Drikkevannsforsyning skal sikres før det gis brukstillatelse. 
 

§ 9.9 Til søknad om rammetillatelse for område BKS2 skal det være utført en detaljert 
støyvurdering. 
 

§ 9.10 Det må dokumenteres for støyutsatte boliger innenfor områdene BFS5 og BKS1 at hensyn 
til støy er ivaretatt før rammetillatelse kan gis. 

 
§ 9.11 Det skal opparbeides fortau langs Nordhammarveien før det kan gis brukstillatelse for 

boliger på eiendommene 1, 2, 3, 6, 9 og 12. 

 
    ***
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1. Innledning
ROS-analyse er et generelt utredningskrav som gjelder alle planer for utbygging. I henhold til plan- og
bygningsloven §4-3 skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for
planområdet, eller selv foreta slik analyse.

Analysen er ikke et mål i seg selv, men er et viktig kunnskapsgrunnlag for å unngå at arealdisponeringen
skaper ny eller økt risiko og sårbarhet. Kunnskapen man skaffer seg gjennom ROS-analysen skal brukes
både av kommunen og utbyggere/forslagsstillere for å ta gode beslutninger.

Analyseområdet er planområdet og omgivelser rundt.

Dokumentet består av følgende deler:
- Beskrivelse av metode
- Identifisering av farer og uønskede hendelser etter sjekkliste
- Vurdering av risiko og sårbarhet
- Beskrivelse og avbøtende tiltak av identifiserte farer

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligbygging på del av eiendommen
Oppheim/Hammarberget i Hammarvika på Frøya. Ytterligere beskrivelse av området finnes i
planbeskrivelsen.

2. Metode
WSP Norge har utarbeidet risiko - og sårbarhetsanalyse som vedlegg til reguleringsplan for
Oppheim/Hammarberget, del av gnr. 10, bnr. 279. Analysen er basert på foreliggende forslag til
reguleringsplan. Analysens omfang er søkt tilpasset planforslagets innhold og kompleksitet, samtidig som
den tilfredsstiller krav om risiko - og sårbarhetsanalyse gitt i plan - og bygningsloven §4-3. Dette er en enkel
ROS-analyse som er basert på offentlig tilgjengelig materiale (databaser) og grunnlagsinformasjon. Det er
også gjort nøyere analyser av områdestabilitet, støy, naturmangfold og kulturminner.  ROS-analysen tar
også utgangspunkt i kommuneplanens ROS.

Målet er å identifisere hvilke risikoer som endres som følge av tiltaket og som man skal ta hensyn til i
planleggingen og gjennomføringen av prosjektet.

ROS-analysen er gjennomført på reguleringsnivå og vil følgelig ikke fange opp alle variabler og detaljer som
fremkommer på et senere tidspunkt i byggeprosjektene. Det er gjennomført en teoretisk vurdering av
konsekvenser for og konsekvenser av planen, gjennom hendelser som kan påvirke planområdets funksjon,
utforming og lignende, og hendelser som direkte kan påvirke omgivelsene.

Metoden for ROS-analysen tar utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
veileder «Samfunnssikkerhet i kommuneplanens arealplanlegging» fra 2017. Hensikten med ROS –
analysen er å identifisere uønskede hendelser som er knyttet til den nye arealbruken, samt hvor sannsynlig
det er at en hendelse skal inntreffe og konsekvensene av denne hendelsen. I den nye veilederen fra DSB er
det følgende samfunnsverdier og konsekvenstyper som skal danne utgangspunkt for en ROS-analyse:

SAMFUNNSVERDIER KONSEKVENS
Liv og helse Liv og helse

Trygghet Stabilitet

Eiendom Materielle verdier

Tabell 1: Samfunnsverdier og konsekvenser
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Ved vurdering av hvor sannsynlig det er at en hendelse skal inntreffe, benyttes følgende klasser:

Meget sannsynlig (4) kan skje regelmessig; hendelsen inntreffer mer enn en gang hvert år

Sannsynlig (3)
kan skje av og til; hendelsen inntreffer mellom en gang hvert år og en gang
hvert 10. år

Mindre sannsynlig (2) kan skje; hendelsen inntreffer mellom en gang hvert 10. år og hvert 50. år

Lite sannsynlig (1)
hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold; inntreffer mindre
enn en gang hvert 50. år

Tabell 2: Sannsynlighetskategorier

Kriteriene for å vurdere konsekvenser for uønskete hendelser er delt i:

Personskade Miljøskade
Skade på eiendom, forsyning
m.m.

Ubetydelig/ufarlig (1)
Ingen personskader eller
miljøskader, kun mindre
forsinkelser.

Ingen miljøskader, kun
mindre forsinkelser

Systembrudd er
uvesentlig/midlertidig. Ikke behov
for reservesystemer

Mindre alvorlig/en viss
fare (2)

Ingen eller få/små
personskader

Ingen eller få/små
miljøskader

Systembrudd kan føre til skade
dersom reservesystem/
alternativer ikke fins.
Omkostninger opp til NOK 3
millioner.

Alvorlig/farlig (3)
Inntil 4 døde og /eller få men
alvorlig (behandlingskrevende)
personskader

Større skader på miljøet
med opptil 10 års
restaurering

System settes ut av drift over
lengre tid (flere døgn).
Omkostninger opp til NOK 30
millioner.

Meget alvorlig/meget
farlig (4)

Under 25 døde og/eller inntil
10 farlige skader, mange
alvorlige og lettere skader.

Alvorlige skader på
miljøet med opptil 25 års
restaurering.

Systemer settes ut av drift over
lengre tid; andre avhengige
systemer rammes midlertidig.
Omkostninger opp til NOK 500
millioner.

Katastrofalt (5)
Over 25 døde og/eller mer enn
10 farlige skader og et stort
antall andre skader.

Meget alvorlige og
omfattende skader på
miljøet med over 25 års
restaurering.

Hoved- og avhengige systemer
settes permanent ut av drift.
Omkostninger over NOK 500
millioner.

Tabell 3: Kategorier for konsekvenser

Liv og helse blir vurdert ut fra tall på omkomne, skadde (varige og midlertidige) eller andre som
er påført helsemessige belastninger på grunn av den uønskede hendelsen.

Stabilitet blir vurdert ut fra konsekvenser for befolkningen (antall og varighet) som blir rammet
av hendelsen gjennom svikt i kritiske samfunnsfunksjoner, og som kan bidra til manglende tilgang
på mat, drikke, husly, varme, kommunikasjon, framkommelighet etc.

Materielle verdier blir vurdert ut fra direkte kostnader som følge av den uønskede hendelsen i
form av økonomiske tap knyttet til skade på eiendom.



 Detaljert reguleringsplan for Hammarberget boligområde - Plan-ID: 5014_201910 - ROS-analyse

Side 4 av 11

Produktet av sannsynlighet og konsekvens sammenstilles i risikomatrise:

Konsekvens:

Sannsynlighet:

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Meget alvorlig/
meget farlig

5. Katastrofalt

4. Meget
sannsynlig

12

3. Sannsynlig

2. Mindre
sannsynlig

1. Lite sannsynlig

Tabell 4: Risikomatrise

Hendelser i røde felt: Uakseptabel risiko. Tiltak nødvendig for å redusere risiko.

Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad ifht. nytte

Hendelser i grønne felt: Akseptabel risiko. Tiltak ikke nødvendig
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3. Analyse av risiko: Identifikasjon av farer og uønskede hendelser
I tabellen under er farer og uønskede hendelser identifisert. Det er satt kryss for de tema som vurderes som
relevante og beskrives ytterligere i kapittel 4. I kommentarfeltet redegjøres det kort for vurderingsgrunnlag
og vurderinger for aktuelle tema. Unntaksvis er det gitt kommentarer på forhold som ikke anses som
relevante.

Naturgitte forhold
Er området utsatt for eller kan tiltak i planen medføre risiko for:

Nr. Hendelse/situasjon Rele-
vant

Sanns Kons. Risiko Kommentar

1 Sterk vind ☒ 3 2 Planområdet ligger på sør-østsiden av Frøya, hvor det ofte kan være
værhardt og mye vind.

2 Bølger/bølgehøyde ☐

3 Snø/is ☐

4 Frost/tele/sprengkul
de

☐

5 Nedbørmangel ☐

6 Store
nedbørsmengder

☐

7 Stormflo ☐

8 Flom i sjø/vassdrag ☐ Området ligger utenfor aktsomhetsområde flomfare (NVE kartinnsyn).
Det er ikke bekker innenfor planområdet.

9 Urban
flom/overvann

☐ Overskytende overvann som følge av utbyggingen håndteres lokalt på
planområdet og infiltreres i grunnen. Infiltrasjonsevne og
grunnvannstand må kontrolleres under videre detaljprosjektering for å
kunne si noe mer om hvor store mengder grunnen kan absorbere. Store
deler av området kan sikre direkte avrenning, enten på terreng eller i rør
ut mot sjø uten behov for store lokale tiltak. (VA-plan Norconsult
08.01.2020)

10 Havnivåstigning ☐ Fremskrevet havnivåstigning er marginal i området og vil ikke
påvirke planområdet (Kartverket kartinnsyn)

11 Skred/ras/ustabil
grunn

☐ Kvartærgeologisk kart viser at utbyggingsområdet ikke består av marine
avsetninger. Det er områder mot sør-vest som har marine avsetninger,
men disse ligger lavere i terrenget og er avgrenset fra planområdet av et
område med tynt humus-/torvdekke. Flyfoto viser i tillegg berg i dagen
flere steder på området samt mot sjø i øst. Det vurderes derfor at
området har tilfredsstillende sikkerhet med tanke på områdestabilitet og
kvikkleireskred i henhold til gjeldende regelverk. (Rapport Multiconsult
13.02.2020)

12 Erosjon ☐

13 Skog- og lyngbrann ☒ 1 3 Planområdet består i hovedsak av åpen fastmark og myr.

14 Radon ☒ 3 2 Deler av søndre del av planområdet er merket med høy aktsomhet for
radon. Ivaretas av TEK17 §13-5.

15 Regulerte
vannmagasin med
usikker
is/varierende
vannstand

☐
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Kritiske samfunnsfunksjoner og infrastrukturer

Hendelse/situasjon Rele-
vant

Sanns Kons. Risiko Kommentar

16 Vil uønskede
hendelser på
nærliggende
transportnett
utgjøre en risiko for
planområdet?

☐

17 Blir området isolert
som følge av
blokkert
transportnett?

☒ 3 1 Forsinkelser dersom det oppstår ulykke el. på Fv. 714.

18 Er det transport av
farlig gods i
området?

☐ Ikke innenfor utbyggingsområdet. Det er transport av farlig gods
på Fv. 714.

19 Er det kjente
ulykkespunkter på
transportnettet i
området?

☐ Det er ikke registrert trafikkulykker på Fv. 714 ved planområdet
(SVV vegkart).

20 Er det spesielle
farer forbundet
med bruk av
transportnettet for
gående, syklende
og kjørende innen
området?

☐ Planområdet er ubebygd. Fv. 714 har i dagens situasjon 80km/t
fartsgrense. Gang- og sykkelvei langs nordsiden av Fv. 714 langs
planområdet er under bygging. Innenfor planlagt område blir
det tilrettelagt for trygg ferdsel for gående/syklende via fortau,
gang- og sykkelveg og turveger.

Kan planen få konsekvenser for:
21 Tilgjengelighet for

utrykningskjøretøy
☐ God tilgjengelighet.

22 Brann i
transportmidler
eller bygninger på
området

☐ Det legges til rette for boligbebyggelse med god tilgjengelighet
for utrykningskjøretøy

23 Brannslukningsvann ☐

24 Kraftforsyning ☐ Ny trafo.

25 Vannforsyning ☐ Tilknytning til kommunal vannledning over Fv. 714. (VA-plan
Norconsult 08.01.2020)

26 Forsvarsområde ☐
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Forhold ved utbyggingsformålet
- Om utbyggingen medfører nye risiko- og sårbarhetsforhold i planområdet

Hendelse/situasjon Rele-
vant

Sanns Kons Risiko Kommentar

27 Akutt forurensing ☐

28 Permanent
forurensing

☐

29 Støv og støy ☒ 4 2 Deler av området langs fylkesveg 714 ligger i gul støysone. Dette
løses med støyskjerming som voll, skjerm eller skjermende
bebyggelse/garasjer. Industristøy er vurdert og det er i ny
beregning/rev. støyrapport påvist at boliger eller uteoppholdsrom
ikke vil bli berørt.

30 Forurenset grunn ☐

31 Høyspentlinje ☐

32 Risikofylt industri
(kjemikalier,
eksplosiver,
olje/gass,
radioaktivitet)

☐

33 Avfallsbehandling ☐ Avfallsløsning beskrives i planforslaget og i rammesøknad.
34 Oljekatastrofeområ

de
☐

35 Fare for
terror/sabotasje

☐

36 Ulykke med farlig
gods

☐

37 Vær/føreforhold
begrenser
tilgjengelighet

☐

38 Ulykke i av- og
påkjørsler

☒ 2 3 Etablering av ny avkjørsel fra Fv.714.

39 Ulykker med
gående - syklende

☒ 2 3 Risiko for ulykker ved overgang til gang- og sykkelveg på
nordsiden av fylkesveg 714.

40 Ulykke ved
anleggsgjennomføri
ng

☐

Forhold til omliggende områder:
- Om det er risiko og sårbarhet i omkringliggende områder som kan påvirke utbyggingsformålet og planområdet.
- Om det er forhold ved utbyggingsformålet som kan påvirke omkringliggende område

Hendelse/situasjon Rele-
vant

Sanns Kons. Risiko Kommentar

41 Akutt forurensing ☐

42 Permanent
forurensing

☐

43 Støv og støy ☐

44 Forurenset grunn ☐

45 Høyspentlinje ☐

46 Risikofylt industri
(kjemikalier,

☐
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eksplosiver,
olje/gass,
radioaktivitet)

47 Avfallsbehandling ☐

48 Oljekatastrofeområ
de

☐

49 Ulykke med farlig
gods

☒ 2 2 Transport av farlig gods på fv.714.

50 Vær/føreforhold
begrenser
tilgjengelighet

☐

51 Ulykke i av- og
påkjørsler

☒ 2 3 Tilkomst til søndre del av området via eksisterende boligfelt og
Hammarbergveien vil øke trafikken.

52 Ulykker med
gående - syklende

☒ 2 3 Tilkomst til søndre del av området via eksisterende boligfelt og
Hammarbergveien vil øke trafikken.

53 Ulykke ved
anleggsgjennomføri
ng

☐

Etter gjennomgang av sjekklisten for potensielle risiko- og sårbarhetsforhold er det identifisert følgende
uønskede hendelser i risikomatrisen:

Konsekvens:

Sannsynlighet:

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Meget alvorlig/
meget farlig

5. Katastrofalt

4. Meget
sannsynlig

29 12

3. Sannsynlig
17 1, 14

2. Mindre
sannsynlig

49 38,39, 51, 52

1. Lite sannsynlig 13
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4. Kommentarer til risikofaktorer med avbøtende tiltak
Videre beskrives identifiserte risikofaktorer i røde og gule felt med avbøtende tiltak. Det beskrives også
avbøtende tiltak.

#1 Sterk vind

Kommentar:

Frøya er med sin beliggenhet vindutsatt i tillegg til å ha raskt skiftende vær. Konsekvensene vurderes til
mindre alvorlig da risikofaktorene i hovedsak vil være løse gjenstander på avveie.

Avbøtende tiltak:

Vindskjerming og plassering av uteoppholdsarealer.
Fokus på plassering av bebyggelse i forhold til vindeksponering.

#14 Radon

Kommentar:
Utbyggingsområder ligger delvis i høyt aktsomhetsområde for radon.

Radon øker risikoen for lungekreft. Risikoøkningen er proporsjonal med radoneksponeringen uten en
nedre terskelverdi. Dette betyr at all reduksjon av radonkonsentrasjon i inneluft vil gi en positiv
helseeffekt. Byggegrunnen er den viktigste radonkilden for bygninger. Husholdningsvann fra
borebrønner kan også være en vesentlig kilde. Det er sjelden at bygningsmaterialer er årsak til
forhøyede konsentrasjoner av radon i inneluften (TEK17).

Avbøtende tiltak:

Begrensning av radonholdig luft sikres i det enkelte byggetiltak ved at bygning med rom for varig
opphold skal årsmiddelverdi for radonkonsentrasjon ikke overstige 200 Bq/m3. Dette følger av TEK17
§13-5.

#29 Støy fra fv. 714 og industri

Kommentar:

Omtrent 15-20 meter av området fra veikanten ligger i rød sone, mens gul sone strekker seg rundt 60 m inn på
området. Områder innenfor rød sone er estimert til 65-69 db og innenfor gul sone 60-64 db. Industristøy er i ny
støyberegning vist å ikke berøre boligformål eller uteoppholdsareal.

Avbøtende tiltak:
Dette løses med støyskjerming som voll, skjerm eller skjermende bebyggelse/garasjer. Alle boenheter skal ha
støynivå mindre enn 55 db på uteplass og utenfor rom til støyfølsom bruk.

Plan for hvordan sikre omgivelsene mot støy og støv i bygge- og anleggsfasen skal følge med søknad om
igangsettelse. Planen skal gjøre rede for trafikkavvikling, massetransport, driftstider, trafikksikkerhet for gående og
syklende, renhold, støvdemping og støyforhold.  Nødvendige beskyttelsestiltak skal være etablert før bygge- og
anleggsarbeidet kan settes i gang.
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#49 Ulykker med farlig gods (omliggende områder)

Kommentar:

Transport og ulykke med farlig gods på fv.714.

Avbøtende tiltak:

Planforslaget innebærer ikke endring av vegforholdene for transport av farlig gods.

#38 Ulykke i av- og påkjørsler

Kommentar:

Det etableres avkjørsel fra fv. 714, hvor det på dette strekket i dag er fartsgrense på 80km/t.

Avbøtende tiltak:
Forslag til redusering av fartsgrense i søknad fra kommunen. Fartsgrensen reduseres til 50 eller 60 km/t på
veistrekket forbi planområdet.

#39  Ulykker med gående og syklende

Kommentar:

Risiko for ulykker ved overgang til gang- og sykkelveg på nordsiden av fylkesveg 714. Risiko for påkjørsler internt i
planområdet.

Avbøtende tiltak:

Forslag til kontrollert kryssing fra gangveg i planområdet til gangveg under oppføring på nordsiden av fylkesvegen.

Forslag til redusert fartsgrense på Fv. 714 på veistrekket. Det vil være lav fartsgrense på internveiene.
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#52 Ulykker med gående og syklende (omliggende områder)

Kommentar:

Adkomst til boligene i søndre del av planområdet vil gå via Hammarbergveien. Trafikkmengden på Hammarbergveien

vil derfor øke noe.

Avbøtende tiltak:

Et fåtall av de nye boligene vil få adkomst via Hammarbergveien, trafikkøkningen vil derfor være av mindre omfang.

Det er lave fartsgrenser på veien.

#51 Ulykke i av- og påkjørsler (omliggende områder)

Kommentar:

Adkomst til boligene i søndre del av planområdet vil gå via Hammarbergveien. Trafikkmengden på

Hammarbergveien vil derfor øke noe.

Avbøtende tiltak:

Adkomsten via Hammarbergveien vil være adkomst til et fåtall boliger, trafikkøkningen vil derfor være av mindre

omfang. Lav fartsgrense på veien.
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Thomo Eiendomsutvikling AS

5206088

(gjelder A1)

E04

MERKNADER

Alle arbeider utføres iht. Frøya kommune:
- VA-norm
- Sanitærreglement

Hovedtrassene er prinsipielle og må tilpasses endelig situasjonsplan.
Hovedledningsnett for vann og avløp inkl. hovedavløpspumpestasjon
ønskes overtatt av kommunen.

Basert på lengdeprofil fra veg (mottatt 23.12.20) er beregnet min. kote
innvendig sluk for tomter hvor det er kritisk i forhold til å oppnå selvfall
til pumpestasjon. Avløp føres i sør-vestre hjørnet  for tomt 21 t.o.m 25
og nord-vestre hjørne for tomt 5. Det er antatt en overdekning for
spillvannsledning på 1,9m under topp ferdig opparbeidet veg. Min. kote
innvendig sluk er satt 1,06m over topp SP rør i veg.

Tilknytningspunkt vann og spillvann. Koordinater mottatt fra Frøya
kommune.

Forslag til plassering ny hovedpumpestasjon.

3 tomter på boligområde i vest planlegges med kjeller. Det
foreslås at spillvann fra disse tre tomtene knyttes til en ny egen
privat pumpestasjon som pumper opp til selvfallssystemet på
 østre del av området.

Tilkobling til eksisterende vannlendning for å etablere ringledning/
ringsystem.
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kumsett og tilknytning VA anlegg for
Oppheim.
Mottatt av Thomo Eiendomsutvikling

Plangrense

TEGNFORKLARING

Foreslått trase

E02 2020-09-24 For behandling hos myndigheter HilRoe StHolo StHolo

4

Koordinatsystem: EUREF89 UTM 32, NN2000

E03 2021-01-08 For vedlegg til reguleringsplan HilRoe StHolo StHolo

4

Nordfrøyveien

Nordfrø
yve

ien

Tomt

PR. i forhold til prosjektert veg H_veg [kt.] Topp rør SP [kt.] Min kt. innvendig sluk
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 Overordnet VA plan 

Bakgrunn 

Norconsult er engasjert av Thomo Eiendomsutvikling AS for utarbeidelse av overordnet VA plan i forbindelse 
med reguleringsarbeid for boligutbygging på deler av eiendommen, Oppheim, gnr. 10, bnr. 279 i Frøya 
kommune. 

Området er omtrent 53,6 daa og i kommuneplanens arealdel er området avsatt til framtidig boligområde og 
rasteplass. Området ned mot sjøen er avsatt til LNFR-formål. 

 

Figur 1: Utklipp fra Finn kart.no som viser tomteområdet i rød sirkel 
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Eksisterende forhold 

Eksisterende VA-infrastruktur 

Det er ingen eksisterende VA-infrastruktur på området i dag. Området vest for planområdet er tilknyttet privat 
anlegg for spillvann. Frøya kommune opplyser at tilførsel til avløpssystemet på Hammarvika overgår 
eksisterende kapasitet og systemet må oppgraderes. 

 

Planområdet og grunnforhold 

 

Figur 2: Løsmassekart hentet fra NGU.no. Rød ring viser planområdet 

Planområdet er på ca. 53,6 dekar. Løsmassekart hentet fra NGU.no i Figur 2 viser at områdets toppdekke i 
hovedsak består av torv, myr og tynt humus-/torvdekke.  

Området er planlagt bebygd med boliger og tilhørende infrastruktur. Anslagsvis antall boliger er ca. +/- 50, 
avhengig av omfang av konsentrerte områder og valgt konseptløsning. 
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Planlagt VA anlegg 

Tilknytningspunkter for vann og spillvann til kommunale hovedledninger er opprettet av kommunen i 
sammenheng med etablering av nye kommunale hovedledninger i ny gang -og sykkelvei (G/S veg) på 
vestsiden av G/S veg. Fra ny vannkum og spillvannskum på vestsiden av G/S veg er det etablert 
stikkledninger som krysser Fv 714, som er avsluttet i terrenget på østsiden av Fv 714. Det skal her settes 
ned en ny vannkum -og spillvannskum hvor nytt boligfelt tilknyttes.  

Vannforsyning 

Forslag til vannforsyningsanlegg for området er vist på tegning H01 og vannforsyningsanlegget som 
etableres for planområdet må følge retningslinjer fra Frøya kommune. 

Vannledning legges i vei i nytt boligområde. 

Spillvann 

For å se på mulige løsninger for spillvann er det tatt utgangspunkt i plankart mottatt fra WSP 15.03.21 som 
vist i Figur 3.  

 

Figur 3: Plankart mottatt fra WSP 15.03.21.  
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Tomter i nord-vestre del av planområdet kan tilknyttes med selvfall til ny kum på østsiden av Fv 714 
Nordfrøyveien (se tegning H01 for plassering). 

Spillvann fra områder nord-øst og sør-øst foreslås ledet til en pumpestasjon som plasseres på området 
avsatt for tekniske anlegg på ca. kt. 28, som vist på tegning H01. 

For tomtene i nord-øst (21 t.o.m. 25 i Figur 3) og tomt 5 (Figur 3) i sør-øst er det lagt inn en tabell i tegning 
H01 som gir minimum kote for innvendig sluk. Grunnlag for disse verdiene er vegprofiler fra WSP mottatt 
22.12.20. Det er antatt en overdekning fra topp rør spillvannsledningen til ferdig opparbeidet veg på 1.9m.  

Tomten markert med rød ring har fått godkjent midlertidig tilknytning til vann og spillvann til privat VA system 
i vest. Det skal legges til rette for at disse boligene på delområde vest skal kunne tilknyttes sammen med 
resterende del av planområdet når dette er utbygd. De tre husene i front planlegges med kjeller/underetasje 
på ca. kt. 26-27.  

Pumper og høydeforhold 

Forslag til plassering av spillvannspumpestasjoner er vist i tegning H01. Det legges til rette for en 
hovedpumpestasjon og en privat pumpestasjon. Det er ønskelig å søke kommunen om overtakelse av 
hovedpumpestasjonen og ledningsnett når det er tilknyttet minst 10 boligenheter til spillvannssystemet.  
Privat pumpestasjon plasseres i sammenheng med de tre tomtene sør i delområde vest og pumper spillvann 
til selvfallsledning for området i nord -og sør øst. Hovedpumpestasjonen pumper spillvann opp til kum på 
sørsiden av Fv 714 Nordfrøyveien. Overløp fra pumpestasjon føres til sjø. 

Det er krav om en høydeforskjell på 900 mm fra laveste innvendige sluk til rør i påkobling av kommunal 
gravitasjonsledning. Tilknytning av selvfallsledning direkte på pumpeledning bør unngås, og spillvann bør 
føres til pumpestasjon. Privat pumpeledning går over til selvfallslednining (via kum) før den tilknyttes 
kommunal ledning. Prosjekterende foretak må kontrollere at kravet er oppfylt ved høydesetting av bygg. 
Utførende foretak må kontrollere at kravet er oppfylt før legging av stikkledning og/eller bunnledning.  

Håndtering av overvann 

Bakgrunn 

I forbindelse med den planlagte utbyggingen er det behov for å utarbeide en samordnet plan for lokal 
håndtering av overvannet, i tråd med krav fra Frøya kommune. Dette for å lede overskytende vann bort fra 
bygg og eiendom, sikre en trygg håndtering av overvannet, og sikre eiendom og helse mot ødeleggelse fra 
flom. Ifølge strategien til Frøya kommune med å håndtere overvann på egen eiendom etter prinsippet om 
lokal overvannshåndtering med fordrøyning. Det er derfor tenkt at overskytende overvann som følge av 
utbyggingen håndteres lokalt på planområdet og infiltreres i grunnen. Infiltrasjonsevne og grunnvannstand 
må kontrolleres under videre detaljprosjektering for å kunne si noe mer om hvor store mengder grunnen kan 
absorbere. Store deler av området kan sikre direkte avrenning, enten på terreng eller i rør ut mot sjø uten 
behov for store lokale tiltak. 
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Forutsetninger 

Strategi 

Tre-trinnstrategien (Lindholm m.fl., 2008) skal legges til grunn for håndtering av overvannet på området.  

 

Figur 4: Figur av tre-trinns strategien (Norsk Vann) 

 

 

Som overordnet prinsipp legges følgende presisering av trinnene til grunn: 

 Trinn 1: Forsinket avrenning gjennom infiltrasjon. 
Små nedbørsmengder (inntil 2-års gjentaksintervall), skal håndteres så nært som mulig der regnet 
faller. Overvann fra tette flater ledes ut til nærliggende grønne flater for infiltrasjon. 

 Trinn 2: Forsinket avrenning gjennom fordrøyning. 
Større nedbørsmengder (inntil 20-års gjentaksintervall) skal fordrøyes lokalt om mulig infiltreres i 
grunnen. 
 
 

 Trinn 3: Trygg avledning til resipient. 
Overskytende vann ved større nedbørhendelser (over 20-års gjentaksintervall) skal ledes i åpne og 
trygge flomveier. 

Planområdet består av flere flate partier og har svak stigning mot Fv 714 Nordfrøyveien i nord. Mot sjø har 
området brattere terreng og berg. 

Beregningsverktøyet Scalgo viser at området har flere avrenningslinjer som går ned mot sjøen, men ved å 
sette oppstrøms areal som skal gi bidrag til avrenning til 0.20 ha så kommer det frem to tydelige 
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avrenningslinjer. En i nord-østre del av planområdet, og en i sør-østre del av planområdet. I tillegg går det 
noen mindre avrenningslinjer på sørdelen av planområdet. 

 

Figur 5: Utklipp fra Scalgo. 
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Lokale flomveier inne på området 

Det er ikke utarbeidet flomkart for Frøya kommune over planområdet. Området er kartlagt hos NVE og viser 
at det ikke går noen flomvei i umiddelbar nærhet av området (Figur 6). Det er snakk om et lavbrekk i 
terrenget, hvor vannet vil gå dersom nedbørintensiteten overstiger infiltrasjonskapasiteten til grunnen.  

 

Figur 6: Utklipp fra NVE Atlas som viser flom og aktsomhetsområde 
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I forbindelse med oppstart av detaljregulering av et område på Oppheim på Frøya er det behov
for å kartlegge naturmangfoldet og hvilke konsekvenser planen kan ha på dette, særlig med
hensyn på forekomsten av verdifulle naturtyper og arter. I dette notatet er naturmangfoldet
med tilhørende verdier beskrevet og forholdet til naturmangfoldloven §§ 8-10 vurdert. Vurde-
ringer av påvirkning er basert på planutdrag fra kommuneplanen.

En befaring ble foretatt 07.10.2019. Samlet vurderes området å være av middels verdi for
naturmangfoldet. Det meste av arealet består av de truede naturtypene kystlynghei og semi-
naturlig eng (naturbeitemark), men tilstanden er ikke optimal for noen av dem. Artsmangfoldet
er ganske begrenset og av rødlistearter er det bare kjent tidligere funn av oter (VU) samt enkel-
te fuglearter i nærområdet.

Planlagt utbygging fører til at naturbeitemarka går helt tapt, og inngrepet blir såpass omfatten-
de at også kystlyngheia anses tapt. Foruten den negative effekten lokalt, gir dette økt samlet
belastning på disse to truede naturtypene. Det er ikke kjent realistiske avbøtende tiltak som
kan gi en vesentlig konfliktreduksjon. Da vil det være mer effektivt å satse på kompenserende
tiltak, som å restaurere areal og bekjempe fremmedarter på eksempelvis Uttian.

Usikkerheten i vurderingene er diskutert og vurderes som liten, med unntak av litt for fugl.
Dette medfører likevel ikke at behovet for å bruke føre-var-prinsippet virker særlig stort.

Forsidefoto: I forgrunnen eng som ble vurdert som for nitrofil til å være naturtype i nordvestkant av
planområdet, i bakgrunnen deler av kystlyngheia. Foto: Geir Gaarder
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1 Innledning
På Oppheim ved Nordhammarvika, sørøst på Frøya, planlegger Thomo eiendomsutvikling AS utbyg-
ging av et nytt boligområde, se figur 1 under. I slike tilfeller er det nødvendig å vurdere hvordan
tiltaket oppfyller kravene som naturmangfoldet stiller i en slik utbyggingsprosess. På oppdrag for
WSP Norge AS, med Oddhild Fausa som kontaktperson, har derfor Miljøfaglig Utredning ved Geir
Gaarder og Mathilde N. Lorentzen foretatt en kartlegging og vurdert tiltaket opp mot§§ 8-10 i
naturmangfoldloven. Når det gjelder de konkrete planene så er utredningen basert på planutdrag
fra kommuneplanen, se figur 2.

Figur 1. Varslingsannonse i avisen Hitra-Frøya 10.01.2020 med melding om oppstart av reguleringsplanen,
samt avgrensning av planområdet.
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Figur 2Planutdrag fra kommuneplanen over utbyggingsområdetog nærmeste omgivelser, mottatt fra
oppdragsgiver i e-post 04.02.2020. Det gule arealet er det som er planlagt utbygd, mens en bred sone ned
mot sjøen er avsatt som grøntområde. Til sammen utgjør disse planområdet.
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2 Materiale og metoder

2.1 Metodikk

Det planlagte tiltaket er i første rekke vurdert i forhold til naturmangfoldloven, §§ 8-10. I tillegg er
metodikk fra Statens vegvesen (2018) sin håndbok V712 for konsekvensutredninger benyttet. Det er
særlig lagt vekt på verdifulle naturtyper (etter DN-håndbok 13), samt forekomst av rødlistearter
(Henriksen & Hilmo 2015) og fremmedarter (Artsdatabanken, 2018). Typifisering av naturen følger i
hovedtrekk NiN2.1, mens arter er etter vanlig norsk nomenklatur.

Tabell 1. Registreringskategorier på tema naturmangfold basert på håndbok V712 (Statens vegvesen 2018).

Kategori Beskrivelse

Landskapsøkologiske
funksjonsområder

Viktige arealer for naturmangfold, bundet sammen av områder med naturkvaliteter
som legger til rette for vandring/spredning (økologisk flyt) mellom disse. Landskaps-
økologiske funksjonsområder bidrar til bevaring av levedyktigebestander av arter
gjennom flyt av gener/individer mellom leveområder.

Vernet natur Verneområder etter naturmangfoldloven
Prioriterte arter og deres økologiske funksjonsområder

Viktige naturtyper Viktige naturtyper på land, i ferskvann og marint(jf. håndbøker fra Miljødirektoratet
om kartleggingav naturtyper og marine typer; håndbok 13 og 19)
Utvalgte naturtyper
Naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse, se forklaring i tekst

Økologiske funksjons-
områderforarter

Områder som oppfyller en økologisk funksjon for en art
Omfatter områder i ferskvann,brakkvann, kystvann og på land
Omfatter arealer med viktige økologiske funksjoner som ikke fanges opp av naturty-
penivået

Geosteder Et avgrenset område som representerer en del av vår geologiske arv

Framtidig kartlegging av norsk natur gjennomføres etter Natur i Norge (NiN2.1), Artsdatabankens
system for å beskrive naturvariasjon. Det er under utviklinget system for å identifisere naturtyper
av nasjonal forvaltningsinteresse (NNF), som skal erstatte naturtypekartlegging etter DNs håndbø-
ker 13 og 19. I overgangsperioden kan også DN-Håndbok 13, og det er i hovedsak gjorti denne
utredningen, selv om det også er gjort en kort vurdering ut fra det nye systemet (Miljødirektoratet
2019). De naturfaglige dataene er i neste omgang vurdert opp mot§ 8 om kunnskapsgrunnlaget og
§ 9 om føre-var-prinsippet i naturmangfoldlova. I tillegg er det gjort en vurdering av økosystemtil-
nærming og samlet belastning med grunnlag i §10.

Håndboka deler inn lokaliteter i lokalt viktige (C), viktige (B) og svært viktige (A) områder. Noe
forenklet kan dette defineres som lokalt, regionalt og nasjonalt viktige områder. Verdisetting av
lokaliteter etter DN-håndbok 13 er gjort etter kriteriene i
de siste faktaarkene for forvaltningsprioriterte naturtyper
utarbeidet av Miljødirektoratet i november/desember
2014 (Miljødirektoratet 2015).

Forekomst av rødlistearter er ofte et vesentlig kriterium
for å verdsette en lokalitet. Gjeldende norsk rødliste ble
lansert i november 2015 (Henriksen mfl. 2015). Rødliste-
kategoriene er vist i Tekstboks 1.

Tekstboks 1. Rødlistestatus:
CR = kritisk truet (Critically Endangered)
EN = sterkt truet (Endangered)
VU = sårbar (Vulnerable)
NT = nær truet (Near Threatened)
DD = datamangel (Data Deficient)
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Verdivurdering
For beskrivelse av metodikk for vurdering av verdi, så bygger denne på håndbok V712 (Statens
vegvesen 2018) og for en mer detaljert gjennomgang så vises det til denne. Her gjengis bare meto-
de for verdisetting.

På bakgrunn av innsamlede data gjøres en vurdering av verdien til ulike delområder. Alle delområ-
der verdisettes og framstilles på verdikart. Verdien fastsettes på grunnlag av et sett kriterier som er
gjengitt nedenfor.

Tabell 2. Kriterier for vurdering av verdi av naturmangfold.

Verdikategori Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi

Landskapsøkologiske
funksjonsområder

Områder med
mulig landskaps
økologisk funksjon.
Små (lokalt viktige)
vilt-og fugletrekk.

Områder med lokal
eller regional
landskapsøkologisk
funksjon.
Vilt- og fugletrekk
som er viktig på
lokalt/ regionalt
nivå.
Områder med
mulig betydning i
sammenbinding
av dokumenterte
funksjonsområder
for arter.

Områder med regional
til nasjonal landskaps-
økologisk funksjon.
Vilt- og fugletrekk som
er viktig på regionalt/
nasjonalt nivå.
Områder som med
stor grad av sikkerhet
bidrar til sammenbin-
ding avdokumenterte
funksjonsområder for
arter.

Områder med nasjonal,
landskapsøkologisk
funksjon.
Særlig store og nasjo-
nalt/internasjonalt
viktige vilt- ogfugletrekk.
Områder som med stor
grad av sikkerhet bidrar
til sammenbinding av
verneområder
eller dokumenterte
funksjonsområder
for arter med stor eller
svært stor verdi.

Vernet natur Verneområder
(naturmangfoldloven
§§ 35-39) med
permanent redusert
verneverdi.
Prioriterte arter i
kategori VU og deres
ØFO.

Verneområder (natur-
mangfoldloven §§ 35-39).
Øverste del forbeholdes
verneområder med
internasjonal verdi eller
status, (Ramsar,
Emeraldnettworkmfl).
Prioriterte arter i kategori
EN og CR og deres ØFO.

Naturtyper

Lokaliteter verdi C
(øvre del av noe
verdi)

C

Lokaliteter verdi C
og B (øvre del)

B

Lokaliteter verdi
B og A (øvre del)
Utvalgte naturtyper
verdi B/C (B øverst i
stor verdi)

A

Lokaliteter verdi A
Utvalgte naturtyper verdi
A

Økologiske funk-
sjonsområder for
arter

Områder med
funksjoner for
vanlige arter (eks.
høy tetthet
av spurvefugl,
ordinære beiteom-
råder
for hjortedyr,sjø/
fjæreareal med
få/små funksjoner).
Funksjonsområder
for enkelte vidt
utbredte og
alminnelige
NT arter.
Ferskvannsfisk:
Vassdrag/ bestan-
der i verdikategori
«Liten verdi» NVE
rapport 49/201357.

Lokalt til regionalt
verdifulle funksjons-
områder.
Funksjonsområder
for arter i kategori
NT.
Funksjonsområder
for fredede arter
utenfor rødlista.
Funksjonsområde
for spesielthensyns-
krevende arter
Ferskvannsfisk:
Vassdrag/ bestander
i verdi-kategori
«middels verdi» NVE
rapport 49/201357
samt vassdrag med
forekomst av ål.

Regionalt viktige
funksjonsområder
Funksjonsområder for
arter i kategori VU.
Funksjonsområder for
NT-arter der disse er
norske ansvarsarter
og/eller globalt
rødlistet.
Ferskvannsfisk:
Vassdrag/bestander i
verdikategori «stor
verdi»
NVE rapport
49/201357 samt
viktige vassdragfor ål.

Store, veldokumenterte
funksjonsområder av
nasjonal (nedre del) og
internasjonal (øvre del)
betydning.
Funksjonsområder for
trua arter i kategori CR
(øvre del). Nedre del:
EN-arter og arter i VU der
disse er norske ansvars-
arter og/eller globalt
rødlistet.
Ferskvannsfisk: Vass-
drag/bestander i
verdikategori «svært stor
verdi» NVE rapport
49/201357.
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2.2 Kunnskapsgrunnlag

Kunnskapen om naturmangfoldet i området er i første rekke basert på egen feltbefaring
07.10.2019. Da ble hele utbyggingsområdetundersøkt. Det var pent vær, men en kald nordavind
under feltarbeidet. Både naturtyper etter NiN, karplanter og i stor grad også marklevende sopp lot
seg greit registrere. For engene er marklevende sopp en viktig gruppe, og den brukbare fruktifise-
ringen av disse som ble registrert gjør at undersøkelsestidspunktet må betegnes som godt egnet.
Derimot var det for seint på året til å fange eksempelvis fuglefaunen godt.

Figur 3Søk etter beitemarksopp på eng godt nedbeitet av sau. Det kan skimtes flere fruktlegemer etter
beitemarksopp i forgrunnen på bildet, og det var forholdsvis rikelig fruktifisering av flere arter under besø-
ket, noe som var av stor betydning for verdivurderingen av området. Foto: Mathilde N. Lorentzen.

Det er ellersgjort søk på Artskart (Artsdatabanken 2020) og i Naturbase (Miljødirektoratet 2020).

På Artskart ligger det inne en del fugleobservasjoner og enkelte pattedyr, men knapt fra andre
organismegrupper, heller ikke området rundt. Av karplanter er vel det nærmeste et funn av stank-
storkenebb i berghamre ved Hammervollen fra 1967, dvs et gammelt funn av en ganske vanlig og
lite krevende art.

På Naturbase ligger det inne en svært stor lokalitet i sjøen på utsiden, i form av skjellsand
(BM00053127). Det er snakk om et område på nesten 5 km2 langs sørøstre del av Frøya med skjell-
sandforekomst, registrert og avgrenset basert på modellering og data fra nærliggende stasjoner
(dvs ikke konkret kartlegging i feltinnenfor området). Denne har fått verdien svært viktig –A.
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Figur 4Funn av rødlistearter i og nær utredningsområdet rundt Oppheim og Nordhammaren på Frøya,
basert på Artskart (Artsdatabanken 2020).De fleste funnene er ganske grovt angitt.
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Figur 5Naturtyper registrert i Naturbase i og nær utredningsområdet ved Oppheim på Frøya. Arealet i
sjøen er en stor antatt forekomst av skjellsand. På land er det tidligere ikke påvist noen lokaliteter i eller
nær utredningsområdet.
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3 Resultater 
3.1 Generelle trekk 
Planområdet ligger i sørboreal vegetasjonssone og sterkt oseanisk vegetasjonsseksjon, humid 
underseksjon. Med andre ord ute på kysten og med et utpreget oseanisk klima. Samtidig er berg-
grunnen stort sett fattig og området preget av langvarig kulturpåvirkning.  

I praksis snakker vi om mest kystlynghei av fattig utforming (T34-2). Denne går inn i mosaikk og 
uklare overganger mot myr sterkt preget av torvtekt, registrert som kalkfattige torvtak (V11-1). I 
tillegg er det noe engmark, dels ansett som semi-naturlig mark av kalkfattig type og litt gjødslet 
(T32-6) og dels såpass mye oppgjødslet tidligere at den havner ut som englignende oppdyrket mark 
(T41-1). Et lite parti var såpass rufsete at det var vanskelig å kategorisere (kalt «forstyrret mark» på 
kartet), men hører kanskje hjemme under englignende sterkt endret mark (T40). I figur 11 i kapittel 
3.2.2 er de ulike naturtypene avgrenset. 

Utenfor planområdet ligger et boligfelt rett på vestsiden, dvs sammensatt av ulike typer sterkt 
endret mark (englignende sterkt endret mark – T40, blomsterbed og lignende – T42, plener, parker 
og lignende – T43 og ny løs fastmark (T37). På nordsiden går fylkesveg 714, dvs ny løs fastmark 
(T37). I øst/nordøst er det dels gjengroende kystlynghei og dels overgang mot ei smal strandsone 
mot sjøen. Denne sona ble ikke nærgående sjekket, men så ut til å være nokså brå overganger uten 
annet enn smale og usammenhengende soner av driftvoller T24 og kanskje så vidt fragment av 
strandeng T12, samt strandberg T6. Også så vidt nakent berg (T1) lokalt på innsiden.  

På artsnivå er karplantefloraen overveiende artsfattig og med vidt utbredte, liten krevende arter. 
Det ble ikke funnet rødlistede arter, mens det av fremmedarter forekommer sitkagran/lutzgran (SE) 
sparsomt plantet og antagelig også forvillet i søndre halvdel av planområdet. Det ble ikke observert 
spesielt krevende lav og moser, og potensialet for slike virker lite. Av sopp ble det innenfor natur-
beitemarka (naturtypelokalitet 1) funnet i alt 10 ulike arter beitemarksopp. Dette er alle ganske 
utbredte arter, ingen er rødlistet og de er blant de minst krevende innenfor denne økologiske 
gruppa (der alle er litt krevende).  

En sammenligning av flyfoto fra 1954 med dagens tilstand viser selvsagt at boligfeltet på vestsiden 
av lyngheia har kommet til i nyere tid, og også dagens fylkesveg er ny (Figur 3). Selv om inntrykket 
fra et fargefoto blir noe annet enn et svart-hvit-bilde, så virker ikke forskjellene overfladisk sett så 
store når en ser på planområdet. Studeres det gamle flyfoto nærmere, så avsløres derimot den 
tidligere store aktiviteten med torvtekt der tydelig, med de rette vinklene der torva blir tatt ut, samt 
mørke flekker skapt av skygger fra haugene med torv som er lagt opp. I et slikt perspektiv er det 
klart at myrarealene her har vært trengt sterkt tilbake, og samtidig har vært i betydelig ekspansjon 
de siste ti-årene. På sikt, uten inngrep, vil nok det aller meste av arealet i planområdet, utenfor 
sona nærmest stranda, gå over til å bli ei stor, sammenhengende terrengdekkende nedbørsmyr.  
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Figur 3Flyfoto over planområdet med omgivelser fra 2018 (t.v) og 1954 (t.h). På det gamle flyfotoet
ses tydelige spor etter torvtekt. I tillegg ser en at boligfeltet har kommet i nyere tid.

3.2 Verdivurderinger

3.2.1 Vernet natur
Tiltaket berører ikke verneområder eller områder som det er kjent blir vurdert for vern.

3.2.2 Verdifulle naturtyper

Det var på forhånd ikke kjent spesielt verdifulle naturforekomster innenfor planområde, men en
antatt stor skjellsandforekomst i sjøen på utsiden, se figur 5 i kapittel 2. Under feltarbeidet ble det
funnet grunnlag for å avgrense to lokaliteter innenfor planområdet. Naturtypebeskrivelsene følger
under.
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Figur 11 Grov avgrensning av naturtyper innenfor undersøkelsesområdet. De to nummererteog navngittei
blått er verdisatt som viktig –B for kystlyngheia og lokalt viktig –C for naturbeitemarka basert på Miljødi-
rektoratet (2015) sitt system. Etter Statens vegvesen (2018) sin håndbok V712 får disse henholdsvis verdi
stor og middels, men øvrig areal kommer ut med noe verdi.
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1 Oppheim - naturbeitemark 

ID    Ny 

Naturtype   Naturbeitemark 

Utforming   Fattig beiteeng 

Verdi   Lokalt viktig 

Registreringsdato 07.10.2019 

Innledning: Beskrivelsen er utarbeidet av Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning 30.01.2020, basert på 
eget feltarbeid 07.10.2019, sammen med Mathilde N. Lorentzen. Undersøkelsen er gjort på opp-
drag for WSP Norge AS, i forbindelse med boligbygging i området. Det er ikke kjent tidligere kartleg-
ginger her. Typifisering og verdisetting av naturtyper er med grunnlag i DN-håndbok 13 (2007) og 
nyeste faktaark fra våren 2015 (Miljødirektoratet 2015). Rødlistestatus for arter er basert på rød-
lista fra 2015 og for naturtyper rødlista fra 2018.  

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på Oppheim, litt sør for Sistrand og på sørsiden av 
Rv714, like øst for Nordhammaren. Det er snakk om et lite parti med eng mellom boligfelt i vest og 
lynghei og myrlendt mark i øst. På nordsiden blir det mer ensidig sterkt gjødslet eng og på sørsiden 
går det også over i lynghei. Berggrunnen og jordsmonnet virker ganske gjennomført kalkfattig.  

Naturtyper og utforminger: Etter NiN2.1 er dette en uklar overgang mellom ei kalkfattig eng med 
klart hevdpreg og preg av gjødsling (kanskje T32-6) og englignende oppdyrket mark (T41-1). Det er 
vanskelig å angi eventuell fordeling mellom disse to, men kanskje kan 50/50 være fornuftig. Semi-
naturlig eng er en sårbar naturtype. 

Artsmangfold: Karplantefloraen er gjennomført artsfattig og ingen spesielle krevende arter ble sett. 
Det var også sparsomt med typiske arter for semi-naturlig eng og disse var vanskelig å identifisere 
som følge av hard nedbeiting. Det står litt småvokste trær av bjørk og rogn her. Derimot var det på 
litt veldrenerte partier mulig å finne en del beitemarksopp som indikerer semi-naturlig eng. Dette 
omfatter artene gul småkøllesopp, blektuppet småkøllesopp, honningvokssopp, papegøyevokssopp, 
seig vokssopp, skjør vokssopp, kjeglevokssopp, liten vokssopp, elfenbenshette og skjelljordtunge, i 
alt 10 ulike arter. Ingen av artene er rødlistet, og de regnes alle som ikke spesielt krevende.    

Bruk og tilstand: Lokaliteten beites av villsau og beitetrykket virket godt, samt at det har vært det i 
lengre tid. Den skarpe overgangen mot kystlyngheia og enkelte nokså skarpe kanter inne på enga er 
sterke indikasjoner på at det har vært torvtekt og andre fysiske inngrep her for lang tid tilbake. Det 
virker derimot ikke ut som om det har vært noen form for jordbearbeiding her på mange ti-år. 
Samtidig peker artsmangfoldet i retning av litt oppgjødsling, enten som følge av tilført ekstern 
gjødsel eller tilleggsforing og nokså intensivt beite av sauene.   

Fremmede arter: Ingen observert. 

Del av helhetlig landskap: Sauene beiter også i nærliggende kystlynghei og sterkt endret engmark, 
og er i så måte del av en større kulturlandskapsenhet. Ellers finnes det flere verdifulle engflekker av 
lignende karakter innenfor en radius på 1 km, samt at det er god forekomst av velhevdete og 
ugjødslede enger på Inntian, som heller ikke er langt unna.  

Verdibegrunnelse: Basert på faktaark for naturbeitemark fra 2015 så oppnår lokaliteten høy vekt på 
størrelse (5,1 dekar), lav vekt på artsmangfold og rødlistearter, middels vekt på tilstand og høy på 
påvirkning. Samlet gir dette verdien lokalt viktig – C, i første rekke som følge av et begrenset arts-
mangfold. I Miljødirektoratet sitt nye system for vurdering av kvalitet, så oppnår den moderat vekt 
på tilstand og lav vekt på naturmangfold, noe som samlet gir moderat kvalitet. 
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Skjøtsel og hensyn: Naturverdiene er avhengig av fortsatt god beiting, samtidig som dyrene helst
ikke bør tilføres ekstern næring, dvs. at en bør unngå tilleggsforing. Det vil være en klar fordel om
mest mulig av småtrær hogges vekk.

Figur 4Sentrale deler av den avgrensede naturbeitemarka på Oppheim, sett mot øst, dvs. med Inntian i
bakgrunnen. Enga er godt nedbeitet av villsau, og har nok vært det i noen år. Samtidig vitner oppslaget av
lauvtrær her (særligrogn), at det også har vært en lengre periode litt tidligere med svakt eller manglende
beite. Foto: Mathilde N. Lorentzen
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2 Oppheim - kystlynghei 

ID    Ny 

Naturtype   Kystlynghei 

Utforming   Fattig beiteeng 

Verdi   Viktig 

Registreringsdato 07.10.2019 

Innledning: Beskrivelsen er utarbeidet av Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning 30.01.2020, basert på 
eget feltarbeid 07.10.2019, sammen med Mathilde N. Lorentzen. Undersøkelsen er gjort på opp-
drag for WSP Norge AS, i forbindelse med boligbygging i området. Det er ikke kjent tidligere kartleg-
ginger her. Typifisering og verdisetting av naturtyper er med grunnlag i DN-håndbok 13 (2007) og 
nyeste faktaark fra våren 2015 (Miljødirektoratet 2015). Rødlistestatus for arter er basert på rød-
lista fra 2015 og for naturtyper rødlista fra 2018.  

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på Oppheim, litt sør for Sistrand og på sørsiden av 
Rv714, like øst for Nordhammaren. Mellom vegen og sjøen er et trekantet, lyngheidominert parti, 
med boligfelt og litt engmark i vest. Berggrunnen og jordsmonnet virker ganske gjennomført kalk-
fattig.  

Naturtyper og utforminger: Det er til dels nokså fuktig her, og deler har vært myr tidligere. De mest 
myrlendte partiene er preget av torvtekt, og intakt myr av betydning mangler. I tillegg er det en del 
fattig røsslynghei, som ut fra beliggenhet antas å være kystlynghei. Fordeling er litt vanskelig, men 
settes her til 3:7 mellom fattig torvtak (V11-1) og kalkfattig kystlynghei (T34-2). Kystlynghei er en 
truet naturtype. Studier av 65 år gamle flyfoto viser at det også har vært mindre parti med semi-
naturlig eng (T32) eller sterkt endret mark med engpreg (T41-1) i et parti i sørvest, men dette er 
såpass lite og har nå grodd såpass mye igjen at det ikke er skilt ut eller gitt uttelling på typeforde-
lingen her. 

Artsmangfold: Artsmangfoldet virket overveiende trivielt. Det er mye røsslyng, samt andre lite 
kalkkrevende planter typiske for kalkfattig myr og hei.     

Bruk og tilstand: Deler av lokaliteten beites av villsau og det er et visst beitetrykk på en del av dette 
arealet, men dyrene foretrekker tydelig engpartiene i utkanten av heia og går nok i begrenset grad 
ute i de mest tuete og bløte delene.   

Fremmede arter: Ingen observert. 

Del av helhetlig landskap: Sauene beiter også i nærliggende naturbeitemark og sterkt endret eng-
mark, og er i så måte del av en større kulturlandskapsenhet. Ellers finnes det mer lynghei av lignen-
de karakter i distriktet rundt.  

Verdibegrunnelse: Basert på faktaark for naturbeitemark fra 2015 så oppnår lokaliteten middels 
vekt på størrelse (30 dekar), middels vekt på tilstand, høy vekt på påvirkning og ingen spesiell vekt 
på rødlistearter. Samlet gir dette verdien viktig – B. I Miljødirektoratet sitt nye system for vurdering 
av kvalitet, så oppnår den moderat vekt på tilstand og lav vekt på naturmangfold, noe som samlet 
gir moderat kvalitet. 

Skjøtsel og hensyn: Naturverdiene er avhengig av fortsatt god beiting, samtidig som dyrene helst 
ikke bør tilføres ekstern næring, dvs. at en bør unngå tilleggsforing. Det spredte innslaget av 
småtrær bør hogges vekk, og det beste ville være om en utvidet beitet til også å gjelde arealer mot 
nord.  
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Figur 5Deler av kystlyngheia, sett fra søndre del og mot nord. Deler er ganske flat, fuktig og med en uklar
overgang mot nedbørsmyr. Det kan ha vært tatt ut torv her som nettopp for lang tid tilbake har forvandlet
en opprinnelig nedbørsmyr til ei kystlynghei. Foto: Geir Gaarder

3.2.3 Landskapsøkologiske funksjonsområder og naturtyper
De to naturtypelokalitetene er registrert som adskilte polygon og tilhører ulike naturtyper etter NiN
og Miljødirektoratet (2015) sin inndeling av naturtyper, samt har også ulik rødlistestatus. Det er
likevel ganske opplagt at de bør sees på som en enhet, dvs at det er snakk om et felles landskaps-
økologisk funksjonsområde. Det utgjør en felles forvaltningsenhet for husdyrholdet, og muligheten
sauene har for å bevege seg innenfor et større område med ulike naturtyper og ulik vegetasjon, er
både med på å øke næringsgrunnlaget og trivselen for dyrene, og fører samtidig til en mer naturlig
spredning av det kulturbetingede artsmangfoldet i landskapet. Verdien som landskapsøkologisk
funksjonsområde er satt til middels, basert på forekomsten av verdifulle naturtyper.

3.2.4 Økologiske funksjonsområder for arter
Enkelte artsfunn i nærområdet av bl.a. oter (VU) og truede vadefugl som storspove (VU), indikerer
at området kan være en del av et større økologisk funksjonsområde for arter av forvaltningsinteres-
se. Det virker likevel usikkert om hvor viktig det er i så måte. Arealet er såpass oppsplittet i forhold
til annen hei og våtmark at det er vanskelig å se for seg at det har stor betydning. Og det virker litt
for lite til å kunne fungere som en separat slik enhet.

Det er nok utvilsomt en viktig del av et funksjonsområde for en del spurvefugl som også oppholder
seg i boligfeltet på vestsiden, men dette er neppe i verdisammenheng noe som kan tillegges særlig
vekt. Det samme gjelder bruken av området for kråkefugl og måkefugl som ellers benytter nærlig-
gende sjø-og industriområder, til raste-og hvileplasser. Hvis disse fuglene derimot utgjør en viktig
del av næringsgrunnlaget til truede fuglearter, eksempelvis hubro (EN), så vil verdien som økologisk
funksjonsområde kunne bli meget høy, men dette ser ikke ut til å være tilfelle (Martin Pearson per.
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med.). Det var for øvrig satt opp ei operativ kråkefelle i nordkant av utredningsområdet, ut mot
sjøen. Verdien som økologisk funksjonsområde for arter er dermed, satt til noe verdi.

Samlet sett vurderes planområdetå være av middelsverdi for naturmangfoldet, i første rekke som
følge av forekomsten av de verdifulle, truede naturtypene semi-naturlig eng (naturbeitemark) og
kystlynghei, men også ei naturlig, intakt strandsone med nærhet til sjøen er viktige elementer i en
slik vurdering.

Figur 13En kråkefelle, i bruk, står plassert i nordøstre del av planområdet. Den gir en indikasjon på at
området erattraktivt for kråkefugl. Kråker, ravn og skjære er normalt ansett som såpass trivielle fuglearter
at de ikke gir direkte utslag på naturverdiene, men ansamlinger vil kunne være viktige områder for næ-
ringssøk til arter som hubro (EN), hønsehauk (NT) og andre rovfugl, og dermed viktig del av et økologisk
funksjonsområde for slike arter. Foto: Geir Gaarder
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4 Vurdering av påvirkning
Med grunnlag i utbyggingsplanene vist i figur 2 og verdivurderingene i kapittel 3 er det gjort en
vurdering av hvordan den planlagte utbyggingen vil påvirke naturmangfoldet.

Gjennomføringen av planene vil medføre at naturbeitemarka av verdi lokalt viktig (middels verdi)
antagelig går helt tapt, og det samme gjelder englignende sterkt endret mark inntil (noe verdi
isolert sett, men viktig del av det landskapsøkologiske funksjonsområdet). I tillegg vil arealet med
kystlynghei bli sterkt redusert, og ikke minst blir arronderingen og mulighetene for fortsatt tradisjo-
nell skjøtsel med utmarksbeite av sau mye vanskeligere og i praksis antagelig umulig å videreføre.
Også denne må derfor i utgangspunktet antas å gå helt tapt.

Naturverdier knyttet til sjøområdene utenfor planområdet antas derimot ikke å bli merkbart påvir-
ket av en utbygging, selvsagt under forutsetning av at den ikke får følgeeffekter som ikke er omtalt
hittil (som følge av forurensning, framtidige etableringer av småbåthavner og økt forstyrrelse av
fuglelivet mv). Det kan bli enkelte negative effekter i strandsona, som følge av økt ferdsel, mulighe-
ter for forsøpling eller spredning av fremmedarter fra boligfeltet, men denne påvirkningen antas å
bli ubetydelig sammenlignet med et 0-alternativ.

Figur 6Nordligste del av planområdet, med utsikt mot industri-og havneområdet på Strandheim på nord-
siden. Kystlyngheia blir ikke holdt i hevd her, men gror igjen med skog. Ned mot sjøen er det litt berglendt,
samt ei nokså grov rullesteinstrand, uten spesielle, kjente naturverdier ut over at det er en del av den
generelt verdifulle overgangssona mellom sjø og land. Foto: Geir Gaarder
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5 Beslutningsrelevant usikkerhet
Statens vegvesen sin håndbok V712 (2018) presiserer at det er viktig å klarlegge hvor sikre forutset-
ningene for analysene er, med andre ord redegjøre for eventuell usikkerhet.

Registreringsusikkerhet: Området er ikke spesielt stortog ganske oversiktlig og alt areal lot seg
enkelt befare. Tidspunktet for feltarbeidet var velegnet for organismegrupper som karplanterog
marklevende sopp, for så vidt også lav og moser. Det var derimot ikke egnet til å fange opp hekken-
de fugl, samtidig som virvelløse dyr ikke ble vektlagt. Det foreligger derfor noe usikkerhet i registre-
ringer.

Usikkerhet i verdi: Manglende registrering av virvelløse dyr antas å ha begrenset betydning for
verdivurderingene. Derimot er det litt usikkerhet knyttet til funksjonsområder for fugl. Sannsynligvis
gir heller ikke dette stor forvaltningsrelevant usikkerhet, men det kan ikke helt utelukkes at områ-
det kan ha verdi for truede fugleartersom storspove.

Usikkerhet i påvirkningog konsekvens: Utbyggingsplanene er nokså grove, men både disse og
varslingsannonsen peker nokså klart i retning av at store deler avområdet i praksis blir sterkt påvir-
ket, og at det innenfor planområdet er små muligheter til å ivareta eksisterende, kjente naturver-
dier, med unntak av strandsona mot sjøen. Usikkerheten i påvirkning vurderes derfor som liten,
mens usikkerhet i verdi tilsier litt usikkerhet i konsekvens.

Figur 14De svarte køllene i hånda er jordtunger  Geoglossum ssp. De ble artsbestemt til skjelljordtunge G.
fallax, men dette er ei mangelfullt utredet soppgruppe, og en skal ikke utelukke at bedre undersøkelser av
genetisk materiale (DNA-sekvensering) medfører vesentlige endringer i artsoppfatningen i framtiden. Dette
antas her likevel ikke å gi viktige utslag i verdivurderingene som her er gjort.Foto: Geir Gaarder
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6 Forholdet til naturmangfoldloven 
§8 Kunnskapsgrunnlaget 

Området har blitt systematisk undersøkt med hensyn på artsmangfold og naturtyper generelt og 
rødlistede arter, fremmede arter og verdifulle naturtyper spesielt. Kunnskapen er i første rekke 
basert på egen befaring, men supplert med informasjon fra statlige nettbaserte databaser. Tids-
punktet for feltarbeidet var forholdsvis godt for de fleste organismegrupper, men det er svakheter 
knyttet til fuglelivet siden feltarbeidet ble gjort nokså seint på høsten.  

§9 Føre-var prinsippet 

Føre-var-prinsippet skal benyttes hvis det foreligger fare for alvorlige og irreversible, vesentlige 
skadevirkninger på naturmangfoldet. Nedbyggingen av verdifulle, truede naturtyper er en slik 
alvorlig og irreversibel skade, men verdier og omfang av dette er kjent, og føre-var-prinsippet bør 
ikke være nødvendig i forhold til disse. Usikkerheten er litt større i forhold til fuglelivet, men for 
disse antas eventuelle verdier, ut over de som er direkte knyttet til de verdifulle naturtypene, enten 
å ikke være så alvorlige eller så irreversible at føre-var-prinsippet trenger å komme til anvendelse.  

§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 

Kystlyngheia og naturbeitemarka bør sees på som en stor enhet. Selv om partier av kystlyngheia 
ikke er planlagt direkte nedbygd, så ødelegger utbyggingen sentrale deler av området (naturbeite-
mark og annen eng), og som en samlet enhet blir området sterkt forringet. En god økosystemtil-
nærming i forhold til dette ville betydd at en bevarte engområdet og videre en god kontakt med 
kystlyngheiareal mot sør eller øst.  

Samtidig vil en økosystemtilnærming også være et viktig perspektiv mot sjøen, og foreslått utbyg-
ging sikrer derimot at hele strandlinja og dermed de viktige overgangssonene mellom hav og land 
blir ivaretatt. I et slikt perspektiv har planen en ganske god økosystemtilnærming.  

Samlet belastning er kanskje et enda viktigere perspektiv her. Både naturbeitemarka og kystlynghei 
er truede naturtyper og i sterk tilbakegang både nasjonalt og internasjonalt. På Frøya finnes det 
fortsatt igjen en del av begge naturtyper, men de er også i betydelig tilbakegang her. Denne planen 
er derfor absolutt med på å øke den samlede belastningen mot disse to truede naturtypene.   
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7 Forslag til avbøtende og kompenserende
tiltak

Det er vanskelig å se for seg gode avbøtende tiltak som har særlig merkbar effekt på konfliktnivået
her. Bevaring av de verdifulle, truede naturtypene kystlynghei og naturbeitemark vil sannsynligvis
kreve så sterke reduksjoner i utbygging at prosjektet som helhet ikke ville blitt realiserbart. I teorien
kan en kanskje se for seg videre beite av lyngheia ned mot sjøen, men driftsmessig virker det helt
usannsynlig. Det eneste virkningsfulle, muligens aktuelle tiltaket vil være en sterkt redusert utbyg-
ging av den sørligste delen av planområdet, dvs. den sørlige delen av kystlyngheia, den en helt
unngår nedbygging av engarealene. Selv om dette vil ta vesentlige deler av kystlyngheia, vil det da
kanskje fortsatt være mulig å holde restene i hevd med sauebeite, sammen med engarealene.

Et vesentlig mindre viktige tiltak, men som likevel bør nevnes er å fjerne systematisk fremmede
arter innenfor området. Med andre ord ta systematisk vekk alt av sitkagran/lutzgran. Hvis en setter
i verk et slikt tiltak, bør en samtidig se på mulighetene for å unngå at framtidig boligfelt blir en
spredningskilde for nye, fremmede arter som en bør hindre kommer ut og sprer seg ukontrollert i
naturen på Frøya.

Et antagelig mer realistisk og samtidig vesentlig mer effektivt virkemiddel er å benytte kompense-
rende tiltak. Dette innebærer å finne erstatningsområder andre steder for miljøene som her går
tapt. Og slike har Frøya mange av. Et godt eksempel er Uttian, noen kilometer lenger nord, der det
både fortsatt er igjen en del naturbeitemark og kystlynghei i god hevd og med store naturverdier,
men som samtidig er truet av gjengroing av fremmede treslag. Samt også har mye lignende areal
som gror igjen, men der restaurering nokså raskt bør gi store positive utslag. Tiltak for å fjerne
fremmede arter på Uttian, samt få økt utmarksarealene som beites av sau, vil derfor være et godt
kompenserende tiltak. Det er da viktig å huske på at prinsippet ikke er en erstatning 1:1, men at
erstatningsarealene skal være mange ganger større enn det som går tapt.

Figur 15Parti på Uttian med verdifull naturbeitemark som fortsatt holdes i ganske god hevd med sauebeite,
men som trues av gjenvoksing med fremmede treslag. Foto: Geir Gaarder



  23 

8 Kilder 
8.1 Skriftlige kilder 
Artsdatabanken 2020. Artskart. http://artskart.artsdatabanken.no/  

Artsdatabanken 2018. Fremmedartslista 2018. https://artsdatabanken.no/fremmedartslista2018  

Direktoratet for naturforvaltning 2007. Kartlegging av naturtyper. Verdisetting av biologisk mang-
fold. DN-håndbok 13, 2. utgave 2007: 1-258 + vedlegg. 

Henriksen, S. & Hilmo, O. 2015. Norsk rødliste for arter 2015. Artsdatabanken, Norge. 

Miljødirektoratet 2015. Veileder for kartlegging, verdisetting og forvaltning av naturtyper på land og 
i ferskvann, Utkast til faktaark. 

Miljødirektoratet 2020. Naturbase innsyn. Naturtyper. Internett: http://kart.naturbase.no  

Miljødirektoratet 2019. Kartleggingsinstruks. Kartlegging av Viktige naturtyper for naturmangfold 
etter NiN2 i 2019. Veileder M-1287. Versjon 20.06.2019. 345 s.  

Statens vegvesen. 2018. Konsekvensanalyser. Håndbok V712. 248 s. 

8.2 Muntlige kilder 
Martin Pearson, lokal ornitolog 



 

           
           

           
           

00  13.02.2020    Sivert Eidsmo  Anders Gylland  Håvard Narjord 

REV.  DATO  BESKRIVELSE  UTARBEIDET AV  KONTROLLERT AV  GODKJENT AV 
 

MULTICONSULT | Sluppenveien 15 | Postboks 6230 Torgarden, 7486 Trondheim | Tlf 73 10 62 00 | multiconsult.no  NO 918 836 519 MVA 

 

NOTAT   

OPPDRAG  Regulering Oppheim, Frøya kommune  DOKUMENTKODE  10217025‐RIG‐NOT‐001 

EMNE  Vurdering av områdestabilitet  TILGJENGELIGHET  Åpen 

OPPDRAGSGIVER  Thomo Eiendomsutvikling AS  OPPDRAGSLEDER  Anders Samstad Gylland 

KONTAKTPERSON  Oddhild Fausa (WSP)  SAKSBEHANDLER  Sivert Eidsmo 

KOPI     ANSVARLIG ENHET  10234011 Geoteknikk 
Midt 

 

SAMMENDRAG 
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Kvartærgeologisk kart og observasjoner fra flyfoto viser at området består av torv og myr med berg i dagen flere 
steder. På bakgrunn av dette vurderes det at området har tilfredsstillende sikkerhet med tanke på områdestabilitet i 
henhold til gjeldende regelverk. 

 

1 Innledning 
Thomo Eiendomsutvikling AS er i gang med detaljregulering av deler av eiendommen Oppheim gnr. 
19, bnr 279 i Frøya kommune. Det planlegges oppføring av om lag 50 boliger på området.  

Multiconsult er engasjert for å utføre vurdering av områdestabilitet tilpasset detaljreguleringsplan 
for tiltaket, i henhold til NVEs veileder 7/2014 «Sikkerhet mot kvikkleireskred» [1]. 

2 Områdebeskrivelse 
Eiendommen ligger sørøst på Frøya. Området er omtrent 53,6 daa stort og avgrenses av 
Nordfrøyvegen og boligområde langs Nordhammarveien i nord og vest. I sør og øst avgrenses 
området av en bratt skråning ned mot sjø. Terrenget på tomta heller fra ca. kote +35 ved 
Nordfrøyveien ned til ca. kote +25 i øst og sør.  

Figur 1 viser oversiktskart over området.  
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Figur 1 Oversiktskart. Planområdet er markert med rødt. Hentet fra www.norgeskart.no 

 Grunnforhold 

Figur 2 viser flyfoto fra området. Flyfoto viser at området i hovedsak består av myr. Berg i dagen er 
markert med røde nåler.  

    

Figur 2 Flyfoto fra planområdet. Områder med berg i dagen er markert med røde prikker. Hentet fra kart.finn.no. 

Figur 3 viser kvartærgeologisk kart fra området. Kartet indikerer at store deler av området består av 
torv og myr. Mot sjøen i øst og sør indikeres tynt hums‐/torvdekke. 

Sørvest for området viser antyder marine strandavsetninger. Dette området ligger lavere i 
terrenget og avgrenses av tynt humus‐/torvdekke.    
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Figur 3 Kvartærgeologisk kart. Hentet fra http://geo.ngu.no/kart/losmasse/ 

3 Krav i henhold til gjeldende regelverk 
Byggteknisk forskrift (TEK17) kapittel 7 [2] stiller krav til sikkerhet mot naturfare ved utbygging. NVE 
retningslinje 2/2011 ”Flaum og skredfare i arealplanar” [3] med tilhørende veileder 7‐/2014 [1]  
krever at tilfredsstillende sikkerhet mot skred dokumenteres. 

4 Vurdering av områdestabilitet 
Kapittel 4.3 i NVEs veileder 7/2014 [1] omhandler utredning tilpasset reguleringsplaner. Der 
beskrives det at om det tidlig kan konkluderes med at planlagte byggeområdet vil ligge utenfor 
aktsomhetsområde er det ikke nødvendig med videre kartlegging. Dette gjelder bla. for områder 
over marin grense og/eller for områder uten marine avsetninger. 

Kvartærgeologisk kart viser at utbyggingsområdet ikke består av marine avsetninger. Det er 
områder mot sør‐vest som har marine avsetninger, men disse ligger lavere i terrenget og er 
avgrenset fra planområdet av et område med tynt humus‐/torvdekke. Flyfoto viser i tillegg berg i 
dagen flere steder på området samt mot sjø i øst. Det kan dermed sies at det ikke er materialer på 
tiltaksområdet som har potensiale for at et områdeskred kan skje. 

Det vurderes derfor at området har tilfredsstillende sikkerhet med tanke på områdestabilitet og 
kvikkleireskred i henhold til gjeldende regelverk. 

5 Referanser 
[1]  NVE, “Sikkerhet mot kvikkleireskred,” Veileder nr. 7/2014, 2014. 
[2]  Direktoratet for byggkvalitet, “Veiledning om tekniske krav til byggverk. Byggteknisk forskrift 

(TEK17),” Jul. 2017. 
[3]  (NVE) Norges vassdrags‐ og energidirektorat, “Flaum‐ og skredfare i arealplanar (2‐2011),” NVE, 

Oslo, NVE retningslinjer Retningslinjer nr. 2‐2011, Apr. 2011. 
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1 SAMMENDRAG

I forbindelse med detaljreguleringsplan for Oppheim 10/279 varslet Trøndelag
fylkeskommune behov for arkeologiske registreringer av området i henhold til
kulturminnelovens § 9. Dette ble gjennomført i april-mai 2020.

Det ble åpnet i alt20 sjakter – hvorav ingen var funnførende. I tillegg til dette ble det
gravd 28 prøvestikk – hvorav ingen var funnførende. Området ble også overflateregistrert,
uten at det ble påvist kulturminner synlig på overflaten.

2 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN

Alle kulturminner eller spor etter menneskelig virksomhet fra før reformasjonen, det vil si
før år 1537, er automatisk fredeteetter § 4 i kulturminneloven (kml), og i henhold til
gjeldende forskrifter til kulturminneloven er fylkeskommunen delegert ansvaret for å
ivareta de samlete verneinteresser knyttet til kulturminner i plan- og utbyggingssaker.
Fylkeskommunen kan derfor kreve arkeologiske registreringer før en eventuell godkjenning
av planen/tiltaket, jf. kml.

Tiltakshaver har etter kulturminnelovens § 9 plikt til å undersøke om tiltaket vil virke inn på
automatisk fredete kulturminner. Det vil som regel innebære en befaring eller registrering
av det aktuelle planområdet av arkeolog fra fylkeskommunen. Tiltakshaver for denne
registreringen varThomo eiendomsutvikling AS v/Jon Arne Tørum.

Hensikten med undersøkelsen var å få klarhet i om det kunne påvises automatisk fredete
kulturminner som kunne komme i konflikt med tiltaket.
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Figur 1: Adrian Vaagø fra KN Entreprenør AS bak spakene på sin 15t Hyundai gravemaskin. Tatt mot:
Ø. Foto: Skule Spjelkavik/Trøndelag fylkeskommune.

3 METODE OG DOKUMENTASJON

3.1 Registreringsmetoder
Det berørte området ble undersøkt ved bruk av gravemaskin, såkalt maskinell søkesjakting,
der det åpnes sjakter på 2-3 m bredde med ca. 10 m avstand ved hjelp av gravemaskin.
Med denne metoden vil kulturminner som er skjult under matjorda framtre som flekker med
avvikende farge og konsistens i undergrunnen.

I undersøkelsen ble det benyttet en 15 tonns Hyundai gravemaskin med en 1,4m bred
pusseskuff. Gravemaskinfører var Adrian Vaagø fra KN Entreprenør AS.

Det berørte området ble undersøkt ved prøvestikking, der det graves hull på ca. 40x40 cm
ned til berg eller uberørt undergrunn. Med denne metoden vil kulturminner være synlige
som lag med avvikende farge og konsistens i sidene (profilen) på hullet. Man kan også
gjøre funn av gjenstander, f.eks. flintbiter eller keramikk. Jordmassene soldes der hvor det
er anledning til dette, ellers gjennomgås de manuelt.
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Det berørte området ble undersøkt ved visuell overflateregistrering. Det vil si at arkeologer
går over det aktuelle området til fots og ser etter og kartfester automatisk fredete
kulturminner som er synlige på overflaten, f.eks. gravhauger, rydningsrøyser, bautasteiner
og fangstgroper.

3.2 Dokumentasjon
Alle sjakter og prøvestikk ble dokumentert med tekst og foto, og ble målt inn med Altus
NR3 DGPS med CPOS signalkorreksjon. Foto ble tatt med en Apple Iphone 7 (12mp
kamera). Kartene ble utarbeidet i ArcMap versjon 10.6.1.

4 OMRÅDET

Figur 2: Oversiktskart over planområdet. Kartframstilling: Skule Spjelkavik/Trøndelag fylkeskommune.

4.1 Topografi og landskap
Landskapet er preget av kystlynghei, med sparsommelig vegetasjon. Flere steder ligger det
eksponerte bergframspring, med lommer av dyp myr imellom. Det ble observert flere
hekkende sjøfugler i området, samt et rypepar. Mot sjøen heller terrenget delvis stupbratt
nedover, spesielt i SØ og NØ. Midt på den østlige siden av planområdet gikk det en smal,
hellende renne orientert S/SØ-N/NV, som gjorde det mulig å komme ned til fjæresteinene
fra platået ovenfor.
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Innledende undersøkelser med jordbor viste at undergrunnen for det meste bestod av berg,
med enkelte lommer med løsmasser. NV i planområdet er det et drenert
beitemarksområde, hvor undergrunnen viste seg å være svært undulerende med
bergframspring og grove løsmasser i form av grov grus og stein.

Figur 3: Oversiktsfoto. Øst i planområdet erdet tildels svært bratt ned mot sjøen. Tatt mot: S. Foto:
Skule Spjelkavik/Trøndelag fylkeskommune.

Området er svært værutsatt, ettersom det er lite som gir ly for vinden fra de fleste
vindretninger. Under feltarbeidet blåste det stort sett fra Ø, hvor vinden kommer rett inn
fra Frohavet.

Havnivåkurvene for stedet viste at det var potensiale for funn fra hele eldre steinalder, men
det var imidlertid få områder som virket egnet for bosetting fra denne perioden.
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Figur 4: Strandlinjekurve for Oppheim, Frøya. Isobase: 53. Utarbeidet etter skjema produsert av David
N. Simpson, mars 2001 (jfr. Svendsen & Mangerud, 1987; Bondevik, Svendsen & Mangerud, 1998).

4.2 Tidligere funn i området
Det har blitt gjort flere funn fra forhistorisk tid i området tidligere (se figur 4).

Om lag 450m nord for planområdet ligger ID 45657, Frøyas eneste gravhaug. Haugen har
en litt utradisjonell plassering, ettersom den ligger i kanten av ei myr i et lavt søkk/dalføre.
Det har blitt postulert at det kan ha ligget et gårdsanlegg like ved, som nå har blitt
overgrodd av myrtorv (jf. beskrivelse av kulturminnet i Askeladden).
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Figur 5: Oversiktskart over kjente funn i nærområdet. Kartframstilling: Skule Spjelkavik/Trøndelag
fylkeskommune.

V/SV for planområdet, mot Hammarvågen, ligger det flere steinalderlokaliteter, samt en
plassering for et løsfunn:

• ID 16443. T16695 Et redskapsemne av mørk rødlig skifer, funnet i 1948.
• ID 54875. Steinalderlokalitet med funn av flintavslag. Lokaliteten ligger mellom 5-

10moh, noe som indikerer en datering til bronsealder.
• ID 220719. T27557 Steinalderlokalitet på innmark. Datert eldre steinalder. Funn

av avslag og kjerne av flint og kvarts.
ID 220720. T27558 Steinalderlokalitet på innmark. Datert eldre steinalder. Funn
av avslag, skraper, flekke og borspiss av flint.

Disse funnene kan antyde at det mer skjermete området rundt Hammarvika har vært et
mer ettertraktet bosetningsområde i forhistorisk tid.

5 OM UNDERSØKELSEN

Det var stort sett oppholdsvær, med kald østavind, gjennom hele feltarbeidet. Det var
enkelte regnbyger innimellom, men stort sett la været ingen hindringer i veien for
gjennomføringen av registreringen.
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Figur 6: Åpning av sjakt 1. Frode Iversen overvåker. Tatt mot: V. Foto: Skule Spjelkavik/Trøndelag
fylkeskommune.

Den første dagen i felt ble det gjennomført innledende undersøkelser av planområdet, hvor
mulige funnflater ble kartlagt ved hjelp av jordbor. Det ble deretter åpnet et fåtall
prøvestikk på den vestlige siden av planområdet, inn mot den delen av planområdet som
går over til gnr./bnr. 10/139.

Påfølgende dag begynte vi med maskin på den drenerte beitemarka V/NV i planområdet (se
figur 5). I de første to sjaktene var det fine løsmasser under torva, men ingen funn. Vi så
ikke behov for å sette prøvestikk i disse sjaktene. Videre mot NV var undergrunnen mer
ujevn og steinete. Torva var også tykkere og våtere her, noe som gjorde det til dels
vanskelig å grave.

Etter at sjaktinga på innmarka var ferdig, forflyttet vi oss nedover i terrenget til enkelte
myrlommer som hadde et visst funnpotensiale. Her var myra stedvis svært dyp og våt, og
det var en viss fare for å kjøre fast maskina. Vi la en plan for hvordan vi skulle gå fram, og
sjaktene ble lagt igjen med en gang vi var ferdig. I disse mindre sjaktene ble det satt
prøvestikk i undergrunnen.
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Figur 7: Sjakt 5, med sjakt 4 i bakgrunnen. Bildet viser tydelig den ujevne undergrunnen med berg og
blautmyr. Tatt mot: Ø. Foto: Skule Spjelkavik/Trøndelag fylkeskommune.

Da sjaktinga var fullført gikk vi over terrenget for å se etter mulig kystrøyser, samt å sette
fire prøvestikk i den smale renna Ø i planområdet (se vedlegg 8.3).

Rett sør for den østlige enden av sjakt 1 ble det funnet en liten ansamling med steiner som
virket å ligge oppå torva (se figur 7). Steinansamlingen var om lag 2,6x4m stor, og bestod
av kantete forholdsvis stor stein (eks. 86x42x30cm). Steinene lå i en spredt samling, ikke
en tydelig haug. Den største steinen stod ca. 45cm opp fra marka rundt. Det ble stukket en
del med jordbor rundt steinhaugen, for å undersøke om det kunne ligge flere steiner under
torva – men dette var ikke tilfelle. Ettersom det var flere spor etter torvtaking i området,
ble det konkludert med at det kunne være en rydning av stein i den forbindelse.
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Figur 8: Steinansamling midt i planområdet. Frode Iversen i bakgrunnen. Tatt mot: N. Foto: Skule
Spjelkavik/Trøndelag fylkeskommune.

6 KONKLUSJON

Ved denne arkeologiske registreringen ble det ikke påvist noen nye automatisk fredete
kulturminner.

Skule Spjelkavik, arkeolog
Trøndelag fylkeskommune
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8.1 Liste over prøvestikk

PSNR PS_STATUS SOLD_STATU MÅL DYBDE PROFIL_BES MERKNAD
1 Negativt Ikke soldet 40x40 70 1) Kompakt

myrtorv, 70cm,
2) Berg med
tynt lag av
forvitringsgrus
over

Ble lurt av vertikal
renne med
forvitringssand
langs stein ved
stikking med
jordbor

2 Negativt Ikke soldet 30x30 40 Våt myrtorv
ned på forvitret
berg

3 Negativt Ikke soldet 40x40 50 1) Myrtorv, 40-
45cm, 2) Tynt
sjikt med torv
iblandet fin
grus og sand,
5cm 3)
"Råttent" berg

4 Negativt Vannsoldet 30x30 40 Veldig våt
myrtorv ned
berg med noe
sand som kan
være forvitret
berg

5 Negativt Vannsoldet 40x40 48 1) Myrtorv,
35cm, 2) Mørk
gråsvart silt,
6cm, 3) Tynt
sjikt med fin
grus/sand, 1-
2cm, 4)
Stein/berg

Varierende dybde
fra 33-48cm pga
stein/berg

6 Negativt Vannsoldet 40x40 40 Våt myrtorv
ned på berg
med noe sand
som trolig er
forvitret berg

7 Negativt Vannsoldet 40x40 50 1) Myrtorv,
31cm, 2)
Svartgrå silt,
7cm, 3)
Gråbrun grus,
sand og stein,
4-6cm, 4)
Hardpakket
stein og grus

Varierende
dybde, 31-50cm
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8 Negativt Vannsoldet 40x40 40 1) Brun
myrtorv, tynt
sjikt med lya
brunlig grus
ned mot lag 2,
20cm, 2) Svart
siltig humus,
6cm, 3) Brunlig
grus og sand,
enkelte
knyttnevestore
steiner, 13cm

Noe varierende
dybde pga stein.
Profil i S virker
noe omrotet
under torva, mulig
pga røtter eller
dyreganger.

9 Negativt Vannsoldet 50x50 50 Ser ut til å
være samme
gruslag i bunn
som prøvestikk
7 og 8. har en
stor stein i
bunn som kan
være del av
grunnfjellet.

10 Negativt Vannsoldet 40x40 52-70 1) Mørk svart
humus med to
steiner (påførte
masser?),
30cm, 2) Brun
myrtorv, 27cm,
3) Brunlig grus
og sand, 15cm,
4) Berg

Varierende dybde
pga hellende berg
i bunn

11 Negativt Vannsoldet 40x40 40 Tykk myrtorv
med sand, grus
og mindre stein
i bunn. noen
større steiner
finnes også i
bunn, men
disse kan være
grunnfjell

12 Negativt Vannsoldet 40x40 73 1) Brun
myrtorv, 45cm,
2) Mørk
svartbrunt,
"sotig", 6-8cm,
3) Brnlig grus
og sand, 20cm,
4) Stein/berg

13 Negativt Vannsoldet 40x40 20 1) Brunlig
sand, 20cm
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14 Negativt Ikke soldet 40x70 24 1) Myrtorv,
20cm

"Minisjakt" for å
undersøke
hvorvidt en
forhøyning i
terrenget kunne
være en røys

15 Negativt Ikke soldet 40x40 22 1) Brunlig
sand og grus,
noe mer grus
mot bunnen,
22cm, 2) Berg

16 Negativt Ikke soldet 40x40 59 1) Våt myrtorv,
54cm, 2)
Brungrå sand
og grus, 5cm 3)
Stein/berg og
kompakt grus

17 Negativt Vannsoldet 45x54 46 Tykk og våt
myrtorv over
grus som kan
være forvitret
berg. grusen
ser ut til å ligge
over
grunnfjellet

18 Negativt Ikke soldet 40x65 26 1) Myrtorv, noe
mørkere "sotig"
siste cm mot
bunn, 26cm, 2)
berg

Stikk for å
undersøke
røyspotensial

19 Negativt Ikke soldet 50x45 36 1) Myrtorv,
siste par cm er
mørk grå delvis
sort
grusblandet
torv,
forvitringsgrus
36cm, 2) Berg

Ps for å sjekke
røyspotensiale

20 Negativt Ikke soldet 40x40 11 1) Grov grålig
grus og sand,
mer kompakt
grus og stein
mot bunn

21 Negativt Ikke soldet 40x40 15 1) Grålig grus
og sand, 1 5cm

22 Negativt Tørrsoldet 40x40 75 1) Brun
myrtorv, 47cm,
2) Svart,
kullholdig siltig
torv, 6cm, 3)
Gråhvit løs
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grus, noe sand.
Enkelte
knyttnevestore
steiner,
25cm++

23 Negativt Tørrsoldet 49x46 47 Humøs jord av
mørkebrun
farge ned på
stein, sand og
grus som ligner
på forvitret
grunnfjell

24 Negativt Tørrsoldet 40x40 16 1) Grov, grå
grus og sand,
16cm

25 Negativt Ikke soldet 40x40 15 1) Grålig grus
og sand, 15cm
(bunnen av ps
delvis stor
stein)

25 Negativt Ikke soldet 40x40 15 1) Grov grålig
grus og sand,
15cm

26 Negativt Tørrsoldet 40x40 15 1) Fin gråbrun
sand, bunn
delvis berg,
15cm

27 Negativt Tørrsoldet 40x40 12 1) Brunlig grus
og sand, delvis
stein/berg i
bunn, 12cm

28 Negativt Ikke soldet 40x40 50 1) Myrtorv,
50cm, 2) berg



Rapport fra arkeologisk registrering 17/21

8.2 Liste over sjakter

SJAKT MATJORD UNDERGRUNN MERKNAD
1 Mørk, kompakt myrtorv Varierende. Stein, grus og sand

lengst V og ca 10m inn, deretter
berg og større stein. En del
drensgrøfter i Ø.

Dybde: 45cm

2 Mørk myrtorv Lys brun grov grus, sand og stein.
Berg 2m ut fra Ø.

Dybde: ca.
45cm

3 Myrtorv Berg Dybde: 26-
112cm

4 Myrtorv Berg, liten lomme med grus i NØ Dybde: 25-90cm
5 Myrtorv Berg. Enkelte lommer med grå

grus og sand. Midt i sjakt, parti
med mørk grå siltog sotige
kullflekker. Svært vått i SV, 10m ut
fra ende.

Dybde: 18-90cm

6 Myrtorv Berg, noe storstein Dybde: 50cm
7 Myrtorv Berg, noe stein og grus i SV Dybde: ca 70cm
8 Myrtorv Berg, noe stein Dybde: 46cm
9 Myrtorv Stort sett fin brunlig sand med noe

grus. En del bergframspring i den
nordvestre sia av sjakta. En del
større stein helt i sv.

Dybde: 80cm

10 Myrtorv Sand og fin grus fra SV og 8m in,
deretter grover grus, stein og berg

Dybde: 111cm

11 Myrtorv Stein, brunlig grus og sand,
bergframspring innimellom

Dybde: 55-
110cm

12 Myrtorv Stein, grov grålig grus og sand Dybde: 85cm
13 Myrtorv Stor stein, grålig grus og sand Dybde: 115cm
14 Myrtorv Storstein, grå grus under Dybde: ca. 3m
15 Myrtorv Grov, grå grus og sand, en del

stein
Dybde: 90cm

16 Myrtorv Stein, grov grus og sand. Stort
sett grålig, spettet med lysere
brune flekker

Dybde: 88cm

17 Myrtorv Berg Dybde: 72cm
18 Myrtorv Berg i Ø, ellers gråbrun grus og

sand, noe storstein
Dybde: 40-80cm

19 Myrtorv Delvis berg, stort sett fin brungrå
sand

Dybde: 88cm

20 Myrtorv Delvis berg i S, ellers småstein,
brunlig grus og sand

Dybde: 52cm

21 Myrtorv Grov grus og sand, delvis berg Dybde: 86cm



Rapport fra arkeologisk registrering 18/21

8.3 Kart over prøvestikk
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8.4 Kart over sjakter



Postadresse: Fylkets hus, Postboks 2560, 7735 Steinkjer

Telefon: 74 17 40 00 | Epost: postmottak@trondelagfylke.no| Org.nr: 817 920 632
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SAMMENDRAG: 

Det er utført støyberegning og vurdering av støy fra veitrafikk i forbindelse med utarbeidelse av 

reguleringsplan av Oppheim, del av gnr./bnr. 10/279 i Frøya kommune, hvor det reguleres for 

småhusbebyggelse til boligformål.  

Beregningene og vurderingene gjort i denne rapporten viser at området er delvis berørt av gul 

støysone. Kommuneplanens krav til støy vil være mulig å oppfylle for samtlige boliger dersom man 
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reguleringsplanen viser at støy ved planområdet er innenfor gjeldene grenseverdier. 

 

REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV 

0.0 05.02.2021 Rapport: Støyutredning til reguleringsplan HKR PHE HKR 

1.0 26.11.2021 Beregning av støy fra industri inkludert PHE   



 

 

 

 

2001917-RIAku-R01-20210205 

Side 4  

 

INNHOLD 

1. Innledning ................................................................................................................. 5 

2. Prosjektets rammer ................................................................................................... 5 

2.1. Situasjon .................................................................................................................................. 5 

2.2. Forutsetninger ......................................................................................................................... 5 

3. Krav og grenseverdier ................................................................................................ 6 

3.1. Generelt ................................................................................................................................... 6 

3.2. Lydnivå på uteoppholdsareal og utenfor vindu ...................................................................... 6 

3.3. Innendørs lydnivå .................................................................................................................... 7 

3.4. Planbestemmelser ................................................................................................................... 7 

4. Grunnlag og beregningsmetode ................................................................................. 7 

4.1. Beregningsmetode og nøkkeltall ............................................................................................. 7 

4.2. Trafikkgrunnlag vei .................................................................................................................. 8 

4.3. Støydata industri/havn ............................................................................................................ 9 

5. Resultater og vurdering ............................................................................................. 9 

5.1. Generelt ................................................................................................................................... 9 

5.2. Situasjon 1 ............................................................................................................................. 10 

5.3. Situasjon 2 ............................................................................................................................. 10 

5.4. Situasjon 3 ............................................................................................................................. 12 

5.5. Maksimalnivå......................................................................................................................... 13 

5.6. Uteoppholdsareal .................................................................................................................. 13 

5.7. Stille side................................................................................................................................ 13 

5.8. Lydisolasjon i fasade .............................................................................................................. 13 

5.9. Industristøy ............................................................................................................................ 14 

6. Konklusjon .............................................................................................................. 14 

Vedlegg .......................................................................................................................... 15 

Vedlegg 1: Definisjoner ..................................................................................................................... 15 

Vedlegg 2: Støysonekart situasjon 0 – før utbygging, beregningshøyde 4 meter ............................ 16 

Vedlegg 3: Støysonekart Situasjon 1 ................................................................................................. 17 

Vedlegg 4: Støysonekart situasjon 2 ................................................................................................. 18 

Vedlegg 5: Støysonekart situasjon 3 ................................................................................................. 19 

Vedlegg 6: Maksimalnivå .................................................................................................................. 20 

Vedlegg 7: Industristøy ..................................................................................................................... 21 

 

  



 

 

 

 

2001917-RIAku-R01-20210205 

Side 5  

 

1. INNLEDNING 
Det planlegges et nytt boligfelt på Oppheim ved Nordhammarvika på Frøya. WSP er engasjert som 

rådgiver på støy i forbindelse med reguleringssaken. Støyutredningen gir vurderinger for området i 

tråd med Byggteknisk forskrift og retningslinje T-1442 og kommuneplan. 

2. PROSJEKTETS RAMMER 

2.1. SITUASJON 

Den aktuelle tomten ligger i Frøya kommune og er en del av gnr./bnr. 10/279. Tomta ligger ved Fv. 

714 Nordfrøyveien og vil være berørt av støy fra denne. Bebyggelsen vil bestå av småhusbebyggelse 

med 1-2 etasjer. Figur 1 viser illustrasjonsplan for ny bebyggelse.  

 

Figur 1: Utsnitt av illustrasjonsplan for tomten. Kilde: RiK arkitektur.  

2.2. FORUTSETNINGER 

Denne rapporten, med beregninger, er utarbeidet med utgangspunkt i mottatt kartgrunnlag fra 

kommunen per 25.08.2020, trafikkgrunnlag fra offentlige etater og situasjonsplan utarbeidet under 

reguleringsarbeidet. Dersom det oppstår endringer i grunnlaget, kan dette medføre at 

rapporten/beregningene må oppdateres. 
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3. KRAV OG GRENSEVERDIER 

3.1. GENERELT 

Byggteknisk forskrift1 (gjeldende utgave: 2017, forkortet TEK17) § 13-6 stiller krav om at det skal 

være tilfredsstillende forhold for lyd og vibrasjoner i bygninger. Forskriften henviser videre til 

NS 81752, som fastsetter konkrete grenseverdier for lyd i ulike typer brukerområder. Klasse C i 

NS 8175 regnes for å tilfredsstille minstekrav i TEK17. For lydforhold på uteoppholdsareal henviser 

NS 8175 videre til retningslinje T-14423. Retningslinjen har sin veileder M-1284, som gir utfyllende 

informasjon om hvordan støy bør behandles. Gjeldende utgaver av NS 8175, T-1442 og M-128 er 

hhv. 2012, 2021 og 2016. 

3.2. LYDNIVÅ PÅ UTEOPPHOLDSAREAL OG UTENFOR VINDU 

Retningslinje T-1442 definerer anbefalte grenseverdier for støy fra ulike typer utendørs støykilder. 

Grenseverdiene er inndelt i to ulike støysoner: gul og rød sone. Gul sone er en vurderingssone der ny 

bebyggelse kan etableres dersom tilfredsstillende støyforhold kan oppnås gjennom avbøtende tiltak. 

Rød sone er en sone som i utgangspunktet ikke er egnet for støyfølsom bruk, og bebyggelse i rød 

sone bør generelt unngås. De anbefalte grenseverdiene for støy fra relevante utendørs lydkilder er 

som gjengitt i Tabell 1. 

Tabell 1: Grenseverdier for gul og rød sone. Utdrag fra T-1442. 

  Gul sone Rød sone 

Støykilde Utendørs støynivå 
Utendørs støynivå i 

nattperioden, kl. 23–07 
Utendørs støynivå 

Utendørs støynivå i 
nattperioden, kl. 23–07 

Vei Lden 55 dB L5AF 70 dB Lden 65 dB L5AF 85 dB 

Industri* 

Havner* 

Lden 55 dB Lnight 45 dB 

LAFmax 60 dB 
Lden 65 dB 

Lnight 55 dB 

LAFmax 80 dB 

*Ikke impulslyd 

 

Retningslinje T-1442 alene er ikke juridisk bindende, men angir rettledende planleggingsmål som så 

langt som mulig skal tilfredsstilles. Av økonomiske og praktiske grunner vil det imidlertid ikke alltid 

være mulig eller hensiktsmessig å oppfylle disse målene. Målene i retningslinjen kan derfor fravikes i 

situasjoner der støytiltak vil ha betydelig ulempe for sikkerhet, medføre urimelig stor kostnad, være 

til hinder for god arealutnyttelse eller lignende. Der retningslinjens mål fravikes bør det foreligge en 

støyfaglig utredning som dokumenterer utendørs lydforhold, samt at krav til innendørs lydforhold 

iht. TEK17 overholdes. 

 
1 «Forskrift om tekniske krav til byggverk» (TEK17) 
2 «Lydforhold i bygninger – Lydklasser for ulike bygningstyper» (NS 8175) 
3 «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging» (T-1442) 
4 «Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging» (M-128) 
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3.3. INNENDØRS LYDNIVÅ 

NS 8175 stiller krav til innendørs lydnivå fra utendørs lydkilder. For boliger stilles det krav til både 

døgnekvivalent lydnivå (Lp,A,24h) og maksimalt lydnivå (Lp,AF,max), som gjengitt i Tabell 2. Kravet til 

maksimalt lydnivå gjelder der det er i gjennomsnitt ti eller flere nattlige hendelser over 

grenseverdien. 

Tabell 2: Øvre grenseverdier for innendørs lydnivå fra utendørs lydkilder. Utdrag fra NS 8175:2012. 

Type brukerområde Målestørrelse Klasse C 

I oppholds- og soverom fra utendørs lydkilder Lp,A,24h [dB] 30 

I soverom fra utendørs lydkilder Lp,AF,max [dB] 

natt, kl. 23–07 

 

45 

3.4. PLANBESTEMMELSER 

Gjeldende kommuneplan, «kommuneplanens arealdel 2018-2030», i Frøya kommune sier følgende 

om plantema støy.  

«11.2 STØY  

§ 11.2.1 Alle tiltak skal planlegges slik at støyforholdene innendørs og utendørs blir tilfredsstillende. 

Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442), eller senere 

revideringer, legges til grunn for all planlegging og byggesaksbehandling i kommunen.  

§ 11.2.2 Det tillates støyfølsom arealbruk i gul støysone, dersom bebyggelsen har en stille side og 

tilgang til egnet uteplass med tilfredsstillende støynivå.  

§ 11.2.3 Følgende vilkår skal være oppfylt ved bygging i gul og rød støysone: Minst 50 % av 

oppholdsrommene i hver boenhet og minimum 1 soverom, skal ha lavere støynivå utenfor vindu ved 

fasade enn nedre grenseverdier for gul støysone. Dersom det kun er ett oppholdsrom i en boenhet 

skal minst én fasade i dette rommet ha vindu som kan åpnes mot stille side.  

§ 11.2.4 For hver boenhet skal støy på stille del av uteoppholdsarealer ha lavere støynivå enn nedre 

grenseverdi for gul støysone. Herunder skal felles lekeplasser og privat uteoppholdsareal ha lavere 

støynivå enn nedre grenseverdi for gul støysone, ref. støykrav i normen. Støyverdiene for øvrig 

påkrevd uteoppholdsareal skal ligge klart under nedre grenseverdier for rød støysone.» 

4. GRUNNLAG OG BEREGNINGSMETODE 

4.1. BEREGNINGSMETODE OG NØKKELTALL 

Det er gjort beregninger for utendørs støy i programvaren CadnaA, versjon 2019 MR 2, etter nordisk 

beregningsmetode for veitrafikkstøy5 og industristøy. Beregningsmetoden tar bl.a. hensyn til 

følgende forhold: 

 Trafikkmengde (årsdøgntrafikk – ÅDT) 

 
5 «Road Traffic Noise – Nordic Prediction Method», TemaNord 1996:525, Nordic Council of Ministers,  

Copenhagen 1996 
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 Trafikkfordeling over døgnet (på dag, kveld og natt) 

 Trafikkhastighet (fartsgrense) 

 Andel tungtrafikk 

 Stigningsgrad på vei 

 Skjerming og refleksjonsbidrag fra bygninger, støyskjermer og terreng 

Beregningsmetodene tar utgangspunkt i 3 m/s medvind fra støykilde til mottaker. Nøkkeldata for 

beregningene er vist i Tabell 3. 

Tabell 3: Nøkkeltall for beregningene. 

Egenskap Verdi 

Antall refleksjoner 2. ordens 

Refleksjonstap for bygninger og støyskjermer 1 dB 

Markabsorpsjon Generelt: 1 (fullstendig reflekterende) 

Veier og andre harde overflater: 0 (fullstendig absorberende) 

Beregningshøyde Støysonekart: 1,5 m 

Fasadepunkter: 1,7 m over hver etasje 

Oppløsning på støysonekart 2 x 2 m 

Søkeavstand 1000 m 

4.2. TRAFIKKGRUNNLAG VEI 

Veitrafikkdataene benyttet i beregningene er gjengitt i Tabell 4. Veier som ikke er nevnt i Tabell 4 kan 

neglisjeres da de enten har liten trafikkmengde (ÅDT < 1000), har skjerming eller god avstand mot 

den aktuelle eiendommen. Dataene er hentet fra Nasjonal vegdatabank hos Statens vegvesen6 og 

døgnfordelingen er etter standard type i veileder M-128. 

I henhold til retningslinje T-1442 skal det tas høyde for en prognosesituasjon 10–20 år frem i tid 

dersom dette gir en støymessig verre situasjon enn gjeldende trafikksituasjon. Trafikkmengden har 

derfor blitt fremskrevet til år 2039 etter prognoser benyttet i gjeldende utgave av Nasjonal 

transportplan. Trafikkmengden har blitt avrundet til nærmeste 100. 

Reguleringsplanen omfatter ca. 45 boliger med adkomst fra fv. 714. Et enkelt anslag med et estimert 

turantall på 3,5 kjøreturer per husholdning per dag, vil ÅDT øke med om lag 160 for en fremtidig 

situasjon. I 2018 er det oppgitt ÅDT på 2000, hvor en økning på 160 passeringer vil utgjøre en 

støymessig sett liten økning for naboer.   

Tabell 4: Veitrafikkdata benyttet i beregningene. 

Veistrekning 
Farts- 

grense 

ÅDT 

år 2040 

Andel 
tungtrafikk 

Døgnfordeling 

Dag Kveld Natt 

 
6 Inneholder data under norsk lisens for offentlige data (NLOD) tilgjengeliggjort av Statens vegvesen 
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Fv. 714 Nordfrøyveien 80 km/t 2 500 19 % 74 % 16 % 10 % 

4.3. STØYDATA INDUSTRI/HAVN 

Tidligere støyutredning utført i forbindelse med Reguleringsplan for Nordhamarvik industriområde - 

Frøya kommune er over 10 år gammel og området har utviklet seg i en annen retning både med 

tanke på planlagt terrengutforming og drift. Det er derfor utført en oppdatert vurdering og beregning 

av støy fra industriområdet som ligger nord for planområdet. Underlag for beregningene er 

innhentet fra erfaringstall fra liknende bedrifter og havner, samt samtale med produksjonsleder hos 

Scale AQ som er hovedaktøren på industriområdet. Det er presentert en «worst case» situasjon med 

full drift på anlegget dag og kveld. Støysituasjonen er beregnet med konservative nivåer og anses å 

dekke dagens situasjon og situasjon i overskuelig fremtid. 

Tabell 5: Støykilder benyttet i beregningene. 

Støykilde 

 

Antall Lydeffekt 

Lw (dBA) 

Driftstid (minutter) 

Dag 
07-19 

Kveld 
19-23 

Natt 
23-07 

Generell drift industri Scale AQ / 106 Hele døgnet 

Truck  15 dag 

5 kveld 
102 580 300 - 

Gravemaskin 1 116 120 - - 

Muttertrekker 1 104 180 - - 

Truck Havn og andre aktører 4 102 580 - - 

Kran Havn 1 116 120 - - 

Båter til kai 2 102 Hele døgnet 

I tillegg er det lagt inn transport med 20 lastebiler per døgn. 

Det er normalt ingen støykilder på nattestid som forventes å gi støy ved planområdet. 

5. RESULTATER OG VURDERING 

5.1. GENERELT 

Det er beregnet veitrafikkstøy for en framtidig situasjon fra fv. 714 Nordfrøyveien ved Oppheim på 

Frøya. Støysonekart 4 meter over terreng, vist som vedlegg 2, viser eiendommen før utbygging og 

det framkommer at nytt boligfelt for regulering vil være delvis berørt av gul støysone fra veitrafikk.  

Det er lagt til grunn at bygninger er småhusbebyggelse med gesimshøyde 8 meter over dagens 

terreng. Dersom nye bygg og terreng avviker betydelig fra dette, kan det oppstå behov for nye 

beregninger. Beregnede støysonekart viser situasjonen 1,5 meter over terreng og vil være egnet til å 

vurdere støy på uteplasser.  
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Utbygging av området kan deles opp i flere etapper og det er tatt hensyn til følgende 

utbyggingsscenarier i beregningene:  

Situasjon 0: Før utbygging. 

Situasjon 1: Utbygde felt unntatt BKS2. 

Situasjon 2: Alle felt utbygd. 

Situasjon 3: Som situasjon 2, men med skjermingstiltak mot veistøy. 

5.2. SITUASJON 1 

Figur 2 viser situasjon 1. 5 bolighus er berørt av støynivå tilsvarende gul sone på fasade, hvorav en 

bolig også er berørt på uteoppholdsareal. Ved å ta hensyn til støyforhold ved romplanlegging og 

plassering av uteplass vil man kunne ivareta krav fra kommuneplanen angående støyforhold. 

 

Figur 2: Oversiktsbilde situasjon 1, med delvis utbygning. Beregningsparameter er Lden 1,5 meter over terreng. 

Bygningsfasader viser høyeste beregnede støynivå, uavhengig av etasjehøyde.  

5.3. SITUASJON 2 

Figur 3 viser situasjon 2 hvor alle boliger er bygd. 7 bolighus er berørt av gul støysone, hvorav det er 

behov for tilrettelegging for uteoppholdsareal ved 5 av dem. To bolighus vil imidlertid ikke lengre 

være berørt av støysoner da bebyggelsen foran vil avskjerme de fra veitrafikkstøy. 

BKS1 

BFS5 

BFS4 

BKS2 
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Figur 3: Oversiktsbilde situasjon 2, med full utbygning også av BKS2. Beregningsparameter er Lden 1,5 meter over terreng. 

Bygningsfasader viser høyeste beregnede støynivå, uavhengig av etasjehøyde. 
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5.4. SITUASJON 3 

Figur 4 viser situasjon 3, alle boliger er bygd og det er oppført støyreduserende tiltak ved fylkesveien. 

6 bolighus er berørt av gul støysone.  

Støyreduserende tiltak mot vei kan være i form av for eksempel støyskjerm, voll eller 

sammenhengende garasjer. Støyreduserende tiltak vil først og fremst redusere støybelastningen på 

bakkeplan. Ved bygningsfasader vil tiltak ha noe mer begrenset virkning, særlig for bygningshøyder 

over 1. etasje. I beregning er utført med en støyskjerm som er 3 meter høy relativt til terreng.  

 

Figur 4: Oversiktsbilde situasjon 3, med full utbygning og støyreduserende tiltak ved vei. Støyskjermer vist med blå linjer. 

Beregningsparameter er Lden 1,5 meter over terreng. Bygningsfasader viser høyeste beregnede støynivå, uavhengig av 

etasjehøyde. 
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5.5. MAKSIMALNIVÅ 

Maksimalt støynivå fra veitrafikk er vurdert og viser nivå tilsvarende gul støysone ved støyutsatte 

bygningsfasader for to av de foreslåtte boligplasseringene, se Figur 5. Fasader som ligger på stille side 

for beregningsparameter Lden er tilsvarende under grenseverdi også i nattperioden. Maksimalnivå er 

imidlertid ikke dimensjonerende for fasadekonstruksjon iht. beregninger i vedlegg 6.  

 

Figur 5: Beregning av maksimalnivå i nattperioden, L5AF. Bygningsfasader viser høyeste beregnede støynivå, uavhengig av 

etasjehøyde. Punkter med nivå over 70 dB er over grenseverdi.  

5.6. UTEOPPHOLDSAREAL 

Planlegging av uteoppholdsareal må hensynta støysituasjonen. Kommuneplanen stiller krav om at 

boenhetene skal ha tilgang til egnet uteplass med tilfredsstillende støynivå.  

5.7. STILLE SIDE 

I alle utbyggingssituasjoner vil boligene ha minimum én stille side. Planløsninger må utformes slik at 

T-1442 og kommuneplanens krav om vindu mot stille side vil bli oppfylt. 

5.8. LYDISOLASJON I FASADE 

For å ivareta krav til innendørs lydnivå fra utendørs lydkilder, må fasadene for nye boliger 

prosjekteres med tilstrekkelig lydisolasjon. Det anbefales å begrense størrelser på glassflater i 

fasader mot støyutsatt side, spesielt ved Lden 60 dB og høyere. Eventuelle små soverom bør ikke være 

plassert mot støyutsatte fasader.  

Ved utbygging av felt BKS2 må lydisolasjon av fasade dimensjoneres. Det samme gjelder ved 

utbygging av støyutsatt bolig i BFS5 og mest støyutsatte bolig i felt BKS1. 

Rom som har stille side (Lden < 55 dB) utenfor vil ikke trenge tiltak i fasade for å oppfylle krav til 

innendørs lydforhold fra veitrafikk. 
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5.9. INDUSTRISTØY 

Nordhamarvik industriområde ligger ca. 400 meter nord for planområdet. Støyberegninger utført 

med dagens drift (worst case) er vist i vedlegg 7. Støy fra industriområdet gir ikke støy over 

grenseverdi ved planområdet. Avstanden og topografiske forhold mellom boliger i reguleringsplanen 

og industrianlegget gir tilstrekkelig støyreduksjon. Støy vil tidvis kunne være hørbart i området ved 

spesielle drifts- og metrologiske forhold, men det vil trolig være av et begrenset omfang og lydnivå.  

6. KONKLUSJON 
Området er delvis berørt av gul støysone. Det vil være mulig å oppfylle kommuneplanens krav til støy 

for samtlige boliger ved etablering av støyskjerm, samt riktig plassering av uteoppholdsareal og 

hensynsfull utforming av planløsninger. Ved bebyggelse av felt BKS2 må det gjøres en detaljert 

støyvurdering senest ved søknad om rammetillatelse.  

Støyforhold vedrørende støyutsatt bolig i BFS5 og mest støyutsatte bolig i felt BKS1 må 

dokumenteres ivaretatt før rammetillatelse kan gis. Dette gjelder først og fremst for planløsning og 

lydisolering av fasade, men også plassering av uteoppholdsareal. 

Støy fra Nordhamarvik industriområde gir ikke støy over gjeldene grenseverdier ved planområdet. 
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VEDLEGG 

VEDLEGG 1: DEFINISJONER 
Tabell 6: Definisjoner for begreper brukt i rapporten. 

Betegnelse Forklaring 

Lp,A,24h 

(døgnekvivalent lydnivå) 

A-veid, døgnekvivalent lydtrykknivå. Beskriver et tidsmidlet lydnivå for en tidsperiode på 
24 timer, tilpasset (vektet etter) frekvensspekteret i menneskers hørsel. Benevnes med 
desibel (dB). 

Lden A-veid, døgnekvivalent lydtrykknivå med tillegg for kveld og natt. Tillegget er 5 dB for 
kveldsperioden (kl. 19–23) og 10 dB for nattperioden (kl. 23–07). Benevnes med desibel 
(dB). 

Lp,AF,max 

(maksimalt lydnivå) 

A-veid lydtrykknivå med tidskonstant «Fast». Beskriver lydnivået som forekommer innenfor 
et vindu på 125 millisekunder (ms), tilpasset (vektet etter) frekvensspekteret i menneskers 
hørsel. Målestørrelsen benyttes som en tilnærming til hvordan mennesker opplever lyd i et 
kort øyeblikk. Benevnes med desibel (dB). 

ÅDT 

(årsdøgntrafikk) 

Samlet trafikkmengde over et gjennomsnittlig døgn. 

Bebyggelse med 
støyfølsomt bruksformål 

Bolig, fritidsbolig, skole, barnehage, sykehus og pleieinstitusjon 
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Innledning

Trafikkgrunnlag

ÅDT 2 500

Andel tungtrafikk 19 %

Andel om natten 10 %

Fartsgrense 80 km/t

Beregninger

Beregnet ekvivalentnivå L
p,A,24h

= 60 dB

Dimensjonerende grenseverdi for maksimalnivå L
p,A,24h

 + 15 dB = 75 dB

Støynivå for mindre enn ti hendelser om natten L
p,AF,< 10 hendelser

= 72 dB

Lett Tung

L
5AF

66 73 dB

Middelverdi 63,0 69,1 dB

Standardavvik 1,79 2,37 dB

Trafikkmengde om natten 203 48

Antall hendelser over 75 dB 0 0 Σ = 0

Konklusjon

Det er færre enn ti hendelser over 75 dB. Maksimalnivå er derfor ikke dimensjonerende.

Statistisk fordeling om natten

Vedlegg 6: Maksimalnivå situasjon 2 for mest støyutsatte fasader

NS 8175 angir grenseverdier for innendørs lydnivå fra utendørs lydkilder. Døgnekvivalent lydnivå, L
p,A,24h

, 

skal ikke overskride 30 dB, og maksimalnivå, L
p,AF,max

, skal ikke overskride 45 dB. Maksimalnivå blir derfor 

dimensjonerende for fasaden dersom det er mer enn 15 dB høyere enn døgnekvivalent nivå. Krav til 

maksimalnivå gjelder imidlertid kun der det forekommer ti eller flere hendelser om natten.
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VEDLEGG 7: INDUSTRI

Følgende støykilder ligger til grunn:

- Generell aktivitet på industriområdet

- 15 Truck i full drift på dagtid

- 5 Truck i drfit på kveldstid

- Gravemaskin/kran 

- Muttertrekkere 3 timer per dag

- 20 lastebiler med containere per dag

- Generell drift av havn

- Skip som ligger i havna, generell drift 

  og lossing
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SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Danussia Baracho Teixeira Arkiv: GNR 19/1  
Arkivsaksnr.: 19/1986    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 
Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 
 
SLUTTBEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN - RABBEN B6 (PLANID: 
5014201906) 
 
 
Vedtak: 
Forslag til vedtak: 
I henhold til Plan- og bygningsloven §12-12, vedtar Frøya kommune egengodkjenning av 
detaljreguleringsplanen for Rabben B6 (PLANID: 5014201906), som vist på planbeskrivelse 
datert 04.01.2022, planbestemmelser datert 04.01.2022 og plankart datert 17.09.2021. 

Kommunedirektøren skal etter at saken er egengodkjent forsikre seg om at planen blir 
digitalisert og gjøre evt. mindre rettinger. 

 
 
Vedlegg: 

1. Planbeskrivelse, datert 04.01.2022  
2. Planbestemmelser, datert 04.01.2022  
3. Plankart, målestokk 1:500, datert 17.09.2021  
4. ROS-analyse, datert 04.01.2022  
5. Illustrasjonsplan, målestokk 1:500, datert 10.09.2021  
6. Mulighetsstudie, målestokk 1:500, datert 10.09.2021 
7. Solstudier, datert 10.09.2021 
8. Veg-tegninger, datert 02.06.2021 
9. Overordnet VA-plan, datert 06.03.2020 
10. Oversiktstegning VA, datert 06.03.2020  

 
Saksopplysninger: 
Planforslaget 
Planforslaget er utarbeidet av Rambøll Norge AS på vegne av Rivi Holding AS og KI Eiendommer 
AS. Området er i kommunedelplanen for Sistranda avsatt til boligbebyggelse, slik at det er muliggjort 
tilrettelegging av en reguleringsplan for boligbebyggelse i området. 

Hensikt med regulering 
Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for boligbebyggelse på tomtene 19/1 og 19/133. 
Boligbebyggelsen (eneboliger, rekkehus mm) vil variere med bakgrunn i typologi og høyder i området. 

Beliggenhet, eksisterende forhold 



Planområdet er på ca. 18 dekar og er lokalisert ved Rabben, 1,2 kilometer sørøst for Sistranda 
sentrum. Adkomstvei til området er langs Rabbaveien med avkjøring fra Nordfrøyveien (fv. 714). 
Arealet er ubebygd og består av jordbruksareal og naturbeitemark, med innslag av spredt skog. 
Boligbebyggelsen i den nye planen vil grense til eksisterende Rabben boligfelt i sør og vest. 
 
Forhold til overordnede planer 
I kommunedelplan Sistranda er området avsatt til boligbebyggelse. Tiltaket samsvarer med overordnet 
planverk. 

Førstegangsbehandling 
Planen ble vedtatt i Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 12.10.2021, sak 90/21, og sendt ut 
til høring og offentlig ettersyn. Brev til naboer og sektormyndigheter ble sendt 13.10.2021, med frist 
for merknader satt til 30.11.2021. 

Planprosess 
Dato Milepæl  Kommentar 
13.08.19 Anmodning om oppstartsmøte mottatt 
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21.06.21 Planforslag sendes på internhøring På høring internt i kommunen 
16.08.21 Merknadsbehandling Merknader til planforslag oversendes Rambøll 
15.09.21 Komplett planforslag godkjent Kommunen mottar revidert planforslag iht. 

merknadene som er gitt 
12.10.21 1.gangsbehandling Behandling av planforslag i HOAT 
15.10.21 Høring og offentlig ettersyn Planen kunngjøres i avisa og sendes på høring 

og offentlig ettersyn til naboer og 
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30.11.21 Høringsfrist utløpt Det er kommet 2 innsigelser fra 
Statsforvalteren i løpet av høringstiden 

04.01.22 Revidert planforslag mottatt 
 

Plankonsulenten leverer nytt planforslag iht. 
merknader fra sektormyndighetene 

04.01.22 Forespørsel om tilbaketrekking av 
innsigelser 

Kommunen sender forespørsel om trekking av 
innsigelser 

12.01.22 Trekking av innsigelser av myndighetene Statsforvalteren trekker sine innsigelser 
 Planen behandles i planutvalget  
 Planen egengodkjennes i Kommunestyret  

 
Høringsuttalelser 
Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden fra 15.10.2021 til 27.12.2021. Forslaget ble 
sendt regionale myndigheter og berørte grunneiere til uttalelse. Det kom inn totalt 07 uttalelser. Disse 
følger saken som utrykte vedlegg. Hovedtrekkene i merknadene er referert nedenfor. 



Innspill fra Dato Hovedmomenter Innspill Vurdering i plan 
(A) Statens 
Vegvesen 

25.10.21 Ser som positivt at sikkerheten til myke 
trafikanter blir ivaretatt gjennom flere fortau og 
gangforbindelser gjennom planområdet, samt at 
gang- og sykkelvegen langs Fv.714 kan nås 
gjennom fortauet langs SKV1 og videre ned 
Rabbaveien. 
 
Lurer på over at ROS-analysen ikke beskriver 
risikoen for ulykker med gående eller syklende, 
eller ulykker i avkjørsler. Selv om 
sannsynligheten for ulykker er liten, vil 
konsekvensene kunne være alvorlig, derfor 
ønsker de at det reflekteres over temaet i ROS-
analysen. 
 
Gjører oppmerksom på ny retningslinje for 
behandling av støy i arealplanlegging 
(T1442/2021). Ber om at det i kapittel 4.4 av 
planbeskrivelsen henvises direkte til denne. 

Tatt til orientering. 
 
 
 
 
 
 
Tatt til etterretning. 
Ulykker i avkjørsler blir 
vurdert i ROS-analysen. 
 
 
 
 
Planbeskrivelsen 
oppdateres. 

(A) 
Fylkeskommune 

25.10.21 Fylkeskommunen har tidligere gjennomført en 
arkeologisk registrering av planområdet. Det ble 
ikke observert automatisk fredete eller andre 
verneverdige kulturminner som planen vil 
komme i konflikt med. Det ble likevel gjort funn 
av en flateretusjert pilspiss i flint i løsmasser fra 
sjaktingen, men dette er å regne som et løsfunn 
uten klar kontekst. Den har fått Askeladden ID 
271363, men har ingen betydning for videre 
planarbeid. 
Minner om den generelle aktsomhetsplikten 
etter § 8 i kulturminneloven. Dersom en under 
opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i 
grunnen (mulig fredet kulturminne), skal 
arbeidet stanses og fylkeskommunen varsles. 

Tatt til orientering. 
Aktsomhetsplikten er 
ivaretatt i 
bestemmelsene. 

(A) Mattilsynet 15.11.21 Ingen merknader. Tatt til orientering. 

(A) 
Statsforvalteren 

23.11.21 Fremmer innsigelse til planen inntil det er tatt 
inn en bestemmelse som sikrer at områder 
innenfor forekomstene av naturtypene 
Naturbeitemark og Kystlynghei ikke benyttes til 
riggområder. 
 
 
Fremmer innsigelse inntil det tas inn et krav om 
minimum utnytting i bestemmelsene. 

Tatt til etterretning. Det 
legges til bestemmelse 
3.6. 
Bestemmelse om 
fremmede arter legges til 
i 6.1.5. 
 
Tatt til etterretning. 
Minimum utnytting ligger 
under bestemmelse 4.1. 

(A) NVE 26.11.21 NVE vil prioritere å gi konkrete innspill og 
uttalelser til reguleringsplaner der det bes om 
faglig bistand til konkrete problemstillinger. På 
grunn av stor saksmengde i forhold til 
tilgjengelige ressurser har ikke NVE kapasitet til å 
gå konkret inn i alle varsler om oppstart til 
reguleringsplaner. Etter en faglig prioritering gir 
de bistand til de kommunene som har størst 
behov. 

Tatt til orientering. NVEs 
veileder ble brukt og 
planområdet faller ikke 
inn i faresone. 



Anbefaler å gå gjennom NVEs kartbaserte 
veilederen og bruke den i planarbeidet. 

    

(B) Andreas 
Rabben 

21.10.21 Gir merknad til Overvann/Spillvannføring nord 
for området. 
Det er i dag ikke eksisterende avløpsledning, kun 
steinsatt veit, som er av særdeles dårlig 
forfatning. Skulle det vise seg at en føring 
nordover er fornuftigst, vil man måtte lage ny 
trase, i eksisterende veit helt til fylkesveien. 
En må også ta høyde for en eventuell utbygging 
(bolig) i dette området. 

Tatt til orientering. 

(B) Johnny 
Charles Bremnes 

21.10.21 Lurer på om hvordan det vil bli ivaretatt å 
forlenge/oppbygging av fortau fra den østlige 
grensen mot Rabbaveien og ned til det 
eksisterende. Det faller seg naturlig at KI 
Eiendommer AS tar arbeidet og kostnadene med 
dette i forbindelse med utbyggingen. Det bør 
også tenkes på å videreføre veibelysning og 
søkes/skiltes for nedsatt hastighet for 
Rabbaveien, spesielt med tanke på økning av 
trafikkmengde. 

Tatt til orientering. Må 
avklares med tiltakshaver. 
Det må søkes 
kommunens 
vegmyndighet om nedsatt 
hastighet på kommunal 
veg. 

    

(C) Forening - - - 

 
Innsigelser 
Det er varslet 2 innsigelser til planen fra Statsforvalteren grunnet plassering av riggområder og krav til 
minimum arealutnyttelse. 

*Trekning av innsigelser: Innsigelsene er hensyntatt i revidert planforslag. Kommunen har fått 
bekreftelse på at varslet innsigelser fra myndigheten er trukket. 

Endringer etter førstegangsbehandling 
Det er foretatt justeringer i planforslaget etter førstegangshøring og offentlig ettersyn (endringene er 
markert rød i vedlagte dokumentene): 

1. ROS-analysen er redigert for å inkludere vurdering om trafikkulykker. Beskrivelsen er også 
oppdatert. 

2. Beskrivelsen er oppdatert med ny retningslinje for støybehandling. 
3. Det er tatt in bestemmelse §3.6 som sikrer at områder innenfor forekomstene av naturtypene 

Naturbeitemark og Kystlynghei ikke benyttes til riggområder. 
4. Det settes minimumskrav til antall boenheter under bestemmelsen §4.1. 
5. Tatt inn bestemmelsen §6.1.5 om fjerning av skadelige arter. 

 
Konsekvensutredning 
Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens kapittel VII «Konsekvensutredninger», 
med tilhørende forskrift. Tiltaket faller ikke inn under forskriftenes oppfangskriterier og skal derfor 
ikke konsekvensutredes. 

Lovhjemler 
I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12, legges saken frem for kommunestyret til vedtak. 

 



Vurdering: 
Innkomne merknader 
Vurdering av de enkelte innkomne uttalelsene fremgår av kommentarene over. 

Samlet vurdering 
Planforslaget fremmes av Rambøll på vegne av tiltakshaverne Rivi Holding AS og KI Eiendommer 
AS. Det totale arealregnskapet er summert til ca. 18 daa, og omfatter i hovedsak boligbebyggelse med 
tilhørende infrastruktur. Planens hensikt samsvarer med den overordnede kommunedelplanen for 
Sistranda, hvor arealet er avsatt til formålet boligbebyggelse. Planens omfang er i direkte konflikt med 
et større sammenhengende areal med den ikke-fornybare ressursen matjord. Implementert i 
rekkefølgebestemmelsene er krav om at en matjordplan skal foreligge ved søknad om 
igangsettingstillatelse, da det tillegges stor vekt å ivareta en slik ressurs på best mulig måte. Med 
utgangspunkt i at det har vært utført naturtypekartlegging i området ved to anledninger, anses det som 
at prinsippene i naturmangfoldloven er tilstrekkelig tatt til følge. 

Konklusjon 
I henhold til PBL § 12-12, egengodkjenner Frøya kommune detaljreguleringsplanen for Rabben B6.
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1. SAMMENDRAG OG NØKKELOPPLYSINGER 

1.1 SAMMENDRAG 

Området reguleres til boligformål. Det legges opp til ulik boligtypologi på området, med både, 
eneboliger, rekkehus, firemannsboliger og lavblokker. Det er lagt opp til tre lekeplasser innenfor 
planområdet som skal tilfredsstille kravene i kommuneplanens arealdel.  

1.2 NØKKELOPPLYSNINGER 

Gårds- og bruksnummer: 19/1, 19/133 
Gårdsnavn/adresse: Nordfrøyveien 270 og 272. Rabbaveien  

Forslagsstiller: Rivi Holding AS, KI 
Eiendommer AS Plankonsulent: Rambøll 

Sentrale grunneiere: Rivi Holding AS, KI Eiendommer AS 
Planens hovedformål: Bolig Planområdets størrelse: 18 daa 

Grad av utnytting: 40-60% Nytt bruksareal /   
Antall nye boenheter: 62 enheter 

Varsel om innsigelse: Nei Konsekvensutredningsplikt:  Nei 
Kunngjort oppstart: 18.10.2019 Offentlig ettersyn: dd.mm.åååå 
Problemstillinger: Boligsammensetning, uterom, lekeplass 

2. BAKGRUNN 

2.1 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 

Området er i kommunedelplanen fra Sistranda regulert til boligbebyggelse. Dette har gjort det mulig 
å legge til rette for en reguleringsplan for boligbebyggelse på området.  

2.2 HENSIKTEN MED PLANFORSLAGET 

Hensikten med planen er å legge til rette for boligbebyggelse på tomtene 19/1 og 19/133. Det legges 
opp til boliger med ulike typer typologi og høyder.   
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3. PLANOMRÅDET – DAGENS SITUASJON 

3.1 BELIGGENHET OG AVGRENSNING  

 

Figur 1. Lokalisering 

Planområdet ligger 1,2 kilometer sørøst for Sistranda sentrum. På Sistranda er det flere matbutikker, 
kjøpesenter, barnehager, barneskole, ungdomsskole og videregående skole. Det er en idrettsplass 
med storhall, rådhus, legekontor og omsorgssenter. Det meste av hverdagslige behov blir dekt fra 
Sistranda.  

 

Figur 2. Varslet planområde 
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Varslet plangrense viser eiendom 19/1, 19/9 og 19/20. Planområdet hadde en størrelse på 32 daa 
ved varsling av oppstart. Eiendom 19/20 er i senere tid tatt ut av planområdet og 19/9 har blitt 
fradelt til 19/133.  

3.2 AREALBRUK 

Området har til dels blitt benyttet som beitemark og har ellers stått uberørt. Eiendommen 19/1 eies 
av KI Eiendommer AS. 19/133 eies av RIVI Holding AS. 

3.3 STEDETS KARAKTER OG LANDSKAP 

  

Frøya, 1954 Frøya, 1968 
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Frøya, 2012 Frøya, 2018 

De historiske bildene viser utviklingen av Sistranda og Frøya de siste 70 årene. På 50-tallet var det 
hovedsakelig gårder i dette området. Utover 60-tallet ble det bygget boliger på Sistranda.  

Fv. 714 har vært viktig i lang tid, og er fortsatt den viktigste transportåren fra sør til nord på Frøya.  

 

Figur 3. Landskapet i vestlige deler av området. 

Området er både flatt og kupert. Store deler av området er tilnærmelig flatt. Dette gjelder for hele 
19/1 og vestlige deler av 19/9.  



 

9 

 

Figur 4. Østlige deler av planområdet. 

I østlige deler av planområdet faller terrenget ned mot fv. 714. Fra kote + 28 til kote + 10.  

 

Figur 5. Boliger i området 

Området langs Rabbaveien har en blanding mellom eneboliger og rekkehus. Til høyre i figur 5 vises 
de nye leilighetsbyggene som er etableret på Rabben.  
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Figur 6: Vindrose for Sula fyr 

Ut ifra vindrosen for Sula fyr viser det at vest-sørvest og sørøst er de dominerende vindretningene på 
Frøya. Med kraftigst vind fra vest. 

Solforholdene er gode på Frøya. Dette er grunnet at topografien på Frøya er lav. 

3.4 KULTURMINNER OG KULTURMILJØ 

Området har et nytt boligfelt og bærer ikke preg av å ha noen kulturhistorisk verdi. Det er ikke 
registrert kulturminner eller spesielt kulturmiljø i databasen til Riksantikvaren.  

Trøndelag fylkeskommune har kommet med krav om arkeologisk registrering i planområdet før de 
kan gi sin uttalelse til planen. Dette for å avklare forholdet til automatisk fredete kulturminner.  
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Figur 7. Arkeologiske undersøkelser, Trøndelag fylkeskommune 

Trøndelag fylkeskommune gjennomførte i april 2020 arkeologiske registreringer i planområdet. Det 
ble vedr registreringene ikke observert automatisk fredete kulturminner som tiltaket vil komme i 
konflikt med. Det imidlertid funnet fire rydningsrøyser innenfor planområdet.  Disse er markert med 
svarte ringer i figur 7. Disse rydningsrøysene er vurdert til å være fra nyere tid (1700 – 1800 tallet).   
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3.5 LANDBRUK 

 

Figur 8. Arealtyper i planområdet 

Området er definert som fulldyrka jord, innmarksbeite, åpen fastmark, myr og noe skog. Store deler 
av området er dyrka mark og innmarksbeite. Det er benyttet innmarksbeite.  

3.6 NATURVERDIER 

I Artsdatabanken er det i 1997 observert en Vaktel i planområdet. Denne arten ligger på rødlista og 
er definert som nært truet. 

 

Figur 9. Naturtyper (miljøatlas.no Miljødirektoratet) 
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Det er to kartlagte områder innenfor planområdet. Gulosmyran 1 (rosa) som er en Kystlynghei med 
lav kvalitet og er vurdert som truet. Denne har en størrelse på 17 505 m2. Det andre område er 
omtalt som Rabben (mørkeblått). Dette området er en naturbeitemark som har verdi som viktig.  

3.7 REKREASJONSVERDI- OG BRUK 

 

Figur 10. Temakart til KPA. Folkehelse, friluftsliv. Stier, traktorveier 

Ifølge Frøya kommune sitt temakart er planområdet et utgangspunkt for turer i og med at det går en 
traktorvei fra eiendom 19/1.  Det er likevel lite som tilsier at det er stor aktivitet for friluftsliv i 
planområdet.  

3.8 SKOLE OG BARNEHAGE 

 

Figur 11. Avstand til nærmeste barnehage 



 

14 

Gangavstanden til nærmeste barnehage er 850 meter. Rabben barnehage åpnet i 2013 og har fire 
avdelinger.  Det antas at snarveg over marka kan benyttes på riktige årstider. Dette vil gjøre 
avstanden enda kortere.  

 

Figur 12. Avstand til nærmeste skole 

Sistranda barneskole ligger 1,4 km nord for planområdet. Det er gang- og sykkelveg på hele 
skolevegen, så denne anses som trygg.  

3.9 BARN OG UNGES INTERESSER 

Det er ingen lekearealer i området. Det er regulert lekeplass for Rabben boligfelt som ikke er 
etablert. Avstanden til idrettsanlegget på Sistranda er 1,8 km. Det er store områder vest for 
planområdet med skog som kan brukes til lek. 

3.10 VEG OG TRAFIKKFORHOLD 

3.10.1 Kjøreatkomst 
Kjøreadkomst vil være via Rabbaveien fra Nordfrøyvegen (fv.714). Denne benyttes som adkomst til 
boligfeltet i dag og er asfaltert. Vegen har en bredde på ca. 5 meter og har en stigning på ca. 1:10.  

3.10.2 Trafikkmengde 
Fv. 714 hadde en ÅDT på 1940 i 2017 Andelen lange kjøretøy er på 22 %. Den høye andelen lange 
kjøretøy skyldes fisketransport fra Frøya. 

 

 



 

15 

3.10.3 Trafikksikkerhet 

 

Figur 13. Ulykkestatistikk 

Det er registrert 3 ulykker de siste 10 årene, to lettere skadd og en alvorlig skadd. 

3.10.4 Kollektivtilbud  
Det går kollektivtransport i form av buss i nærhet til planområdet. Nærmeste bussholdeplass er 
Rabben som ligger rundt 500 meter fra planområdet. Fra Sistranda skole går rute 320, 420 og 524. 
Rute 320 går til Trondheim via Orkanger og Hitra. Denne bussruten går to ganger daglig hver vei. 
Rute 420 går 7 ganger i løpet av dagen, denne ruten går langs fv. 714 mot Dyrøy og Sandstad. Rute 
524 går ca. 3 ganger om dagen hver vei fra Sistranda og nordover langs fv. 714 mot Titran.  

3.10.5 Myke trafikanter 
Langs fv. 714 er det etablert en gang- og sykkelveg. Gang- og sykkelvegen passerer Sistranda og gir et 
godt tilbud for gående og syklende i området.  

Det antas at det benyttes snarveger fra Rabbafeltet til planområdet. 

3.11 UNIVERSELL UTFORMING 

Rabbaveien går frem til planområdet og har en maksimal stigning på 9 %, noe som ikke er universelt 
utformet. 
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3.12 VANNFORSYNING OG AVLØP 

Tiltaksområdet har i dag ingen VA-infrastruktur. Det er et eksisterende felt øst for tiltaksområdet 
som ifølge Frøya kommune har tilstrekkelig kapasitet for videre tilkobling til nytt boligfelt. Dette 
tilkoblingspunktet består av minikummer for overvann og spillvann, men antakeligvis ikke noen 
vannkum.  

3.13 ENERGI 

Området ligger ikke innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. 

 

Figur 14. Eksisterende strømnett 

Det går i dag høyspentkabel over området og ny trafokapasitet kan realiseres.  

3.14 STØYFORHOLD 

Det anses at støyen på området ikke blir stor da avstanden fra senterlinje veg til planområdet er ca 
50 meter og høydeforskjellen er på 10 meter og høyere.  
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Figur 15. Støykart (vegkart.no) 

Dette viser også støykartet til Statens vegvesen 

3.15 RISIKO OG SÅRBARHET – EKSISTERENDE SITUASJON 

3.15.1 GRUNNFORHOLD 

 

Figur 16. Løsmassekart 

Ifølge NGU sitt løsmassekart i figur 16 består planområdet for det meste av torv og myr (brunt), bart 
fjell (rosa) og noe marin strandavsetning (blått).  Det er observert fjell i dagen i planområdet.  
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Figur 17. Marin leire (atlas.nve.no) 

Planområdet ligger ikke innenfor registrerte kvikkleiresoner, men ligger under marin grense.  

3.15.2 LUFT- OG GRUNNFORURENSING 

Området er ikke berørt av luft- og grunnforurensing 

4. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 

4.1 OVERORDNENDE PLANER 

4.1.1 REGIONALE PLANER  

Trøndelagsplanen (2019) vedtatt 2019 har fokus på bærekraftig areal- og transportstruktur.  

Det betyr at  

- Areal- og transportplanlegging samordnes på tvers av kommunegrensene. 
- Vi har funksjonelle bo- og arbeidsmarkedsregioner i hele Trøndelag. 

Vår arealbruk følger opp klimamål og ønsket samfunnsutvikling. 
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4.1.2 KOMMUNEPLANENS AREALDEL EVT. KOMMUNEDELPLAN 

 

Figur 18. Kommunedelplan for Sistranda. Planavgrensning markert i rødt (Avgrensning før ).  

Området er regulert til boligbebyggelse i kommunedelplanen for Sistranda. Generelle bestemmelser 
som gjelder for dette området er: 

- Gesimshøyde på maksimum 7m og mønehøyde på maksimum 10m over gjennomsnittlig 
terreng. 

- Maksimal BYA 40% 

Det spesifiseres at disse kravene kan unnvikes ved en detaljregulering.  
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4.2 REGULERINGSPLANER 

 

Figur 19. Rabben boligfelt - reguleringsplan 

Rabben boligfelt vedtatt 05.11.1998 ligger i tilgrensningen til planområdet. I denne planen er det lagt 
opp til både eneboliger og rekkehus med fortau langs hele Rabbaveien. Det meste av området er 
utbygd og de siste boligene ferdigstilles i 2019.  

 

Figur 20. Rabben bolligfelt høsten 2019.  

4.3 TEMAPLANER 

Kommunalteknisk VA norm for Bjugn kommune, Frøya kommune, Hemne kommune, Hitra 
kommune, Orkdal kommune, Rissa kommune, Skaun kommune, Ørland kommune. 



 

21 

8 kommuner/bedrifter har gått sammen om å utarbeide felles kommunalteknisk VA norm. VA 
normen representerer forhåndsgodkjente løsninger på hvordan de kommunaltekniske anleggene 
skal utformes. 

4.4 STATLIGE PLANRETNINGSLINJER, RAMMER OG FØRINGER 

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene (2009) 
Den statlige retningslinjen setter nasjonale mål for klima- og energiplanleggingen i kommuner og 
fylkeskommuner. De skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse 
stimulere og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging. 

Kommunene skal i kommuneplanen eller i en egen kommunedelplan innarbeide tiltak og virkemidler 
for å redusere utslipp av klimagasser og sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig 
energiomlegging i tråd med denne retningslinjen. 

Revisjon av planer som behandler klima- og energispørsmål, skal vurderes regelmessig og minst hvert 
fjerde år i forbindelse med kommunal planstrategi.  

Rikspolitisk retningslinje for barn og unge (1995) 
Retningslinjene er en av Norges oppfyllelse av forpliktelsene i FNs barnekonvensjon og skal 
synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og 
bygningsloven. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, 
støy, trafikkfare og annen helsefare. I nærmiljøet skal det avsettes tilstrekkelige, store nok og egnet 
areal til barnehager. Ved omdisponering av arealer som er i bruk eller egnet til lek, skal det skaffes 
fullverdig erstatning. 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging (2008) 
Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transport-planleggingen og 
bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal bidra til et godt og produktivt samspill 
mellom kommuner, stat og utbyggere for å sikre god steds- og byutvikling. 

Retningslinjene gjelder for planlegging i hele landet. Praktisering av retningslinjene må tilpasses 
regionale og lokale forhold. (…) 

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2021) 
Formålet med retningslinjen er å legge til rette for en langsiktig arealdisponering og planlegging av 
det fysiske miljø som fremmer trivsel og bokvalitet, forebygger helsekonsekvenser av støy, samt 
ivaretar og utvikler gode lydmiljøer og stille områder. 
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5. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

5.1 PLANLAGT AREALBRUK 

 

Figur 21. Plankart 

5.1.1 REGULERINGSFORMÅL 

Arealformål   
§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg Areal (daa) 
1110 - Boligbebyggelse 0,1 
1111 - Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse (2) 2,6 
1112 - Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse (6) 7,2 
1113 - Boligbebyggelse-blokkbebyggelse (2) 2 
1119 - Garasjeanlegg for bolig-/fritidsbebyggelse 0,1 
1550 - Renovasjonsanlegg (3) 0,1 
1610 - Lekeplass (3) 2 
Sum areal denne kategori: 13,9 
    
§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Areal (daa) 
2010 – Veg (3) 0,9 
2011 - Kjøreveg (5) 2,1 
2012 - Fortau (7) 0,6 
2018 - Annen veggrunn - tekniske anlegg 0 
2019 - Annen veggrunn - grøntareal (2) 0,1 
2082 - Parkeringsplasser (3) 0,3 
2101 - Teknisk infrastruktur 0,1 
Sum areal denne kategori: 4,1 
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§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur Areal (daa) 
3031 - Turveg 0,1 
Sum areal denne kategori: 0,1 
Totalt alle kategorier:   18,0 

 

5.2 GJENNOMGANG AV REGULERINGSFORMÅL 

5.2.1 REGULERINGSFORMÅLENE GJENNOMGÅS OG LØSNINGENE BESKRIVES 

BOLIGBEBYGGELSE 

Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse (BFS1-BFS2) 
Området avsettes til 4 eneboligtomter helt øst i planområdet nærmest dagens bebyggelse. 
Bebyggelsen vil tillates i to etasjer og i tillegg kan kjeller etableres.  

Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse (BKS1-BKS6) 
Innenfor BKS1-BKS6 legges det opp til rekkehus, tomannsboliger og 4-mannsboliger. Bebyggelsen 
tillates i to etasjer og i tillegg kan kjeller etableres. 

Boligbebyggelse-blokkbebyggelse 

  

Figur 22. Blokkbebyggelse - BBB1 Figur 23. Blokkbebyggelse – BBB2 

Det legges opp til tre lavblokker på området. Innenfor BBB1 vil det tillates en lavblokk på tre etasjer 
med 9 enheter. Innenfor BBB2 legges det opp til en lavblokk på tre etasjer med 9 enheter og en 
lavblokk på to etasjer med 6 enheter.  

Garasjeanlegg for bolig-/fritidsbebyggelse (BG) 
Det legges opp til et garasjeanlegg i forbindelse med lavblokken i BBB1. Her er det plass til fem 
plasser.  
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Renovasjonsanlegg (f_BRE1-f_BRE3) 
Det er avsatt tre områder til renovasjonsanlegg sentralt i planområdet. Disse vil være nedgravde 
containere. f_BRE1 og f_BRE2 vil være felles for BBB1 og BKS1-BKS5. f_BRE3 vil være felles for BBB2, 
BKS6 og BFS1-BFS2.  

Lekeplass (f_BLK1-f_BLK3) 
Det legges opp til tre lekeplasser i planområdet. Disse Lekeplassene skal gis en tiltalende utforming 
og behandling som gir muligheter for lek i alle årstider. Ved planlegging og opparbeiding av 
lekeplassene skal det i størst muliggrad legges vekt på universell utforming. Det tillates installasjoner 
som naturlig tilhører en lekeplass. Adkomster til lekeplasser skal være universelt utformet. 
Lekeplass BLK1 gjelder for område BBB2, BKS6 og BFS1-BFS2, og skal etter etablering overtas av 
beboerne innenfor disse områdene og lekeplass BLK2-BLK3 gjelder for område BBB1 og BKS1-BKS5, 
og skal etter etablering overtas av beboerne innenfor disse områdene. 
 
Det er lagt inn en bestemmelse om at lekeplassene skal være opparbeidet når 25% av boligene som 
har lekeplassen til felles, er gitt ferdigattest.  
 
BLK1 og BLK3 vender ut mot utmark i vest og vil dermed i praksis være mye større enn avsatt areal.  

SAMFERDSEL 

Veg f_(SV3-f_SV5) 

f_SV3 er felles for BKS1. f_SKV4 er felles for BKS2-BKS3 

Kjøreveg f_(SKV1-f_SKV5) 
SKV1 vil være felles for alle boligformål. Denne vil forlenge Rabbaveien som i dag er etablert. De 
andre kjørevegene vil være felles for de ulike formålene. f_SKV2 er felles for BBB2, BKS6 og BFS1-
BFS2 

Fortau (SF1-SF7) 
Fortau skal opparbeides som i plankart og ha en bredde på 2 meter. Det er lagt inn en bestemmelse 
om at fortauene skal være opparbeidet når 25% av boligene er gitt ferdigattest. 

Annen veggrunn – tekniske anlegg (SVT) 
Området reguleres til annen veggrunn – tekniske anlegg.  

Annen veggrunn – grøntareal (SVG) 
Området reguleres til annen veggrunn – grøntareal 

Parkeringsplasser (SPP1-SPP3) 
Det er avsatt tre områder til parkeringsplass. Disse områdene skal være parkering for lavblokkene på 
området. f_SPP1 og f_SPP2 er felles for BBB1 og f_SPP3 er felles for BBB2. 

Teknisk infrastruktur 
Det er avsatt et område for nettstasjon etter dialog med nettleverandør. Denne vil ha en 
hensynssone på 5 meter hvor det ikke tillates noe bygging. Dette for å hindre brannfare. 
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Figur 24. Teknisk infrastruktur - Nettstasjon 

GRØNNSTRUKTUR 

Turveg 
Det avsettes et lite område til turveg for å få en juridisk forbindelse til lekeplassen til det allerede 
etablerte boligområdet på Rabben. Denne vil også kunne brukes som en snarveg for myke 
trafikanter.  

5.3 BEBYGGELSENS PLASSERING OG UTFORMING 

 

Figur 25. Situasjonsplan 11.06.21 

Det er avsatt områder for eneboliger, tomannsboliger, 4-mannsboliger, rekkehus og lavblokker. 

Enebolig 
Innenfor BFS1 og BFS2 legges det opp til 4 i to etasjer eneboligtomter som skal forlenge dagens 



 

26 

eneboligområde på Rabben. Disse vil ha god utsikt mot øst og gode solforhold. Det er satt en 
maksimal BYA på 40%. Parkering vil skje på egen tomt. 

Tomannsbolig 
Det legges opp til 2 tomannsboliger i to etasjer innenfor BKS6 som gir 4 enheter. Parkering vil skje på 
egen tomt.  

4-mannsbolig 
Det legges opp til 3 4-mannsboliger i 2 etasjer innenfor BKS4 og BKS5. Disse vil til sammen ha 12 
enheter, og det legges opp til 6 m2 uteoppholdsareal på privat balkong.  

Rekkehus  
Det er lagt opp til rekkehus i to etasjer i nordlig del av planområdet innenfor BKS1-BKS3.  Det vil til 
sammen være 5 rekkehus med 18 enheter.  

Lavblokk 
Det planlegges tre blokker på området. Innenfor BBB1-BBB2 vil det være plass til 24 enheter. Blokka 
innenfor BBB1 vil ha tre etasjer.  De to vestligste blokkene vil være på tre etasjer. Den siste blokka vil 
ha to etasjer.  

5.3.1 BYGGEHØYDER 

BFS1 – To etasjer og vil ha en maksimal kotehøyde på +34,0 
BFS2 – To etasjer og vil ha en maksimal kotehøyde på +32,0 
BKS1 – To etasjer og vil ha en maksimal kotehøyde på +33,5 
BKS2 – To etasjer og vil ha en maksimal kotehøyde på +33,5  
BKS3 – To etasjer og vil ha en maksimal kotehøyde på +31 
BKS4 – To etasjer og vil ha en maksimal kotehøyde på +34,5 
BKS5 – To etasjer og vil ha en maksimal kotehøyde på +33,5 
BKS6 – To etasjer og vil ha en maksimal kotehøyde på +36 
BBB1 - Tre etasjer og vil ha en maksimal kotehøyde på +36 
BBB2- Tre etasjer på blokk 1, to etasjer på blokk 2 og vil ha en maksimal kotehøyde på +36 

 

Figur 26. Området sett fra sør  
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Som 3d-bildene viser legges det opp til ulike typer bebyggelse.  

5.3.2 GRAD AV UTNYTTING  

 

Figur 27. Tabell for arealbruk (BYA) 

BFS1 – vil ha en en maksimal BYA på 40% 
BFS2 – vil ha en en maksimal BYA på 40% 
BKS1 – vil ha en en maksimal BYA på 50% 
BKS2 – vil ha en en maksimal BYA på 50% 
BKS3 – vil ha en en maksimal BYA på 50% 
BKS4   - vil ha en en maksimal BYA på 50% 
BKS5 – vil ha en en maksimal BYA på 50% 
BKS6 – vil ha en en maksimal BYA på 50% 
BBB1 - vil ha en en maksimal BYA på 50% 
BBB2 - vil ha en en maksimal BYA på 55% 

5.4 BOLIGMILJØ OG BOKVALITET 

Det legges opp til en god miks av boligtypologi og størrelser innenfor planområdet. Dette gjør at det 
vil være en god befolkningssammensetning når hele feltet er utbygd. Området byr på gode 
uteområder, god utsikt og gode solforhold.  Det legges opp til at alle boenheter på bakkeplan kan 
være tilgjengelige boenheter.  
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5.5 UTEOPPHOLDSAREAL 

5.5.1 PRIVAT OG FELLES UTEOPPHOLDSAREAL 

Kravet til privat uteoppholdsareal er i KPA satt til 150 m2 per enebolig og tomannsbolig, 75 m2 for 
rekkehus og 7 m2 for bygg med 4 boenheter eller fler. (Leilighetsbygg, blokk osv.) Dette følges i 
hovedsak i reguleringsplanen.  

 

Figur 28. Private uteareal - BKS1 

Det er kun for BKS1 at det private utearealet er litt for lite. Se illustrasjonsplanen for nærmere 
informasjon (Vedlegg 4). Her blir det vanskelig å få til 75 m2 per enhet som privatareal, dette løses 
ved å ha noe fellesareal på nordsiden av rekkehusene og med å regne inn arealet på terrasse. Det 
kan også argumenteres for at 75 m2 med kun privatareal er noe høyt til å være såpass sentralt på 
Sistranda. Da det er mer vanlig at 75 m2 er både privat og felles uteareal.  

5.5.2 ANDRE UTEOPPHOLDSAREALER 

Lekeplasser 

 

Figur 29. Plankart med felles uteoppholdsareal (BLK1-BLK3) 
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Kravet til minimum fellesareal jf. KPA §12.2 skal det være minimum 1000 m2 fellesareal for et 
område med over 30 enheter. Denne planen legger til rette for 64 enheter og det er lagt opp til tre 
felles lekeplasser. En sentralt i planområdet (BLK2) og to vendt ut mot uberørt natur. Til sammen har 
disse lekeplassene en størrelse på 2,0 daa. De har også gode solforhold grunnet at BLK1 og BLK3 er 
sør-vestvendt og at BLK2 har veg med fortau på de fleste sider og bygg med 2 etasjer på den 
vestvendte siden.  

F_BLK1 og f_BLK3 vil ligge helt vest i planområdet og vil ligge ut mot marka. Dette anses som et 
positivt aspekt med mye urørt natur rett ved. 

F_BLK2 vil ligge midt i boligområdet på Rabben. Denne vil være godt tilgjengelig for alle som bor i 
området og vil også ha det største arealet.  

Fortauene gjennom området skal kunne koble området sammen for myke trafikanter. SF6 og SF7 vil 
ha en bredde på tre meter og vil gjøre området mer manøvrerbart for myke trafikanter og SF7 vil 
koble seg på traktorveg/tursti ut av området.  

5.6 KULTURMINNER OG KULTURMILJØ 

Det er gjennomført omfattende undersøkelser i planområdet av Trøndelag fylkeskommune som 
nevnt i tidligere kapittel. Det er 4 funn av rydningsrøyser gjort i området. Trøndelag fylkeskommune 
ønsker at disse bevares, men det er ikke et krav. To av rydningsrøysene vil være utenfor 
planområdet. De resterende to er vanskelig å bevare, da de ligger midt i området.  

5.7 MILJØTILTAK 

Det er lagt opp til å bevare tre områder innenfor planområdet som skal være en del av lekeplassene.  
Det er ønskelig at f_BLK2 vil bevare deler av skogen med tilhørende naturverdier som er på området i 
dag.  

5.8 SAMFERDSEL 

5.8.1 VEG OG ATKOMST 

Atkomst benyttes via Rabbaveien. Rabbaveien vil forlenges og det vil være flere atkomstveger fra 
denne. De andre kjørevegene vil være felles for de ulike formålene.  
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Figur 30. Vertikalgeometri f_SKV2 

Den høyeste stigningen vil være på ca. 8%. Noe som vil være akseptabelt i forhold til vegnormalen 
(Håndbok N100). Ovenfor vises stigningsforholdene for f_SKV2. Denne starter helt øst i planområdet 
og ender opp ved BBB2. f_SKV1 og f_SKV2 vil ha en bredde på 5,0 meter og utformes som etter 
standard for boliggater. Radius ved alle vendehammere er R8.5. f_SKV5 vil være felles adkomst til 
eiendom 19/20. 

 

Figur 31. Prinsippskisse vegprofil 

5.8.2 VARELEVERING OG ATKOMST FOR STORE KJØRETØY 

Vegen er dimensjonert så det skal være mulig for en renovasjonsbil å snu ved alle vendehamrene i 
plankartet. 
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5.8.3 PARKERING 

Som arealregnskapet i pkt. 5.3.2 viser. vil antall parkeringsplasser som planlegges etablert være 100. 
Størsteparten av parkeringsplassene vil løses på egen tomt og være privat, men noen har egne 
avsatte formål (f_SPP1-f_SPP3) og BG som er avsatt til garasje.  

Det er krav om min 2-plasser per boenhet for alle typer bolig i denne planen. Kun blokkbebyggelse 
med 1-3 roms leiligheter har et krav om 1,5. Dette er for høyt på et såpass sentralt område på 
Sistranda, hvor det er enkelt å kunne ferdes til fots og på sykkel. I planforslaget er det derfor foreslått 
1,5 p-plasser per enhet for firemannsboliger og 1,0 p-plass per enhet for lavblokkene.  

Det legges opp til at sykkel kan løses på egen tomt for rekkehus og eneboliger, tomannsboliger og 
firemannsboliger, men at det for lavblokkene må settes opp en felles sykkelparkering.  

5.8.4 GANGTRASEER OG SNARVEGER 

Det legges opp til et par gangforbindelser og snarveger i planområdet. Dette for at det enkelt skal 
være mulig å komme seg rundt til fots. SF6 og SF7 har en slik funksjon. Det er også avsatt en stubb av 
en turveg (f_GT) som skal sørge for forbindelse til lekeplassen på det etablerte boligfeltet. 
Lekeplassene vil også ha en snarvegfunksjon.  

5.8.5 KOLLEKTIVTILBUD 

Kollektivtilbudet vil ikke forandres med tiltaket. Busstopp Rabben ved fylkesvegen vil gjelde. 

5.9 UNIVERSELL UTFORMING 

Det legges opp til at alle fortau vil ha universell utforming. Ellers vil kravene til universell utforming 
følge kravene i TEK17 

5.10 VANNFORSYNING- OG AVLØP 

På grunn av høybrekket i terrenget i det nye boligområdet og at påkoblingspunktet ligger grunt så vil 
det ikke være mulig å føre alle selvfallsledninger til eksisterende VA-nett uten pumping. Høybrekket 
er illustrert med lilla stiplet linje i tegning H100 i Vedlegg 3. Ettersom det ikke foreligger fremtidige 
høydeplaner av boligområdet på nåværende tidspunkt så er det tatt utgangspunkt i at fremtidig 
terreng blir tilsvarende dagens. Om det gjøres vesentlige endringer kan fallsonene forandre seg og 
andre løsninger kan bli mer aktuelle. 

Overvann vil føres til eksisterende overvannsledninger i Rabbaveien.  

5.11 RENOVASJON 

Det er avsatt tre områder til renovasjon. Disse ligger på strategiske punkter i planområdet som gir 
kort veg for de fleste. Det planlegges en løsning med nedgravde containere. Veger og 
vendehammere er dimensjonert for renovasjonskjøretøy. 
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5.12 ENERGILØSNINGER 

Det er ikke skissert en egen energiløsning, men boligfortetting i sentrale strøk anses som 
klimareduserende tiltak. Da det fører til kortere kjøreturer med bil og mer bruk av sykkel og gange.  

5.13 RISIKO OG SÅRBARHET – AVBØTENDE TILTAK 

Det er ingen fare for flom. Området er ikke særlig vindutsatt enn ellers på Frøya, en utbygging vil 
hensynta vindkravene. Ingen forurensing i luft eller grunn. Området er ikke spesielt ulykkeutsatt, 
men konflikter mellom myke trafikanter og kjørende kan oppstå. Det legges opp til fortau med gode 
forbindelser og frisiktsoner. Radon hensyntas i Tek17. Grunnforholdene må vurderes i neste fase. 

5.14 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

I bestemmelsene er det lagt inn flere rekkefølgekrav. Det kreves matjordplan før 
igangsettingstillatelse kan tillates. Det er også krav om at lekeplasser og fortau må være på plass fra 
første boenhet for ulike byggetrinn. 

6. PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 

Varsel om oppstart av planarbeid ble sendt naboer, grunneiere, offentlige og private instanser 
19.10.2019 og annonsert i Hitra-Frøya.  

Trøndelag fylkeskommune kom med krav om at det må gjennomføres arkeologisk registrering av 
planområdet. Dette ble gjennomført uten noen særlige funn. 

Mattilsynets innspill beskrev viktigheten av drikke vann og sikring av dette. I tillegg er det viktig å 
hindre spredning av plantesykdommer ved eventuelle forflytting av matjord til eller fra aktuelt 
område. Det er god nok kapasitet i eksisterende felt og dette beskriver VA-planen i detalj i vedlegget. 
Det lages en bestemmelse om forflytting av matjord.  

Statens vegvesen beskriver viktigheten av trafikksikre tilbud for myke trafikanter og byggegrense på 
50 meter fra fv. 714. Det legges opp til gode tilbud for myke trafikanter. Planområdet er utenfor 
byggegrensen til fylkesvegen.  

6.1 KRAV OM KONSEKVENSUTREDNING? 

Det er vurdert om det er behov for KU i forbindelse med planarbeidet, jamfør Forskrift om 
konsekvensutredninger av 21. juni 2017 med vedlegg. I Vedlegg 1 og 2 til forskrift om KU angis hva 
som automatisk fører til konsekvensutredning og hva som skal vurderes om bør konsekvensutredes. 

Planen er vurdert til ikke å utløse krav til konsekvensutredning da den samsvarer med overordna plan. 
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7. VIRKNINGER OG KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 
 

7.1 OVERORDNEDE PLANER 

Planen forholder seg i hovedsak til KPA og KDP, men den avviker noe når det gjelder uterom og 
parkeringstall. 

7.1.1 EKSISTERENDE REGULERINGSPLANER 

Eksisterende planer i området blir i liten grad direkte berørt. Det vil bli mer trafikk i Rabbaveien ved 
etablering av boliger. 

7.2 FORM OG ARKITEKTUR 

7.2.1 ESTETIKK 

 

 Figur 32. Området sett fra øst 

Området vil bli endret med planlagt utbygging. Det er i dag beitemark og vil naturligvis bære mindre 
preg av dette.  
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Figur 33. Området sett fra nord 

 

Figur 34. Området sett fra vest 

Bebyggelsen nærmest planområdet består av eneboliger og tomannsboliger med saltak som har en 
trepanelfasade. Det er planlagt at bebyggelsen tettest ved eksisterende boligområde vil være 
tilpasset så den skal passe inn godt. Det er dermed lagt opp til at eneboliger og rekkehus plasseres 
nærmest denne bebyggelsen.  
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Figur 35. Utsikt fra gnr./bnr. 19/102 

 

Figur 36. Skisse av ny bebyggelse ved gnr./bnr. 19/102 

Ovenfor viser skisser av ny bebyggelse mot eiendom gnr./bnr 19/102. 

7.3 LEVEKÅR OG FOLKEHELSE 

Området er plassert sentralt på Sistranda, som gjør at det er gode muligheter for å gå eller sykle til 
offentlige eller private tjenester. Området ligger også godt plassert for rekreasjon og urørt mark.  

7.4 UTEROM 

Uterommene nevnes i tidligere kapittel i detalj. Ved fullt utbygd område vil det bli tre nye lekeplasser 
på området. 
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7.5 KULTURMINNER OG KULTURMILJØ 

Det ble gjort tre funn med rydningsrøyser. To av disse ligger innenfor planområde. 

 

Figur 37. Arkeologiske undersøkelser med bygninger 

Det er to rydningsrøyser som blir borte som følge av tiltaket, disse ligger ganske sentralt på området. 
Dermed ble det vanskelig å bevare disse.   

7.6 BLÅGRØNNE VERDIER OG INFRASTRUKTUR 

7.6.1 SAMMENHENGENDE BLÅGRØNN STRUKTUR 

I planforslaget vil det være store blågrønne områder i form av lekeplasser og utearealer. 

7.6.2 JORDRESSURSER 

Med en full utbygging vil det bli et tap av jordressurser. Det er ca. 10 daa som er definert som 
dyrkbar jord vil gå tapt. Ved søknad om igangsettingstillatelse skal det vedlegges en matjordplan som 
viser hvordan matjorda skal ivaretas, all matjord skal benyttes til nytt matjordareal, nydyrking eller 
forbedring av annen dyrka eller dyrkbar mark. Matjordplanen kan unnlates for BFS1 – BFS2 og deler 
av f_SKV2 til disse formålene. 

 

 



 

37 

7.6.3 NATURMANGFOLD 

Planområdet er godt kartlagt. Gulosmyran 1 er en Kystlynghei med lav kvalitet med størrelse på 
17 000 m2. Her vil rundt 700 m2 gå tapt ved full utbygging. Det andre område er omtalt som Rabben 
som har en størrelse på 6 800 m2. Dette området er en naturbeitemark som har verdi som viktig. Her 
vil også deler av dette gå tapt. Ca. 1500 m2 vil forsvinne med tiltaket.  

Vurdering av hensynet til Naturmangfoldlovens §§ 8-12. 

De miljømessige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 – 12 skal legges til grunn ved utøvelse av 
offentlig myndighet, og vi har gjort følgende vurderinger:  

Til § 8 om kunnskapsgrunnlaget: Da det er utført feltarbeid på to ulike tidspunkt og personer 
foreligger det god og oppdatert dokumentasjon av naturtypelokaliteter og arter i planområdet, som 
et godt grunnlag for videre planlegging.  

Til § 9 om føre-var-prinsippet: Siden kunnskapsgrunnlaget er godt, er konsekvensene av tiltaket i 
forhold til naturmangfoldet godt kjent. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig, slik at det er 
liten fare for at tiltaket vil ha ukjente negative konsekvenser for naturmangfoldet.  

Til § 10 om økosystemtilnærming og samlet belastning: Kunnskapsgrunnlaget vurderes som 
tilstrekkelig, slik at det er liten fare for at tiltaket vil ha store og ukjente negative konsekvenser for 
økosystemet.  

Til § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver: Planforslaget medfører noe 
skade på naturmangfoldet. Avbøtende tiltak, vil være å begrense arealbruken mest mulig, også under 
anleggsperioden, slik at mest mulig av naturverdiene kan opprettholdes. Dette innebærer at områder 
som ikke er planlagt å bygge ned, ikke må benyttes til riggområder eller midlertidig hensettelse av 
maskiner og annet utstyr.  

Til § 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder: Andre driftsmetoder eller teknikker er lite 
aktuelt ved boligutbygging. Det vil være aktuelt som nevnt i § 11 at å begrense arealbruk i 
anleggsperioden vil være et viktig avbøtende tiltak. Det er ikke tenkt en annen plassering.  

7.7 REKREASJON OG FRILUFTSLIV 

Planområdet vil ikke påvirke allmennhetens tilgang til friluftsområder. Området er i dag et avstengt 
beiteområde, som nå vil åpnes opp for å bebygges. Dette området vil videre kunne gjøre 
tilgjengeligheten til marka på Frøya mer tilgjengelig. Det legges opp til noen stikkveger som skal koble 
seg på dagens stisystem. Den nye bebyggelsen vil også få god tilgang til marka og friluftsområder. 
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7.8 SOSIAL INFRASTRUKTURSKOLE OG BARNEHAGE 

7.8.1 SKOLE OG BARNEHAGE 

Eks: 100 boenheter skaper 6.5 barn pr alderstrinn. 80 % av barn i nye felt trenger bhg-plass. 60 % av 
barn i eksisterende felt trenger bhg-plass. 

62 boenheter i nytt boligfelt: (62x6,5)/100 = 4 barn pr alderstrinn. 80% av disse trenger bhg-plass: 
0,8x4 = 3,2. Boligfeltet medfører at det er behov pr. alderstrinn for: 3 nye barnehageplasser og 4 nye 
skoleplasser. 

Det vil være god kapasitet på skole og barnehage for denne utbyggingen. Ifølge Frøya kommune har 
Sistranda en barnehagedekning 119% som tilsier at det er mer enn nok kapasitet. Det planlegges 
også en utvidelse av Sistranda skole for å kunne øke kapasiteten betraktelig.  

7.8.2 ANNEN SOSIAL INFRASTRUKTUR 
Ingen. 

7.9 BARN OG UNGES INTERESSER 

Store områder er avsatt til lek innenfor området. Disse områdene vender mot utmark som gjør at det 
er store muligheter for å utforske den urørte marka. Fortau rundt hele området vil sikre barn mot 
trafikken.  

7.10 SAMFERDSEL OG MOBILITET 

7.10.1 ATKOMST OG VEG 

Trafikken på Rabbeveien vil øke med tiltaket. Det legges opp til 62 enheter og ca. 100 
parkeringsplasser. Dette vil generere en ÅDT på rundt 186.   

7.10.2 PARKERING 

Antall parkeringer er redusert noe fra kommunens krav, men det blir allikevel god parkeringsdekning 
i området. Det er aktuelt å etablere ladepunkt for elbiler på området. 

7.10.3 TRAFIKKSIKKERHET 

Det vil være fortau langs hovedvegene som skiller myke trafikanter fra biler og sikrer at 
trafikksikkerheten er tilstrekkelig. 

7.11 VANNFORSYNING OG AVLØP 

Kapasiteten i ledningsnettet er tilstrekkelig for tiltaket. Forbruksvann hentes ut fra vannledningen i 
Rabbaveien fra to punkt med DN160 ledninger. 
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Figur 38. VA-plan 

7.12 RISIKO OG SÅRBARHET – KONSEKVENSER 

Det vil i neste fase være behov for geoteknisk prosjektering for å dokumentere at 
stabilitetsforholdene er gode nok. Dette må gjennomføres før noe utbygging kan starte og er fastsatt 
i rekkefølgebestemmelsene til planforslaget. Det reguleres fortau langs hovedaksene og frisikt-
soner/linjer i avkjørsler i plankartet og det er satt krav i bestemmelsene om at fortau må etableres 
før brukstillatelse for delområdene kan gis.  

7.13 JURIDISKE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR KOMMUNEN 

Det er ingen juridiske eller økonomiske konsekvenser for kommunen. Det kan være aktuelt at 
kommunen tar over driften av hovedadkomstvegene på sikt.  

7.14 KONSEKVENSER FOR NÆRINGSINTERESSER 

En økning av boliger vil være positivt for arbeidsplasser som søker arbeidere.  

7.15 KONSEKVENSER FOR NABOER 

En utvidelse av boligfeltet på Rabben vil også føre til at eksisterende bebyggelse blir noe berørt da ny 
bebyggelse vil komme tettere på. Dette vil lage noen skyggevirkninger og større innsyn, men i det 
store og det hele vil de i liten grad bli berørt. 
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Figur 39. Solstudie 20. mai kl. 15.00 

 

Figur 40. Solstudie 20. mai kl. 18.00 

Som solstudien ovenfor viser, vil det sent på kvelden være noen skyggevirkninger på nærmeste 
bebyggelse. Ellers vil denne effekten være liten (Hele solstudien er vedlagt i sin helhet, se vedlegg 6). 
Utsikten mot havet vil ikke bli berørt i stor grad.  

Nabo gnr./bnr. 19/102 kan få bebyggelsen ganske tett på seg. Denne boligen ligger veldig tett på 
eiendomsgrensen. Det er underkant av en meter fra eiendomsgrensen til denne boligen. For at de 
planlagte boligene som har bebyggelse nærmere enn 8 meter, må det gjøres tiltak som begrenser 
brann jf. TEK17. 

7.16 INTERESSEMOTSETNINGER 

Ingen. 
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7.17 KRIMINALITETSFOREBYGGING 

Området er åpent, oversiktlig og har ingen mørke partier. Det vil også være tydelig skille mellom 
private og offentlige/felles områder.   

8. AVSLUTTENDE KOMMENTAR 

Tiltaket vil i stor grad være positivt for Sistranda. Det er behov for boliger i området og denne planen 
vil legge opp til en god boligsammensetning. Dette er et sentralt område på Sistranda som har kort 
veg til skole, barnehage og andre servicefunksjoner som gjør det mulig å være myk trafikant. Planen 
vil legge til rette for tre store nye lekeplasser innenfor området som vil være veldig positivt for 
området.  

Noe naturmangfold vil gå tapt ved denne utbyggingen, da det er kartlagt naturtyper i dette området, 
men de største delene av disse to naturtypene ligger utenfor planområdet og vil dermed bestå. Det 
er også to rydningsrøyser som går tapt med denne utbyggingen. Det er ikke krav om å ta vare på 
disse fra Trøndelag fylkeskommune, men det er gjort forsøk på å innlemme de i grøntområdene 
under utforming av planforslaget. Det viste seg å være utfordrende da rydningsrøysene ligger for 
sentralt på den ene eiendommen.  

I det store og det hele vil tiltaket være positivt for innbyggerne på Frøya og vil tilfredsstille et 
boligbehov.  
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Planident : 5014201906 

Arkivsak : 

Reguleringsplan for Rabben B6 

Reguleringsbestemmelser 

         Sign:…………………………………….. 

Dato for siste revisjon av planbestemmelser : 04.01.2022  

Dato for godkjenning i kommunestyret  :  

 

§ 1 AVGRENSING 
Regulert område er vist med reguleringsgrense på plankart med plan-ID 5014_201906, datert 
17.09.2021. 

Disse bestemmelsene gjelder for arealet som ligger innenfor plangrensen. 

 

§ 2 REGULERINGSFORMÅL 
I medhold av plan- og bygningsloven §12-5 og §12-6 er planområdet inndelt i arealer med følgende 
arealformål, hensynssoner og områdebestemmelser.  

Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5 nr 1) 

 Boligbebyggelse – frittliggende boligbebyggelse (BFS1-BFS2) 
 Boligbebyggelse – konsentrert boligbebyggelse (BKS1-BKS6) 
 Boligbebyggelse – blokkbebyggelse (BBB1-BBB2) 
 Garasjeanlegg for bolig-/ fritidsbebyggelse (BG) 
 Renovasjonsanlegg (BRE1-BRE3) 
 Lekeplass (BLK1-BLK3) 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5 nr 2) 

 Veg (SV3-SV5) 
 Kjøreveg (SKV1-SKV2) 
 Fortau (SF) 
 Gang-/sykkelveg (SGS) 
 Annen veggrunn – tekniske anlegg (SVT) 
 Annen veggrunn – grøntareal (SVG) 
 Parkeringsplass (SPP1-SPP3) 
 Teknisk infrastruktur (STI) 
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Grønnstruktur (PBL § 12-5 nr 3) 

 Turveg (GT) 

Hensynssoner (PBL § 12- 6) 

 Frisiktsone (H140) 
 Høyspenningsanlegg (inkl høyspentkabler) 

 

§ 3 FELLESBESTEMMELSER 
§ 3.1 Universell utforming 

Boenheter på bakkenivå skal fylle krav om tilgjengelig boenhet.  
 

§ 3.2 Estetisk utforming 
Tilbygg, o.l. skal tilpasses den eksisterende bebyggelsen. 
 

§ 3.3 Terrengbehandling 
Opparbeidet terreng med grøfter, fyllinger og skjæringer skal søkes et tiltalende utseende. 
Ubebygde areal skal gi en tiltalende utforming. Opparbeidede arealer skal holdes ryddige. 
 

§ 3.4 Verneverdier kulturminner (§ 12-7 nr. 6) 
Skulle det under bygge- og anleggsperioden komme fram gjenstander eller spor som viser 
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Trøndelag fylkeskommune 
omgående.  
 

§ 3.5 Miljøkvalitet (§ 12-7 nr. 3) 
Støy innenfor det regulerte området skal være i henhold til Miljøverndepartementets 
retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442/2021). 
 

§ 3.6 Bygge- og anleggsperioden 
Arealbruken skal begrenses mest mulig, også i anleggsperioden, slik at mest mulig av 
naturverdiene opprettholdes. Dette innebærer at områder som ikke er planlagt å bygge ned 
ikke må benyttes til riggområder eller midlertidig hensettelse av maskiner og annet utstyr. 
Områder innenfor forekomstene av naturtypene Naturbeitemark og Kystlynghei skal ikke 
benyttes til riggområder. 

 

§ 4 BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL 
§ 4.1 Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1) 

Fellesbestemmelser for bebyggelse og anlegg   
 Byggegrense skal gjelde som angitt på plankart.  
 Innenfor BBB2, BKS6, BFS1 og BFS2 skal det minimum opparbeides 17 enheter. 
 Innenfor BBB1 og BKS1-BKS5 skal det minimum opparbeides 29 enheter. 
 Garasjer og uthus kan plasseres utenfor byggegrense der dette ikke er til hinder for fri sikt ved 

avkjørsler. Garasjer og uthus kan tillates plassert inntil 1 meter fra nabogrense. Dette gjelder 
selv om det i kartet er påtegnet en annen byggegrense. Det skal minst være 5 meter mellom 
garasjeport og tilstøtende vegkant når portåpning vender normalt mot vegen.  
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 Det tillates bygd kjeller/sokkel der grunnforhold tilsier det.  
 Alle boenheter innenfor planområdet skal være medlem av en velforening som står for drift og 

vedlikehold av veger, fortau og lekeplasser. 

Funksjons- og kvalitetskrav (§ 12-7 nr. 4, 7) 

§ 4.1.1 Uteoppholdsareal og lekeplasser 
a) Område f_BLK1-f_BLK3 skal være felles lekeplass for alle formålene. Innen området skal 

allmenn ferdselsrett gjelde slik at snarveg kan fungere for eiendommer utenfor planen. 
b) Områdene skal som minimum opparbeides med parkbenk, sandkasse og huskestativ. 
c) Utearealer på terrasse til rekkehusene regnes inn for å imøtekomme minimumarealet av 

75m2, der 50% er på bakkenivå. 
 

§ 4.1.2 Parkering og sykkelparkering 
a) Innenfor BKS1-BKS6 og BFS1-BFS2 skal parkering og sykkelparkering løses på egen tomt 
b) Det skal settes av 1-3 sykkelparkering pr. boenhet lett tilgjengelig på bakkeplan. 

 
§ 4.1.3 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (BFS1-BFS2) 
Utforming (§12-7 nr. 1): 

a) Type bebyggelse 
Innenfor BFS1-BFS2 tillates oppført frittliggende småhusbebyggelse med tilhørende garasjer og 
anlegg. 

b) Grad av utnytting 
 Maksimal grad av utnytting skal være som påskrevet på plankart. 
 BFS1 og BFS2 skal ha en maksimal BYA på 40%. 

 
c) Byggehøyder  
 Maksimal tillatt byggehøyde skal være som påskrevet i plankart. 
 Det tillates maksimalt 2 etasjer.  
 BFS1 skal ha en maksimal kotehøyde på +34,0 
 BFS2 skal ha en maksimal kotehøyde på +32,0 

 
d) Takform og/eller møneretning 

Bebyggelsen tillates oppført med saltak/pulttak med vinkel fra 5 og 40 grader. Det tillates også flate 
tak. 

Funksjons- og kvalitetskrav (§ 12-7 nr. 4, 5): 

e) Adkomst 
 f_SKV1 er felles for alle byggeområder innenfor planen.  
 f_SKV2 er felles for BBB2, BKS6 og BFS1-BFS2. 
 Adkomst til tomt løses på egen eiendom. 

 
f) Hensyn til eksisterende vegetasjon og terreng 

Skjæringer og fyllinger på tomten skal tilsås. 
 
§ 4.1.4 Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (BKS1-BKS6) 
Utforming (§12-7 nr. 1): 
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a) Type bebyggelse 
I områder for Konsentrert boligbebyggelse er det tillatt å oppføre 2-mannsboliger 4-mannsboliger og 
rekkehus. 

b) Grad av utnytting 
 Maksimal grad av utnytting skal være som påskrevet på plankart. 
 BKS1 - BKS6 skal ha en maksimal BYA på 50%. 

 
c) Byggehøyder  
 Maksimal tillatt byggehøyde skal være som påskrevet i plankart. 
 Det tillates maksimalt 2 etasjer.  
 BKS1 skal ha en maksimal kotehøyde på +33,5 
 BKS2 skal ha en maksimal kotehøyde på +33,5  
 BKS3 skal ha en maksimal kotehøyde på +31 
 BKS4 skal ha en maksimal kotehøyde på +34,5 
 BKS5 skal ha en maksimal kotehøyde på +33,5 
 BKS6 skal ha en maksimal kotehøyde på +36 

 
d) Takform og/eller møneretning 

Bebyggelsen tillates oppført med saltak/pulttak med vinkel fra 10 og 30 grader. Det tillates også flate 
tak. 

Funksjons- og kvalitetskrav (§ 12-7 nr. 4, 5): 

e) Adkomst 
 f_SKV1 er felles for alle byggeområder innenfor planen.  
 f_SKV2 er felles for BBB2, BKS6 og BFS1-BFS2. 
 f_SV3 er felles for BKS1. 
 f_SV4 er felles for BKS2-BKS3 
 f_SV5 er felles adkomst til bnr./gnr. 19/20 og BFS2. 

 
f) Hensyn til eksisterende vegetasjon og terreng 

Skjæringer og fyllinger på tomten skal tilsås. 
 
§ 4.1.5 Boligbebyggelse – blokkbebyggelse (BBB1-BBB2) 
Utforming (§12-7 nr. 1): 

a) Type bebyggelse 
I områder for blokkbebyggelse er det tillatt å oppføre lavblokk. 

b) Grad av utnytting 
 Maksimal grad av utnytting skal være som påskrevet i plankart. 
 BBB1 skal ha en maksimal BYA på 50% 
 BBB2 skal ha en maksimal BYA på 55% 

 
c) Byggehøyder  
 Maksimal tillatt byggehøyde skal være som påskrevet i plankart. 
 Det tillates 3 etasjer innenfor BBB1  
 Det tillates en bygning med 3 etasjer og en bygning med 2 etasjer innenfor BBB2  
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 BBB1 skal ha en maksimal kotehøyde på +36 
 BBB2 skal ha en maksimal kotehøyde på +36 

 
d) Takform og/eller møneretning 

Bebyggelsen tillates oppført med saltak/pulttak med vinkel fra 10 og 30 grader. Det tillates også flate 
tak.  

Funksjons- og kvalitetskrav (§ 12-7 nr. 4, 5): 

e) Hensyn til eksisterende vegetasjon og terreng 
Skjæringer og fyllinger på tomten skal tilsås. 
 
 
§ 4.1.6 Renovasjonsanlegg (BRE1-BRE3) 

a) f_BRE1-f_BREE2 er felles for BBB1 og BKS1-BKS5. Innenfor området skal det oppføres 
renovasjonsløsning. 

b) f_BRE3 er felles for BBB2, BKS6 og BFS1-BFS2. Innenfor området skal det oppføres 
renovasjonsløsning. 

 
§ 4.1.7 Lekeplass (f_BLK1-f_BLK3) 

a) Lekeplassene skal gis en tiltalende utforming og behandling som gir muligheter for lek i alle 
årstider. Ved planlegging og opparbeiding av lekeplassene skal det i størst mulig grad legges 
vekt på universell utforming. Det tillates installasjoner som naturlig tilhører en lekeplass. 
Adkomster til lekeplasser skal være universelt utformet. 

b) Lekeplass BLK1 gjelder for område BBB2, BKS6 og BFS1-BFS2, og skal etter etablering overtas 
av beboerne innenfor disse områdene.  

c) Lekeplass BLK2-BLK3 gjelder for område BBB1 og BKS1-BKS5, og skal etter etablering overtas 
av beboerne innenfor disse områdene. 

 

§ 4.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2) 

Fellesbestemmelser for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
a) Arealet omfatter areal til kjøreveg med tilhørende skjæringer og fyllinger. Grøfter og 

veiskjæringer skal beplantes, eller behandles på annen tiltalende måte. Det må tas hensyn til 
håndtering av overvann og drenering i forbindelse med oppføring av vei.  

b) Ved bygging av veg tillates det mindre justeringer/tilpasninger for minst mulig 
terrenginngrep. 

Funksjons- og kvalitetskrav (§ 12-7 nr. 4, 5): 

§ 4.2.1 Kjøreveg (SKV1-SKV2) 
a) Om området/områdene skal være offentlige eller felles (§ 12-7 nr. 14) 
 f_SKV1 er felles for alle byggeområder innenfor planen.  
 f_SKV2 er felles for BBB2, BKS6 og BFS1-BFS2. 
b) Alle vegene skal etableres med de bredder og radius som i plankart. 

 
§ 4.2.2 Veg (SV3-SV5) 

 f_SV3 er felles for BKS1. 
 f_SV4 er felles for BKS2-BKS3 
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 f_SV5 er felles adkomst til bnr./gnr. 19/20 og BFS2. 
 

§ 4.2.3 Fortau (SF1-SF7) 
a) Dette arealet skal benyttes fortau 
b) Fortau skal være opphøyd og han en min bredde på 2,0 m. 

 
§ 4.2.4 Annen veggrunn – tekniske anlegg (SVT) 
Innenfor området kan det oppføres mindre tiltak til felles renovasjonsordning, postkassestativ og 
lignende. 
 
§ 4.2.5 Annen veggrunn (SVG) 
Dette arealet skal benyttes til grøfter og skråningsutslag 

 
§ 4.2.6 Parkeringsplasser (SPP) 

a) f_SPP1 og f_SPP2 er felles for BBB1. 
b) f_SPP3 er felles for BBB2 

 
§ 4.2.7 Teknisk infrastruktur (STI) 

Innenfor dette området kan det etableres nettstasjon. 
 
§ 4.3 Grønnstruktur (§ 12-5 nr. 3) 
§ 4.3.1 Turveg (GT)  

Skal være felles for alle formål og skal benyttes som turveg. 
 

§ 5 BESTEMMELSER TIL HENSYNSSONER (§§ 12-6, 12-7 OG 11-8) 
 
§ 5.1 Frisiktsoner (H140_1) – Innenfor frisiktsonene skal det til enhver tid være fri sikt ned til 

0,5 m over tilstøtende vegers plan. Her tillates ikke plassert kjøretøy, objekter, snøopplag 
eller vegetasjon som kan være til hinder for den frie sikt. Unntak kan gis for nødvendige 
trafikkskilt, stolper ol., smalere enn 20 cm i diameter.  

§ 5.2 Faresone (H370) Høyspenningsanlegg (inkl høyspentkabler) – Innenfor faresonen skal det 
ikke være noen type bebyggelse. 

§ 5.3 Minimum 1 meter fra mindre viktig bygning som står mer enn 2 meter fra viktig bygning 
(mindre viktig bygning er uthus, garasje o.l.). Veggen på mindre viktig bygning som vender 
mot nettstasjonen, må ha ubrennbar ytterkledning. 

§ 5.4 Installasjoner, som f.eks. sykkelstativ, søppelavsug, gjerde, postkassestativ, 
parkeringsplasser o.l. kan plasseres nærmere enn hensynssonen på 5 meter. 

 

§ 6 REKKEFØLGEBESTEMMELSER  
 

§ 6.1 Før igangsettingstillatelse  
§ 6.1.1 Det skal utføres en geoteknisk vurdering av byggegrunnen før igangsettingstillatelse for 

tiltak kan gis. 
§ 6.1.2  Før igangsettingstillatelse kan gis, skal utomhusplan være godkjent. Behandlingen av 

planen skal være som for vanlig byggesaksbehandling. Utomhusplan skal leveres i 
målestokk 1:200 eller 1:100 og inneholde følgende: 
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a) Bygningers plassering og høyde målsatt ved inngangspartiet skal vises 
b) Frisiktsoner mot offentlige trafikkområder 
c) Trafikksikkerhet i anleggsfasen skal beskrives 

§ 6.1.3 Det skal foreligge byggetillatelse for tekniske anlegg (vei, vann, avløp og veilys) før 
arbeidene kan igangsettes. Tekniske anlegg skal bygges etter den til enhver tid gjeldende 
kommunale standard. Vedlagt søknaden om tekniske anlegg skal det foreligge: 
a) Løsning for lokal overvannshåndtering og eventuell fordrøyning. 
b) Lengde- og tverrprofiler som dokumenterer skjæringer og fyllinger. 

§ 6.1.4 Ved søknad om igangsettingstillatelse skal det vedlegges en matjordplan som viser 
hvordan matjorda skal ivaretas, all matjord skal benyttes til nytt matjordareal, nydyrking 
eller forbedring av annen dyrka eller dyrkbar mark. Matjordplanen kan unnlates for BFS1 
– BFS2 og deler av f_SKV2 til disse formålene. 

§ 6.1.5 Fremmede, skadelige arter (sitkagran og bergfuru) skal fjernes på forsvarlig vis i hele 
planområdet før arbeidene settes i gang. Det tillates ikke tilplanting eller såing av 
fremmede arter i planområdet. 

 
§ 6.2 Før bebyggelse tas i bruk 
§ 6.2.1 Regulert lekeplass f_BLK1 skal være opparbeidet innen første boenhet i formålene BBB2, 

BKS6 og BFS1-BFS2 er gitt brukstillatelse  
§ 6.2.2 Regulert lekeplass f_BLK2 skal være opparbeidet innen første boenhet i formålene BKS2, 

BKS3 og BKS5 er gitt brukstillatelse.  
§ 6.2.3 Regulert lekeplass f_BLK3 skal være opparbeidet innen første boenhet i formålene BKS1, 

BKS4 og BBB1 er gitt ferdigattest. 
§ 6.2.4 Regulert fortau SF1-SF2 skal være ferdig opparbeidet innen første boenhet i formålene 

BKS1, BKS4 og BBB1 er gitt brukstillatelse 
§ 6.2.5 Regulert fortau SF3-SF4 og SF6-SF7 skal være opparbeidet innen første boenhet i 

formålene BKS2, BKS3 og BKS5 er gitt brukstillatelse. 
§ 6.2.6 Regulert fortau SF5 skal være opparbeidet innen første boenhet i formålene BBB2, BKS6 

og BFS1-BFS2 er gitt brukstillatelse. 
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1. INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 

KI eiendom AS og RIVI Holding AS som eiere av tomten for område Rabben B6, ønsker å utvikle 
tomten med økt boligbebyggelse. Det legges opp til 62 leiligheter med tilhørende parkering for sykkel 
og bil, samt utearealer og lekearealer.  

 

Figur 1. Illustrasjonsplan 

 
Plan- og bygningslovens § 4-3 stiller krav til gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse ved 
utarbeidelse av planer for utbygging. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har 
betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som 
følge av planlagt utbygging. Videre er det også et krav i plan- og bygningslovens §3-1 om at planer 
skal; ”..h) fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og 
viktig infrastruktur, materielle verdier mv.”. 
 
Hensikten med analysen er å avdekke risikoen knyttet til tiltaket. Analysen skal vise alle risiko- og 
sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle 
endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging.   
 
Denne rapporten dokumenterer resultatene av de vurderinger som er gjort i forbindelse med ROS-
analysen. 
 

1.2 Planområdet 

Planområdet er 28,8 daa og ligger mellom 1 km sør for Sistranda i Frøya kommune. Tilkomst til 
tomten er via Rabbaveien.  
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Figur 2. Plankart 

Planområdet hadde en størrelse på 32 daa ved varsling av oppstart. Eiendom 19/20 er i senere tid tatt 
ut av planen og er redusert til 18 daa.  

1.3 Metode  

ROS-analysen er utformet med utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps 
veileder for samfunnssikkerhet i arealplanlegging (2017), er tilpasset andre veiledere og maler og i 
tråd med kommunale angivelser av ROS-analyser i reguleringsplaner. Analysens omfang er tilpasset 
planforslagets innhold og kompleksitet, samtidig som den tilfredsstiller krav om risiko- og 
sårbarhetsanalyse gitt i Plan- og bygningslovens § 4-3. 

ROS-analysen baseres på offentlig tilgjengelig materiale (databaser) og grunnlagsinformasjon som har 
vært tilgjengelig på tidspunkt for utarbeidelse av analysen. 

Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som kan 
påvirke planområdets funksjon, utforming med mer, og hendelser som direkte kan påvirke 
omgivelsene (henholdsvis konsekvenser for og konsekvenser av planen). 

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt inn i følgende kategorier: 

1.    Lite sannsynlig: Mindre enn en gang i løpet av 50 år. Kjenner ingen tilfeller, men kan være en 
teoretisk sjanse. 

2.    Mindre sannsynlig: Hendelsen kan skje, mellom en gang hvert 10. år og én gang hvert 50. år. 
Kjenner ett tilfelle i løpet av en 10-års periode. 

3.    Sannsynlig: Hendelsen kan skje av og til, mulig periodisk hendelse, mellom én gang hvert år 
og en gang hvert 10. år. 

4.    Meget sannsynlig: Hendelsen kan skje regelmessig, forholdet er kontinuerlig tilstede, mer enn 
en gang hvert år. 

 

Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser er delt i fire kategorier: 
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Begrep Vekt Konsekvens 

Ubetydelig/ufarlig  

  

1 Ingen personskader eller miljøskader. Systemer 
settes midlertidig ut av drift. Ingen direkte 
skader, kun mindre forsinkelser, ikke behov for 
reservesystemer. 

Mindre alvorlig /en viss fare 2 Få eller små personskader. Mindre miljøskader. 
Systemer settes midlertidig ut av drift. Kan føre 
til skader dersom det ikke finnes 
reservesystemer/ alternativer 

Alvorlig 3 Få men alvorlige personskader. Omfattende 
miljøskader. Driftsstans i flere døgn, f. eks. 
ledningsbrudd i grunn og luft. 

Svært alvorlig 4 Døde personer eller mange alvorlig skadde. 
Alvorlige og langvarige miljøskader. System 
settes ut av drift for lengre tid. Andre avhengige 
systemer rammes midlertidig. Kombinasjon av 
flere viktige funksjoner ute av drift. 

 

Sannsynlighet og konsekvens av ulike hendelser gir til sammen et uttrykk for risikoen som en 
hendelse representerer. Vurderingene av sannsynlighet og konsekvens er sammenstilt i en 
risikomatrise, hvor farge angir risiko av uønsket hendelse. Hendelser som kommer opp i øvre høyre 
del i risikomatrisen (rødt område) har store konsekvenser og stor sannsynlighet, mens hendelser i 
nedre venstre del (grønt område) er mindre farlige og lite sannsynlige. 

Konsekvens 
Sannsynlighet 

Ufarlig Mindre Alvorlig Alvorlig Svært alvorlig 

Meget sannsynlig     

Sannsynlig     

Mindre 
sannsynlig 

    

Lite sannsynlig     

 

● Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig 



 
ROS-ANALYSE 7 (13) 

 
 
 
 
 

Ramboll

● Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i forhold til nytte 
● Hendelser i grønne felt: akseptabel risiko/tiltak ikke nødvendig 

Som en oppfølging av det tidligere arbeidet skal mulige tiltak for å redusere risiko‐ og 
sårbarhetsforhold påpekes. Risikoreduserende tiltak kan enten være forebyggende eller 
skadebegrensende. 

ROS-analysen avdekker hvilke områder det er nødvendig med ytterligere undersøkelser eller 
avbøtende tiltak slik at forslaget til regulering kan fremmes. Analysen gir grunnlag for eventuelle 
hensynssoner i plankartet og utforming av reguleringsbestemmelser. 

 

1.4 Usikkerhet i ROS-analysen  

ROS-analysen er gjennomført som en skrivebordstudie på bakgrunn av eksisterende 
grunnlagsmateriale, kjente data og registreringer, gjennomførte konsekvensutredninger og forslag til 
regulering. ROS-analysen er gjennomført på reguleringsnivå og vil følgelig ikke fange opp alle 
variabler og detaljer som fremkommer på et senere tidspunkt i prosjektet. Dersom forutsetningene 
endres i etterkant eller nye variabler gjøres kjent, bør ROS-analysen revideres. 
 
Generelt sett vil all menneskelig aktivitet innebære en viss risiko. I analysen er sannsynlighet for og 
konsekvens av ulykker og hendelser forsøkt kvantifisert. I dette ligger det en betydelig grad av 
usikkerhet, ettersom det mangler både informasjon og metoder som gir eksakte beregninger. Dette er 
en enkel ROS-analyse. Den er basert på kjent dokumentasjon og faglige vurderinger. Det er ikke gjort 
spesifikke beregninger eller utredninger. Målet er å identifisere hvilke risikoer som endres som følge 
av tiltaket og som man skal ta hensyn til i planleggingen og gjennomføringen av prosjektet. 
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2. ANALYSE AV RISIKO 

For å få vurdere aktuelle hendelser, er det hentet informasjon i eksisterende databaser, utkast til 
detaljregulering og faglig utredninger. Til sammen gir det et tilstrekkelig utfyllende risikobilde av 
planområdet 
 

 

2.1 Vurdering av sannsynlighet og konsekvens 

Sannsynlighet brukes som mål for hvor trolig vi mener det er at en bestemt uønsket hendelse vil 
inntreffe i det aktuelle planområdet, innenfor et tidsrom, gitt vårt kunnskapsgrunnlag. Vurderingen 
kan skje på bakgrunn av beskrivelsen av planområdet, kjente forekomster av tilsvarende hendelser, 
eksisterende barrierer eller forventede hendelser i fremtiden. Det må gis en forklaring på den angitte 
sannsynligheten. 
 
Sårbarhetsvurderingen tar for seg evne til motstand og gjenopprettelse ved utbyggingsformålet, 
eventuelle eksisterende barrierer og følgehendelser som følge av den uønskede hendelsen.  
 
Eksisterende barrierer kan f.eks. være flom- og skredvoller, nød- og redningstjenestens innsatstid, 
overvannssystemet, eller utbyggingsformålet, f.eks. en skoles eller sykehjemmets evne til å 
opprettholde tjenester dersom de utsettes for en uønsket hendelse. Dersom den uønskede hendelsen 
medfører følgehendelser, kan det påvirke en videre utvikling av den uønskede hendelsen og dermed 
også gi større konsekvenser. Hvis dette er aktuelt, må det vurderes nærmere og begrunnes.  
 
Konsekvensvurdering  
Konsekvens er den virkningen en uønsket hendelse kan få for planområdet og utbyggingsformålet. De 
konsekvenstypene som brukes i veilederen tar utgangspunkt i viktige samfunnssikkerhetsverdier, og 
blir beregnet som belastning for befolkningen, som:  
• liv og helse  
• stabilitet  
• materielle verdier 
 
Usikkerhet  
Usikkerhet knytter seg til en vurdering av om, eventuelt når en mulig uønsket hendelse vil inntreffe, 
omfanget av hendelsen og konsekvensene av hendelsen. Vurderingen av usikkerhet gjøres ut ifra det 
kunnskapsgrunnlaget man legger til grunn for risiko- og sårbarhetsvurderingen.  
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2.2 Sjekkliste 

Nr. Hendelse/Situasjon Aktuelt? Kommentar 

 Naturgitte forhold 

1 Er området utsatt for skred 
(snø, stein, jord, kvikkleire, 
fjell)? 

Nei  

2 Er det fare for utglidning (er 
området geoteknisk 
ustabilt)? 

Ja Det er en viss usikkerhet rundt stabilitetsforholdene. Det må 
gjøres en større vurdering av dette i neste fase før det kan 
tillates bygging.  

3 Er området utsatt for 
overvannsproblematikk?  

Nei Gjennomført overordnet VAO-plan.  

4 Er området utsatt for flom i 
elv/bekk/lukket bekk? 

Nei  

5 Skader ved forventet 
Havnivåstigning/Springflo/ 
bølger? 

Nei  

 Værforhold 
6 Er området spesielt vind-

utsatt? 
Nei Frøya er generelt vindutsatt, men det er ikke spesielt 

vindutsatt. 

7 Er området spesielt nedbør-
utsatt? 

Nei  

 Infrastruktur 

8 Vil utilsiktede/ukontrollerte 
hendelser som kan inntreffe 
på nærliggende transport-
årer utgjøre en risiko for 
området (tunnel, jernbane/ 
trikk/metro, flyaktivitet) 

Nei  
 

9 Vil drenering av området 
føre til oversvømmelse i 
nedenforliggende områder? 

Nei  

 Industri 

10 Utslipp av giftige gasser/ 
væsker? 

Nei  

11 Akuttutslipp til sjø/vass-
drag? 

Nei  

12 Akuttutslipp til grunn? Nei  

13 Avrenning fra fyllplasser? Nei  

14 Ulykker fra industri med 
storulykkepotensiale? 

Nei  

15 Støv/støy/lukt fra industri? Nei  

16 Kilder for uønsket stråling? Nei  

17 Ulykker med farlig gods 
(brennbar/farlig veske el. 
gass/eksplosiver mv.) 

Nei  

18 Er det bebyggelse med 
spesielt stor fare for 
brannspredning? 

Nei  

19 Utslipp av eksplosjons-
farlige/brennbare gasser/ 
væsker? 

Nei  

 Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle ulemper for området?: 
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20 Elektrisitet (kraftlinjer)? Nei  

21 Teletjenester? Nei  

22 Vannforsyning? Nei  

23 Renovasjon/spillvann? Nei  

 Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomheter? 

24 Gruver: åpne sjakter, 
steintipper etc. 

Nei  

25 Militære anlegg: fjellanlegg, 
piggtrådsperringer 

Nei  

26 Industrivirksomhet, 
herunder 
avfallsdeponering? 

Nei  

27 Forurenset grunn? Nei  

 Omgivelser 

28 Er det regulerte vann-
magasiner i nærheten, med 
spesiell fare for usikker is? 

Nei  

29 Finnes det naturlige 
terrengformasjoner som 
utgjør spesiell fare (stup 
etc.)? 

Nei  

30 Luftforurensning Nei  

31 Støy - trafikkstøy Nei  

 Ulovlig virksomhet, sabotasje og terrorhandlinger: 

32 Er tiltaket i seg selv et 
sabotasje-/terrormål? 

Nei  

33 Finnes det potensielle 
sabotasje-/terrormål i 
nærheten? 

Nei  

 Brannsikkerhet 

34 Omfatter planområdet 
spesielt farlige anlegg? 

Nei  

35 Har området tilstrekkelig 
brannvannforsyning 
(mengde og trykk)? 

Ja  

36 Har området kun en 
adkomstvei for rednings- og 
slukkemannskap? 

Nei  

37 Vil planforslaget medføre 
redusert fremkommelighet 
for rednings- og slukke-
mannskap for tilliggende 
bebyggelse? 

Nei  

38 Vil tiltaket øke faren for 
skog- og lyngbrann? 

Nei  

 Andre forhold 

39 Ulykker i byggeperioden Nei  

40 Påføre skade på bekk under 
anleggsfasen 

Nei  

41 Er det spesielle farer 
forbundet med bruk av 
transportnett for gående, 
syklende og kjørende 
daglige funksjoner? 

Ja Ulykker i avkjørsler kan forekomme 

42 Påvirkes området av 
magnetisk felt fra  
el. linjer? 

Nei  
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2.3 Utdypende vurdering av hendelser 

 2. Utglidning av masser 

Beskrivelse av uønsket 
hendelse: 

Ustabil grunn, fallende terreng og graving i grunnen kan utløse utglidning 

Årsak(er):  
Området er under marin grense det er dermed usikkerhet rundt 
stabilitetsforholdene 

Eksisterende barrierer: Ingen 

Sårbarhetsvurdering: Området har liten sårbarhet 

Vurdering av 
sannsynlighet: 

Sannsynligheten er middels da det er fjell i dagen flere steder på området  

Vurdering av 
konsekvenser: 

Konsekvensen vil være stor, da en utglidning kan ta med seg boligbebyggelse 
nedenfor og gjøre stor skade.  

Usikkerhet: Middels 
Det er usikkerhet rundt grunnforholdene 

 
 
Risikoanalyse 

ID 
nr. 

Uønsket 
hendelse 

Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå 

Liv og helse Middels fare  
Stabilitet Middels fare  2 Utglidning Mindre sannsynlig 
Miljø   

 
Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 
Tiltak 
Det må gjennomføres grunnundersøkelser og en 
vurdering av geoteknikker.  
 
 
Anleggsarbeider med risiko for utglidning/masseras 
bør følges opp/risikovurderes i egne SHA-
risikovurderinger ifm. detaljprosjektering og 
entreprenørs egen oppfølging iht. HMS og 
internkontrollforskriften.  
 

Oppfølging gjennom planverktøy 
Det er satt krav i bestemmelsene om at geoteknisk 
prosjektering må gjennomføres før bygging kan 
starte.  
 
Tiltak som må følges opp i forbindelse med videre 
detaljprosjektering/byggesak  
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 41. Ulykker med gående/syklende og ulykker i avkjørsler 

Beskrivelse av uønsket 
hendelse: 

Ulykke mellom myke trafikanter og kjørende 

Årsak(er):  Ingen funksjonsdeling mellom kjørende og gående/syklende. Mørkt og liten 
sikt 

Eksisterende barrierer: Ingen 

Sårbarhetsvurdering: Området har liten sårbarhet 

Vurdering av 
sannsynlighet: 

Sannsynligheten er lav da området er oversiktlig og farten vil være lav  

Vurdering av 
konsekvenser: 

Konsekvensen vil være middels, da dette kan utgjøre personskade 

Usikkerhet: Lav 
Det er liten usikkerhet  

 
 
Risikoanalyse 

ID 
nr. 

Uønsket 
hendelse 

Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå 

Liv og helse Middels fare  
Stabilitet   41 Ulykker i avkjørsel Mindre sannsynlig 
Miljø   

 
Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 
Tiltak 
Anleggsarbeider med risiko for trafikkulykker bør 
følges opp/risikovurderes i entreprenørs egen 
oppfølging iht. HMS og internkontrollforskriften.  
 
Belysning langs fortau/veg bør etableres. 

Oppfølging gjennom planverktøy 
Det reguleres fortau langs hovedaksene og frisikt-
soner/linjer i avkjørsler i plankartet 
 
Det er satt krav i bestemmelsene om at fortau må 
etableres før brukstillatelse for delområdene kan 
gis.  
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3. EVALUERING AV RISIKO 

3.1 Risikomatrise 

Risikomatrisen gir en kvantifiserbar og visuell fremstilling av risiko- og sårbarhetsanalysen, og bygger 
på resultater som fremgår av sjekklisten.  
 
Tallene med nummerering mellom 1 og 42 angir nummer fra sjekklisten. Hendelser i røde felt er ikke 
akseptable og krever tiltak. Det må vurderes tiltak for hendelser i gule felt, mens hendelser i grønne 
felt ikke har en signifikant risiko og risikoreduserende tiltak kan vurderes. 
 

Konsekvens 
Sannsynlighet 

Ufarlig Mindre Alvorlig Alvorlig Svært alvorlig 

Meget sannsynlig     

Sannsynlig     

Mindre 
sannsynlig 

  2, 41  

Lite sannsynlig     

Risikomatrise – en kvantifiserbar og visuell fremstilling av risikobilde i planområdet 

4. KONKLUSJON 

Denne risiko- og sårbarhetsanalysen har identifisert flere mulige hendelser, men to av de er vurdert 
nærmere siden de ligger innenfor gule felt. Dette gjelder fare for utglidning og fare for trafikkulykker. 
Disse omtales ytterligere som en del av kap. 2.3 og er også omtalt i planbeskrivelsen. 
 
Det er foreslått gjennomføring av avbøtende tiltak for flere av de identifiserte farer og uønskede 
hendelsene. Ved å gjennomføre de foreslåtte tiltakene vil risikonivået holdes uendret eller reduseres 
på en tilfredsstillende måte når planen skal gjennomføres. Gjennomføringen av planforslaget 
innebærer at risikoen for uønskede hendelser stort sett reduseres i den permanente situasjonen.  
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RABBEN B6 

OVERORDNET VA-PLAN 

Oppdragsnavn Rabben B6 

Prosjekt nr. 1350035972 

Kunde KIVO Eiendom AS og KI Eiendommer AS 

Versjon 2 

Til KIVO Eiendom AS og KI Eiendommer AS 

Fra Rambøll Norge AS 

  

Utført av Jørgen Snekvik 

Kontrollert av Thomas Tangstad 

Godkjent av Jørgen Snekvik 

  

  

 Revisjon 2: Mindre endringer under kapittel 1 og endringer i 

spillvannsberegninger i kap 3.3 pga. mindre boligenheter. 

1 Generelt 

Rambøll Norge AS er engasjert av KIVO Eiendommer AS til å utarbeide en 

overordnet VA-plan for et planlagt boligfelt ved Rabben i Frøya kommune. 

Området er per i dag ubebygd og består av ulent terreng med hovedsakelig 

løsmasser, myr og grunt fjell. 

 

Tiltaksområdet er lagt opp til å ha omtrent 62 boenheter fordelt på 25 

bygninger. Området har et høybrekk i terrenget i grensesnittet med 

eksisterende østliggende boligfelt, dette fører til to fallsoner i avløpssystemet. 

 

For utarbeidelse av denne planen er følgende lagt til grunn: 

• Møte med Frøya kommune, tiltakshaver og utbygger av eksisterende 

nærliggende boligfelt den 25.09.2019 

• Befaring og innmåling av VA i feltet den 25.09.2019 

• Situasjonsplan utarbeidet av Rambøll og Norgeshus i januar 2020. 

• Situasjonsplan utarbeidet av Rambøll i mai 2021. 

 

2 Eksisterende situasjon 

Tiltaksområdet har i dag ingen VA-infrastruktur. Det er et eksisterende felt øst 

for tiltaksområdet som ifølge Frøya kommune har tilstrekkelig kapasitet for 

videre tilkobling til nytt boligfelt. Dette tilkoblingspunktet består av 

minikummer for overvann og spillvann, men antakeligvis ikke noen vannkum. 

 

Det foreligger ingen ytterligere VA-data enn innmålte kummer fra befaring den 

25.09.2019.  
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3 Fremtidig situasjon 

På grunn av høybrekket i terrenget i det nye boligområdet og at påkoblingspunktet ligger grunt så vil 

det ikke være mulig å føre alle selvfallsledninger til eksisterende VA-nett uten pumping. Høybrekket er 

illustrert med lilla stiplet linje i tegning H100. Ettersom det ikke foreligger fremtidige høydeplaner av 

boligområdet på nåværende tidspunkt så er det tatt utgangspunkt i at fremtidig terreng blir tilsvarende 

dagens. Om det gjøres vesentlige endringer kan fallsonene forandre seg og andre løsninger kan bli mer 

aktuelle. 

3.1 Forbruksvann 

Forbruksvann hentes ut fra vannledningen i Rabbaveien fra to punkt med DN160 ledninger. Det må 

monteres lufteventil på vannledningene i høybrekkene. DN160 ledninger velges frem til brannventilene, 

DN110 kan vurderes om det blir påvist tilstrekkelig trykk i eksisterende vannledninger og 

brannvannskravet i nytt boligfelt ikke overskrider 25 l/s. Stikkledninger til alle boliger legges som PE100 

DN32 vannledninger, og felles stikkledninger til flere bygninger legges som PE100 DN63 vannledninger. 

For en mer robust vannforsyning kan det vurderes å etablere et ringsystem ved å føre en vannledning 

sammen med spill- og overvannsledningen i traséen gjennom vestlige gangveg. 

3.1.1 Brannvann 

Det tas utgangspunkt i at fremtidige bygg defineres som småhusbebyggelse og derfor har et krav på 25 

l/s fra ett uttak for brannvann i henhold til TEK17. Dette må avklares med brannrådgiver og lokalt 

brannvesen i detaljeringsfasen. Det er planlagt totalt 4 brannvannsuttak som dekker hver en radius på 

50 meter. Disse er planlagt som knekkbare brannhydranter utenfor veibanen. 
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3.2 Overvann 

 

Overvannet øst for høybrekket i det nye feltet føres til eksisterende overvannsledninger i Rabbaveien 

med DN160 ledninger. Overvannet vest for høybrekket føres nordover og slippes ut til terreng slik som 

eksisterende avrenning i feltet er. Om det ligger et nærliggende overvannssystem med nok kapasitet 

nord for boligområdet så vurderes det i samråd med Frøya kommune om man kan tilkoble til dette.  

 

Følgende kriterier er lagt til grunne i beregning av utslippsmengde: 

• Dimensjonerende returperiode: 20 år 

• Klimafaktor: 1,3 

• IVF-Kurve: Trondheim (Voll) 

• Konsentrasjonstid: 10 min 

• Areal tette flater: 7000 m2 

• Areal grønne flater: 7000 m2 

 

Dette gir en avrenning på omtrent 150 l/s ved en 20-års regnhendelse. Et PVC DN315 rør med 10‰ fall 

vil kunne ta unna denne vannmengden. Det bør vurderes i samråd med Frøya kommune om det skal 

etableres et steinmagasin ved utløpet for erosjonssikring og fordrøyning i detaljeringsfasen. 

 

Planlagt boligfelt ligger ikke i et flomutsatt område. 

 

Dagens avrenningssituasjon i grønt og nedbørsfelt i nytt boligfelt i skravert lilla farge (Scalgo). 
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3.3 Spillvann 

Som overvannet så deles spillvann inn i to fallsoner. Østliggende fallsone består av 12 boligenheter, 

med 2,5 personekvivalenter per boligenhet vil maks spillvannsføring ut av fallsonen være 0,2 l/s med en 

time og døgnfaktor på 1,8 og 180 l/pe. Et DN110 PVC rør vil da ha tilstrekkelig kapasitet til å ta unna alt 

spillvann. 

 

Vestliggende fallsone består av 54 boligenheter og utgjør omtrent 135 personekvivalenter, her vil 

maksimal spillvannsføring være 0,9 l/s hvis man bruker samme faktorer. Det foreslås etablering av en 

avløpspumpestasjon nord i vestliggende fallsone som vist i tegning H100. Spillvannspumpeledningen 

velges til minste dimensjon tilgjengelig, DN63, for å oppnå tilstrekkelig selvrens. Pumpestasjonen må 

utformes i henhold til Frøya kommunes retningslinjer. Det vil være behov for en pumpe som pumper 

minst 2,5 l/s med en løftehøyde på 5 m. 

 

Om det er nødvendig å legge overvannsrør nordover til et eksisterende overvannssystem så kan det 

vurderes om spillvannet også kan legges i samme trasé og dermed unngå avløpspumpestasjonen. Dette 

avklares i samråd med Frøya kommune i detaljeringsfasen. 

 

4 Vedlegg 

H100 - Oversiktstegning 

 

 

 

Jørgen Snekvik 

Ingeniør 
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Saksbehandler:  Sonja Dybvik Arkiv: 061  
Arkivsaksnr.: 21/2266    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
DEBATTHEFTE 2022 - KS SPØR - PÅ SAMME LAG  
 
Forslag til vedtak: 
 
Frøya kommunes innspill til KS debatthefte 2022, vedtas som vist under vurdering i saken. 
 
Vedlegg:  
 
KS debatthefte 2022 
 
Saksopplysninger:   
 
KS ønsker innspill til årets debatthefte «på samme lag».  
 
KS inviterer hvert år kommunene og fylkeskommunene til å gi innspill til mandatet for lønns 
og avtaleforhandlinger og andre dagsaktuelle tema presentert gjennom debattheftet. I år 
omhandler heftet spørsmål knyttet til prioriteringer i kommende hovedtariffoppgjør og 
tillitsreformen i offentlig sektor. Innkomne innspill vil sammenstilles og tas med i KS’ videre 
arbeid. 
 
Seks spørsmål KS ønsker belyst  
1. Bør den begrensede økonomiske rammen i Hovedtariffoppgjøret fordeles sentralt, eller bør den 

forhandles lokalt, ut fra lokale behov?  
2. Hvis rammen fordeles sentralt; bør KS søke å gi alle arbeidstakere med sentral lønnsdanning 

en så god, generell lønnsutvikling som mulig, eller ønskes en omfordeling med tydeligere 
opprioritering av enkelte stillingsgrupper framfor andre? I så fall hvilke?  

3. Hvilke andre endringer i Hovedtariffavtalen bør prioriteres? 
4. Hva vil kommunen/fylkeskommunen selv ha mest oppmerksomhet på i en tillitsreform, i egen 

organisasjon og overfor lokalsamfunnet? 
5. Hva bør KS som interessepolitisk aktør ha mest oppmerksomhet på i utformingen av en 

tillitsreform i og overfor kommunesektoren? 
6. Hva bør eventuelt KS bidra med som utviklingspartner for kommunene/fylkeskommunene i 

gjennomføringen av en tillitsreform lokalt?   
 
Vurdering 
 



Kommunedirektøren har drøftet saken i sin administrasjon, og har følgende forslag til innspill fra 
Frøya kommune, som oversendes KS: 
 

1. Bør den begrensede økonomiske rammen i hoved tariffoppgjøret fordeles sentralt, eller 
bør den forhandles lokalt, ut fra lokale behov?  

Lønnssystemet i KS området er bygget opp etter prinsippet lik garantilønn for 
stillinger med likt utdanningsløp. De premissene som frontfagsmodellen legger til 
grunn har også en direkte konsekvens for oppgjøret i offentlig sektor. Oppgjøret i 
2021 var preget av et større handlingsrom enn hva prognosene for 2022 viser. På 
grunn av beregnet overheng og glidning er prognosen for 2022 på 1%. 
For å sikre at ansatte har en uttelling etter beregnet pris og lønnsvekst er Frøya 
Kommune innstilt på at det mest hensiktsmessige er å fordele rammen sentralt. I sum 
betyr dette for Frøya Kommune ca 1,9 millioner. Dersom det skal forhandles lokalt 
vil forventningene være deretter for en uttelling som det kan bli en utfordring å 
oppnå enighet med forbundene om.  
Ny lokal lønnspolitikk vil være på plass før årets forhandlinger. Da vil vi gå bort i fra 
individuelle opprykk og over til å forhandle på vegne av stillingskategorier. Derfor 
vil det også være mer hensiktsmessig for oss at oppgjøret i 2022 kun fordeles 
sentralt. 
 

2. Hvis rammen fordeles sentralt; bør KS søke å gi alle arbeidstakere med sentral 
lønnsdanning en så god, generell lønnsutvikling som mulig, eller ønskes en omfordeling 
med tydeligere opprioritering av enkelte stillingsgrupper framfor andre? I så fall hvilke?  

I og med at Frøya Kommune vedtar ny lønnspolitikk i 2022 og denne vil ha en 
innretning hvor det skal forhandles på vegne at stillingsgruppene, så ser vi at det vil 
være enklere å prioritere enkelte grupper fremfor andre. Samtidig er det et viktig 
moment at vi sikrer pris og lønnsvekst for alle gruppene. I tillegg opplever kommunen 
rekrutteringsutfordringer innenfor flere grupper og vi må sikre at vi kan tilby 
konkurransedyktige betingelser.  
Sett i lys av pandemisituasjonen og ansattes innsats, er kommunen innstilt på å at det 
er tid for å prioritere gruppe 1 og spesielt fagarbeiderstillinger. I debattheftet 
foreligger det en modell som viser at gruppe 1 har hatt en lavere årslønnsvekst de 
siste 5 årene enn gruppe 2. 

 
3. Hvilke andre endringer i Hovedtariffavtalen bør prioriteres? 

Hovedtariffavtalen gjenspeiler alle fellesbestemmelsene når det gjelder alle 
arbeidsforhold i kommunesektoren. Sektoren inneholder mange ulike roller, 
yrkesgrupper og grader av formell utdannelse. Nåværende garantilønn tabell 
oppleves for lite differensiert. Kommunen mener at en mer differensiert tabell vil 
være et bedre verktøy, som vil gjenspeile mer detaljert de ulike 
stillingskodene/yrkesgruppene. Det vil også bety at det ved tariffoppgjør blir enklere 
å fordele potten og prioritere grupper etter lokale behov. 
 

4. Hva vil kommunen/fylkeskommunen selv ha mest oppmerksomhet på i en tillitsreform, i 
egen organisasjon og overfor lokalsamfunnet?  

Frøya kommune tenker at sentrale begrep som må jobbes med er åpenhet, tillit, 
tilgjengelighet og informasjon.  Gjennom Øya-prosjektet har det blitt gjennomført 



workshoper hvor temaet rettes mot psykisk helse for unge voksne. Øya prosjektet er et 
program for folkehelse der vi har fokus på barn og unge. I 2021 er det utført 3 faser med 
deltakere som representerer ulike roller. Tilbakemeldingene fra samtlige gjenspeiler at de 
kommunale tjenestene ikke er synlig nok for den enkelte innbyggeren. Tilgjengelige 
ressurser utover 08-16 kommer frem fra de unge voksne som et stort savn. Frøya 
kommune ønsker en utvikling av tjenestetilbudene spesielt for utsatte barn, unge og 
familier i krise.  
 
Vi erfarer at riktig hjelp kan stoppe opp i et byråkratisk system. Vi ser behov for større 
tverrfaglighet på tvers av enhetene. Innbyggere som tar kontakt uavhengig av sak i 
organisasjonen skal ikke oppleve å havne mellom 2 stoler.   
 
For å effektivisere tilgjengelighet ser vi viktigheten i å utvikle de digitale 
tjenestetilbudene på flere nivå. Frøya kommune ønsker å utvikle kommunens hjemmeside 
til innbyggernes behov, og tilstrebe at alt av informasjon ligger på en digital 
informasjonsplattform. Vi tror det kan bidra til at det blir lettere for innbyggerne å finne 
relevant hjelp og informasjon på det området de søker. Det er viktig å understreke at dette 
ikke skal ikke erstatte de varme hendene. Det bør være et effektiviseringstiltak 
for at innbyggerne skal finne hvor de kan få hjelp til riktig tid og på riktig sted.   
 
 

5. Hva bør KS som interessepolitisk aktør ha mest oppmerksomhet på i utformingen av en 
tillitsreform i og overfor kommunesektoren? 
 
KS må som arbeidsgiverorganisasjon sikre at KD (Kommunal- og distrikts departementet) 
som samordningsdepartement, tar en tydelig rolle overfor fagdepartementene. Slik at nye 
lovforslag, reformer, meldinger, opptrappingsplaner mv vurderes grundig i lys av 
kommunelovens formål om styrket selvstyre og de lovfestede elementene i 
rammestyringsprinsippet. Det for å redusere den statlige detaljstyringen i sektorpolitikken. 
KS må også være en pådriver og ikke minst utarbeide nye løsninger som testes ut i praksis 
som grunnlag for spredning i større skala. 
 

6. Hva bør eventuelt KS bidra med som utviklingspartner for 
kommunene/fylkeskommunene i gjennomføringen av en tillitsreform lokalt? 

Frøya kommune oppfatter at KS er enig i innføring av en tillitsreform med å begrense 
statlige rapporteringskrav, kontroll og tilsyn. Men det er ennå uklart hvordan en 
tillitsreform skal utformes.   
 
KS er en viktig samarbeid- og utviklingspartner for Frøya kommune som bidrar på 
komplekse utfordringer som ikke har kjente løsninger.   
 
Derfor er det viktig at KS tar initiativ til å starte dialog med å sette fokus på hva 
tillitsreformen er, bakgrunn for en tillitsreform, hvorfor den har kommet og hva kan 
gevinstene være. KS Trøndelag bør nedsette et nettverk for alle kommunene i Trøndelag for 
samspill, utveksling av ideer og være en støtte for framdrift av tillitsreformen. Samtidig er 
det viktig at KS Trøndelag legger til rette for en møteplass hvor medlemmene kan dele 
erfaring og kunnskap.   
 
Frøya kommune ønsker mindre fokus på rapportering og større fokus på dialog. Det må 
gjøres gjennom strukturforandring og endring av regelverket. Der vil KS ha en viktig rolle.  
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FORORD

I KS legger vi vekt på å leve etter våre verdier: 
Troverdig – Relevant – Engasjert – Samlende. 
God dialog med, og forankring hos, våre medlemmer 
er helt nødvendig for å oppfylle hvert enkelt av disse. 
Dette debattheftet, og diskusjonene før og under de 
fylkesvise strategikonferansene, er en viktig del av 
dette arbeidet.

Denne gangen er det særlig to områder vi  
trenger innspill på: 
•	 Hva bør være KS’ posisjoner i vårens  

hovedtariffoppgjør?
•	 Hva bør være innholdet i en tillitsreform i  

offentlig	sektor?

Siden sist har landet fått ny regjering. Vi har igjen fått 
demonstrert at Norge er et stabilt demokrati, der makt-
skifter foregår i ordnede og vennskapelige former. Det 
er et ubetinget gode for et land – og det handler om tillit. 
Nå er vi på vei ut av en langvarig og farlig pandemi. 
Norge som samfunn har kommet svært godt ut av 
pandemien, selv om den utvilsomt har vært en knallhard 
påkjenning både for enkeltmennesker og næringsliv – og 
ikke minst for mange ansatte og ledere i kommunene. 
Å	komme	godt	ut	av	pandemien	er	langt	fra	situasjonen	
i alle land, og pandemien som sådan er på ingen måte 
over. Jeg er overbevist om at det vi har fått til i Norge 
også handler om tillit – til myndigheter både lokalt og 
sentralt, og mellom innbyggerne. 

I Hurdalserklæringen lanserte regjeringen en tillitsreform 
i	offentlig	sektor	som	et	av	sine	viktigste	prosjekter,	hvor	
hensikten er å gi de ansatte tid og tillit til å gi brukerne 
bedre tjenester. Vi har merket oss at en del av denne 
reformen skal innebære «større frihet til kommunale og
regionale myndigheter, som er de viktigste tjeneste-

yterne». Nå står regjeringen foran den viktigste jobben:
Å	fylle	ordene	med	konkret	innhold.	KS	og	Kommune- 
Norge ser frem til et godt og tillitsfullt samarbeid for å 
lykkes med det. 

Vi har lenge erkjent at kommuner og fylkeskommuner står 
foran store utfordringer i årene fremover, med færre barn 
og	flere	eldre,	med	å	forhindre	utenforskap	og	med	over-
gang til lavutslippssamfunnet. Når Perspektivmeldingen 
samtidig	varsler	at	veksten	i	offentlige	inntekter	vil	avta,	
mens	behovet	for	offentlige,	i	all	hovedsak	kommunale,	
velferdstjenester vil endre seg og øke kraftig, kan det virke 
som en umulig oppgave.

Og vi vet at Kommune-Norge er i stand til å klare det 
umulige – det har ikke minst pandemiperioden vist 
oss.	Forutsetningen	er	imidlertid	at	det	finnes	vilje	til	
nytenking, evne til omstilling – og forståelse og ramme-
betingelser for hva som trengs for å kunne praktisere 
begge deler.

Ikke minst vil det kreve at sektoren har god tilgang på 
kompetente og dyktige medarbeidere. Og det er stikk-
ord for det andre hovedtemaet i dette debattheftet, 
vårens	hovedtariffoppgjør.	For	KS	vil	det	alltid	være	 
viktigst	at	tariffoppgjørene	bidrar	til	å	styrke	kommunenes	
og fylkeskommunenes evne til å tenke nytt og skape 
bærekraftige	velferdstjenester,	utvikle	et	godt	og	effektivt	
lokalt demokrati og skape gode lokalsamfunn. Slik blir 
det også denne våren. 

Kommune-Norge trenger de dyktige medarbeiderne  
vi	har,	og	vi	trenger	mange	flere	av	dem.	Det	vil	kreve	
aktiv arbeidsgiverpolitikk, konkurransedyktige lønns- og 
arbeidsvilkår, moderne og fremtidsrettet ledelse og et 
godt arbeidsmiljø. For alle, i hele sektoren.

For vi er på samme lag – for fellesskapet.

Lasse Hansen
Administrerende direktør

Kjære folkevalgte
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Arbeidsgiverpolitikk og tariffoppgjør har stor betydning for kommunesektorens evne til 
å realisere de store velferdsambisjonene den er pålagt. Bærekraften til velferdssamfunnet 
utfordres når en økende andel av befolkningen ikke er i arbeid. Utfordringene sektoren 
står overfor, er derfor et viktig bakteppe for vårens hovedtariffoppgjør.

Nye, bærekraftige løsninger 
for arbeidslivet  

Erfaringer fra pandemien har vist at vi 
får det til – når vi må 
Som følge av pandemien ble arbeidshverdagen endret 
over	natten	for	de	fleste.	Ansatte	har	vist	stor	vilje	til	å	
tilpasse seg nye arbeidsmåter. Mange ansatte har vært 
omdisponert på tvers av sektorer. Flere medarbeidere 
mener også at de fremover vil få et bredere oppgave- 
spekter enn tradisjonelle fag- og profesjonsgrenser tilsier.  

Digital samhandling har endret måten vi jobber på. 
Det	gir	nye	muligheter	for	mer	effektive	og	bredere	
involverende prosesser med tillitsvalgte og ressurser
på tvers av fagfelt og profesjoner. Disse erfaringene 
må kommunesektoren ta med seg videre når sektoren 
fremover skal sikre en bærekraftig velferd. En fersk 
undersøkelse har også vist at pandemien bidro til økt 
digital modenhet i kommunesektoren1.
 

VISSTE DU AT...

 ... 90 prosent av kommunalsjefer for helse  
og omsorg vurderer endringskapasiteten i 

egen sektor som stor2 

1  KS FoU 2021: 
https://www.ks.no/fagomrader/forskning-og-utvikling-fou/forskning-og-utvikling/pandemien-har-satt-fart-pa-digitaliseringen-i-kommunene/ 

2  Dypdykk blant kommunalsjefer for helse og omsorg 2021: 
https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/arbeidsgiverpolitikk/nyskapende-arbeidsgivere/Dypdykk.pdf 
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VISSTE DU AT...
... andelen personer som er 70 år og eldre vil øke fra 12,4 prosent i 2020 til 

21,2 prosent i 2050. Dette vil gi færre yrkesaktive per pensjonist.

Aldersbæreevne i Norge –  Antall yrkesaktive bak hver pensjonist i 2020, 2040 og 2050.  

SSB Regionale befolkningsframskrivinger 2020-2050

Kilde: SSB

Kartene viser andel av befolkningen som er 70 år og eldre i 2020 og 2050. Det vil si en aldersgruppe som oftest er ferdig 
med sin yrkesaktive periode og har blitt pensjonist.  

2020

4 2,5 2,2

2040 2050
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Økt tjenestebehov i helse og 
omsorg krever nye løsninger 
Dersom den aldrende befolkningens etterspørsel etter 
helse- og omsorgstjenester skal ivaretas uten endring 
og omstilling fremover, vil det kreve en betydelig økning i 
antall årsverk. Dette er arbeidskraft som kommunene alt  
i dag rapporterer er krevende å rekruttere. En slik økning 
i	antall	årsverk	er	urealistisk,	både	fordi	det	ikke	er	finan-
sielt bærekraftig og fordi det ville legge beslag på en for 
stor andel av landets arbeidsstyrke.

Det er ikke mulig å «rekruttere seg ut av» det økende 
arbeidskraftsbehovet i helse- og omsorgstjenestene. 
Derfor kan ikke morgendagens oppgaver løses på 
samme måte som i dag.

VISSTE DU AT...

... en av tre yrkesaktive i Norge må jobbe 
med helse frem mot 2060, dersom opp-
gavene løses på samme måte som i dag. 

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135 Totalt
Annet
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Samferdsel og teknikk
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Administrasjon
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Administrasjon Barnehager Helse og omsorg Samferdsel og teknikk

Undervisning Annet Totalt Kilde: KS, 2021.

Figuren	under	viser	at	dersom	vi	ikke	gjennomfører	nødvendig	omstilling	og	finner	nye	bærekraftige	måter	å	løse	
oppgavene på, vil fremskrevet årsverksbehov se slik ut allerede i 2031:
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Vi må skape bærekraftige løsninger 
for fremtidens velferd
Kommunesektoren møter fremtiden med nye grep for  
en bærekraftig utvikling, der miljø, økonomi og sosial 
utvikling sees i sammenheng. For å nå målet om bære-
kraftig utvikling, blir det naturlig å etablere samarbeid 
mellom myndigheter, næringsliv og sivilsamfunnet i et 
mye større omfang enn vi har sett de siste tiårene.  
 
På tross av økende digitalisering, er det en voksende 
erkjennelse av at kommunesektoren alene verken vil 
ha tilgjengelig kompetanse, kapasitet eller økonomiske 
rammer til å betjene innbyggernes økte og endrede 
behov for tjenester.

Perspektivmeldingen 2021 angir tre parallelle strategier  
for at kommunesektoren skal være i stand til å møte 
tjenestebehovene nå og frem i tid: 

1. Velferdsordningene må tilpasses 
behovene de skal møte  
Nivået på tjenestene må vurderes opp mot behovene 
de skal løse og mot økonomiske rammer. Det må 
videre være gode, åpne systemer for prioritering som 
bl.a. kan gjøres gjennom aktivt politisk engasjement 
og innbyggerinvolvering.

2. Tjenestene må produseres effektivt  
Teknologi må tas i bruk innenfor alle ansvars- 
områder i kommunesektoren der det er hensikts-
messig.	For	å	realisere	størst	mulig	effekt	og	gevinster,	
må det tenkes nytt om organisering av tjenestene,  
endring av arbeidsprosesser og oppgavedeling  
mellom yrkesgrupper. 

Muligheter for gjenbruk og deling av ressurser mellom 
kommuner og andre aktører må ses på. 

3. Forebyggende innsats for å dempe/redusere 
veksten i behov 
Selvbetjeningsløsninger med god veiledning må  
innføres der det er mulig. Kommunene må etablere 
et godt samspill med frivillige og pårørende for å  

bidra til livsmestring for innbyggere som trenger det. 
Innbyggerne må stilles overfor tydelige forventninger 
om selv å måtte planlegge og gjøre tilpasninger for å 
kunne bo hjemme lengst mulig.

TØRN - Ny oppgavedeling for 
bærekraftig bruk av tilgjengelig 
kompetanse

Tørn-prosjektet utforsker ny organisering av 
arbeidet i omsorgssektoren gjennom ny 
oppgavedeling og utprøving av nye arbeids-
tidsordninger, og utvikler kunnskap og verktøy 
som kommuner kan ta i bruk i arbeidet med å 
organisere omsorgstjenestene for fremtiden. 

Se mer om Tørn på KS’ nettsider

I KS’ arbeidsgiverpolitikk

«Nyskapende arbeidsgivere» understrekes 
behovet for samskaping med andre aktører for 
å skape bærekraftige velferdstjenester. 
 
Se mer om Nyskapende arbeidsgivere
på KS’ nettsider 
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Økt behov for kompetanse og arbeidskraft
Til tross for at det jobbes godt med de tre strategiene 
for å skape bærekraftige løsninger, vil det bli et økt 
behov for kompetanse og arbeidskraft innenfor 
helse- og omsorgstjenestene.

Ved	vårens	hovedtariffoppgjør	er	kommunesektorens	
rekrutteringsutfordringer ventet å bli et sentralt tema. 
Det er viktig at kommunesektoren viderefører konkur-
ransedyktige lønns- og arbeidsvilkår sammenliknet med 
andre	offentlige	arbeidsgivere.	Lønn	alene	vil	likevel	i	liten	
grad avhjelpe det langsiktige utfordringsbildet  

kommunene står overfor. Behovet for å rekruttere til-
strekkelig sykepleierkompetanse har fått mye oppmerk-
somhet, men framskrivningene viser at rekrutteringsut-
fordringene	gjelder	flere	av	profesjonsgruppene	innen	
helse- og omsorgstjenesten. 

Det ligger et betydelig arbeidskraftspotensial i bl.a. mer 
heltid, lavere sykefravær, redusert utenforskap, lengre 
yrkesliv for seniorene, kompetanseutvikling og ny oppga-
vedeling for riktig bruk av tilgjengelig kompetanse, samt 
økt bruk av digitale løsninger.

E-helse  
– store digitaliseringssamarbeid  
med staten

Digitalisering og smart bruk av teknologi er 
viktige virkemidler for å få tilstrekkelig kapasitet 
og videreutvikle helse- og omsorgstjenesten i 
møte med økt tjenestebehov.

Den nasjonale styringsmodellen på e-helse  
er etablert med utgangspunkt i å skape gode 
felles strategiske og rådgivende arenaer innen 
området. Styringsmodellen må videreutvikles for 
å sikre at kommunal helse- og omsorgstjeneste 
har	større	medinnflytelse	på	beslutninger	i	 
statlig e-helsearbeid som har konsekvenser 
for kommunene. 

Kommunal sektor samarbeider også tett med 
staten på de viktige programmene Velferds-
teknologi /Digital hjemme oppfølging, 
Pasientens legemiddelliste, Digital samhandling 
og Felles kommunal journal. Disse har som mål 
å gi kommunene gevinster i form av økt omsorg-
skapasitet, økt kvalitet, og bedre pasient-
sikkerhet på kort sikt og bidra til å løse sektorens 
utfordringsbilde på lang sikt.

VISSTE DU AT...

... det vil bli utløst over 30.000 ekstra 
årsverk, dersom alle arbeidstakere mellom
 27 og 65 år som jobber i turnusstillinger i 

helse- og omsorgssektoren, jobber 
heltid i stedet for deltid.

... det vil bli utløst over 1.400 ekstra årsverk innen 
helse- og omsorgssektoren dersom sykefraværet 

reduseres med kun ett prosentpoeng.
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Kilde: Ipsos, 2021.
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De to siste tariffoppgjørene 
KS lønnssystem baseres på lik garantilønn for alle 
stillinger med lik utdanningslengde. De siste årene før 
pandemien ble arbeidstakere med universitets- og  
høgskoleutdanning	prioritert	ved	tariffoppgjørene.	 
Eksempelvis ble det gitt et betydelig lønnsløft for  
bl.a. sykepleiere, barnehagelærere, vernepleiere,  
adjunkter mv. i 2019. 

De	siste	to	tariffoppgjørene	har	vært	preget	av	pande-
mien.	I	2020	ble	tariffoppgjøret	gjennomført	under	svært	
stramme rammer, med små sentrale lønnstillegg til alle 
stillingsgrupper. Også i 2021 vektla KS at det var hele 
laget i kommunesektoren, alle ansatte i alle yrker, som 
sammen hadde håndtert den ekstraordinære situasjonen 
 

Merknad: Tallene i figuren omfatter alle ansatte for de ulike tjenesteområdene.
Kilde: PAI-registeret.
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Turnover i kommuner og fylkeskommuner, etter tjenesteområder. 2019–2020

på en imponerende måte over lang tid. KS la derfor opp 
til at det var gjennom brede og samlende lønnsmessige 
tiltak partene kunne ivareta alle ansattes betydning for 
å levere gode tjenester. De avtalte lønnstilleggene var 
prosentvise, slik at de høyeste lønnede utdannings- 
gruppene	fikk	de	høyeste	kronetilleggene.	

I tillegg ble det avsatt en pott til lokale lønnsforhandlinger 
høsten	2021,	slik	at	partene	lokalt	fikk	mulighet	til	å	for-
dele ut fra lokal lønnspolitikk og egne rekrutterings-
utfordringer. Det er store forskjeller i rekrutteringsutfor-
dringer både mellom kommunene/fylkeskommunene 
og mellom ulike yrkesgrupper. Arbeidsgivermonitoren 
2021 viser at det også er variasjoner mellom ulike  
yrkesgrupper når det gjelder turnover. 
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Økonomiske utsikter før forhandlingene i 2022 
Prognosene for prisvekst og lønnsvekst i 2021 viser at 
vi fortsatt må være forberedt på en svak reallønns-
nedgang i 2021. Det er særlig de høye strømprisene 
som bidrar til høy prisvekst (konsumprisindeksprog-
nosene	på	omlag	3,2	prosent).	Årslønnsvekstprognosene	
for 2021  viser om lag tre prosent.  
 
Hovedtariffoppgjøret	i	2022	vil	trolig	preges	av	et	mer	
begrenset økonomisk handlingsrom enn i 2021. Før 
partene møtes til forhandlingene er om lag to prosent 
allerede brukt som følge av lønnsglidning og høyt 
overheng, det vil si helårsvirkning av tillegg gitt året før. 
Dersom prognosene for årslønnsveksten fra 2021 til 
2022 på om lag tre prosent viser seg å stemme, vil det 
kun være om lag én prosent disponibelt å forhandle om. 

Slik KS vurderer det, vil en disponibel ramme på om lag 
én prosent kreve tydelige prioriteringer. Først og fremst 
må det tas stilling til om lønnsmidlene skal fordeles 
sentralt, eller om det i lys av de varierende rekrutterings-
utfordringene er nødvendig med et stort lokalt handlings-
rom. Videre må det vurderes om «hele laget-strategien» 
fra	pandemiårene	og	tariffoppgjørene	2020	og	2021	skal	
videreføres, eller om noen grupper skal prioriteres foran 
andre i dette oppgjøret. 

KS vil gjennom det inntektspolitiske samarbeidet  
bidra	til	at	hovedtariffoppgjøret	i	2022	gjennomføres	 
på en ansvarlig måte. Det legges til grunn at KS vil  
følge rammen fra frontfaget, men det understrekes  
samtidig at kommunesektoren og KS fortsatt må bruke 
mulighetene og handlingsrommet som ligger innenfor 
frontfagmodellen.  

I	2022	er	det	hovedtariffoppgjør.	Hele	Hovedtariffavtalen,	
både lønn og andre arbeidsvilkår, er da gjenstand 
for forhandlinger.

Lønnsglidning 

Lønnsglidning er den delen av lønnsveksten 
som	ikke	følger	av	sentrale	tarifftillegg.	 
Eksempler er ansiennitetsopprykk, endringer 
i lønn ved skifte av stilling eller at en ny  
medarbeider får høyere lønn enn personen 
vedkommende erstatter. 

I	Hovedtariffavtalen	er	det	egne	forhandlings-
hjemler	for	forhandling	av	lønn	utenom	tariff- 
oppgjørene. Det er egen hjemmel for særskilte 
forhandlinger i de tilfeller det for eksempel er 
organisatoriske eller bemanningsmessige 
endringer eller ved betydelige endringer i 
arbeids- og ansvarsområde. I tillegg er det egen 
hjemmel	for	å	forhandle	om	lønn	utenom	tariff-
oppgjør i «de tilfeller det er spesielle problemer 
med	å	beholde	eller	rekruttere	kvalifiserte	
arbeidstakere», og enda en hjemmel for å  
forhandle	om	lønn	utenom	tariffoppgjør	«når	
en arbeidstaker har gjennomført relevant 
etter-/videreutdanning.» 

Les mer om lønnsutviklingen i KS-området 
sammenliknet med andre tariffområder, 
samt om lønnssystemet i KS-området i 
tariffnotatet fra 2021 på KS’ nettside
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NYE, BÆREKRAFTIGE LØSNINGER FOR ARBEIDSLIVET

Frontfagsmodellen 

Frontfagmodellen innebærer at lønnsveksten 
koordineres i hele arbeidslivet. Konkurranse- 
utsatt industri (frontfaget) forhandler først, 
og lønnsveksten her legger premissene for 
lønnsvekst i skjermede næringer/sektorer, bl.a. 
kommunal	sektor.	Profilen	på	oppgjørene	og	
prioriteringer av grupper bestemmes innenfor 
rammen for frontfaget. Lønnsvekst utover  
frontfagets rammer må tas av kommunene  
og fylkeskommunenes frie midler.

Årslønnsvekst siste 5 år for arbeids- 
takere omfattet av sentrale lønnsfor- 
handlinger (Hovedtariffavtalens kap. 4). 

Årslønnsveksten	har	i	denne	perioden	vært	noe	høyere	
enn frontfaget. Gruppe 1 er stillinger uten krav til 
U/H-utdanning, f.eks. assistenter og fagarbeidere, 
mens Gruppe 2 er stillinger med krav til U/H-utdanning, 
f.eks. sykepleiere, vernepleiere og lærere.

Kapittel 4 
samlet Gruppe 1 Gruppe 2

2016 2,5 2,6 2,5
2017 2,4 2,5 2,4
2018 2,9 2,8 2,9
2019 3,5 3,5 3,7
2020 1,7 1,5 2,0
Samlet vekst  
2015-2020 13,7 13,6 14,2

Årslønnsvekst i kapittel 4 samlet, 
samt gruppe 1 og gruppe 2. Prosent
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VIGNETT

KS SPØR

1 Bør	den	begrensede	økonomiske	rammen	i	hovedtariff- 
oppgjøret fordeles sentralt, eller bør den forhandles 
lokalt,	ut	fra	lokale	behov?
 

Hvis rammen fordeles sentralt; bør KS søke å gi alle 
arbeidstakere med sentral lønnsdanning en så god, 
generell lønnsutvikling som mulig, eller ønskes en 
omfordeling med tydeligere opprioritering av enkelte 
stillingsgrupper	framfor	andre?	I	så	fall	hvilke?	

Hvilke	andre	endringer	i	Hovedtariffavtalen	
bør	prioriteres?

2

3
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VIGNETT

Foto: Adobe Stock
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EN TILLITSREFORM I OG OVERFOR KOMMUNESEKTOREN

En av regjeringens viktigste prosjekter er en tillitsreform i offentlig sektor. Reformen handler 
om å gi de ansatte tid og tillit til å gi brukerne bedre tjenester, og den skal utformes i tett 
samspill med brukerorganisasjoner, tillitsvalgte og ledelsen i alle store offentlige virksomheter. 
Samtidig vil regjeringen gi større frihet til kommunale og regionale myndigheter, som er de 
viktigste tjenesteyterne.

En tillitsreform i og 
overfor kommunesektoren

KS deler målet om å bruke mindre tid på kontroll og 
rapportering, og få mer tid og større handlingsrom til 
å	kunne	bruke	lokalt	skjønn	for	å	finne	nye	løsninger	
og	gjennom	en	effektiv	ressursbruk	gi	innbyggerne	
gode tjenester. 

KS kan ta en aktiv rolle i utformingen av en tillitsreform i 
offentlig	sektor.	KS	kan	også	bidra	som	utviklingspartner	 
i det lokale arbeidet med tillit i og til kommunesektoren.

 

Strategi for offentlig sektor

Regjeringen vil legge frem en strategi for 
offentlig	sektor	som	tar	brukerorganisasjonene,	
de	tillitsvalgte	og	ledelsen	i	alle	store	offentlige	
virksomheter med på en forpliktende prosess 
for hvordan tillitsreformen skal utformes på det 
enkelte område med følgende formål: 
• Redusere bruken av markedsmekanismer i 

alle deler av velferdsstaten. 
• Styrke trepartssamarbeidet og rettighetene 

ansatte har til å bli involvert i alle viktige 
prosesser, både i staten og i kommunene.

• Sørge	for	at	store	IKT-prosjekter	i	offentlig 
sektor styres på en ny og bedre måte 
basert på tett involvering av brukere og 
ansatte, og ved å bygge opp kompetanse  
i egen organisasjon fremfor å kjøpe  
konsulenttjenester.

• Sikre	at	offentlige	ledere	har	opplæring	 
i den norske arbeidslivsmodellen  
og trepartssamarbeidet.
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EN TILLITSREFORM I OG OVERFOR KOMMUNESEKTOREN

Tillitsreform i skolen

Regjeringen vil blant annet innføre en tillitsreform 
i skolen i dialog med partene. Regjeringen vil 
sette ned et partssammensatt utvalg for å 
gjennomgå kvalitetsvurderingssystemet (NKVS) 
i skolen, med sikte på å blant annet redusere 
omfanget av tester og prøver, og ta initiativ til at 
kommuner skal gjennomgå rapporterings- og 
dokumentasjonskrav regelmessig. Regjeringen 
vil også endre nasjonale prøver i dialog med 
partene og sette det pågående arbeidet med 
nye progresjonsprøver på pause.

Tillitsbasert styring og ledelse 
Tillit til og samarbeid med medarbeidere har vært  
grunnleggende verdier og et hovedtrekk i den norske 
ledelsesmodellen i mange år. 

Se mer om KS’ arbeidsgiverpolitikk 
Nyskapende arbeidsgivere på KS’ nettsider

«Samarbeidet med tillitsvalde er basert på tillit og  
gjensidig forståing for partane sine ulike roller.» 
(Hovedavtalen for KS-området)

I enhver styringslinje må det være tillit. Tillit handler om 
at medarbeidere opplever autonomi og handlingsrom 
gjennom å jobbe selvstendig og kan gjøre egne vurdering-
er og valg, basert på egen kompetanse,innenfor rammer 
satt av ledelsen. Opplevd autonomi må ikke forveksles 
med full frihet. Det er viktig at ledere er tydelige på mål, 
forventninger og resultater til medarbeiderne og bygger 
mestringstro og gir handlingsrom og mestrings- 
opplevelser gjennom bruk av kompetanse. 

God ledelse i kommunal sektor er avgjørende for å  
skape gode tjenester til innbyggerne. God ledelse  
handler om å vise gjennomføringskraft, mestre styring, 
være tydelig i rollen som leder og legge til rette for  
mestring og motivasjon hos medarbeiderne. Ledere har,  
på alle nivå, en viktig rolle i å utvikle en organisasjon  
med kompetente medarbeidere som yter sitt beste for 
innbyggerne – hver eneste dag.

Ledelse handler om å skape gode relasjoner, gode 
team	og	effektive	ledergrupper	som	bidrar	til	å	gjennom- 
føre omstillinger for å nå resultater. 

Kompleksiteten i samfunnet har blitt større, og det  
er behov for å tenke helhet og sammenheng i utvikling  
av	tjenestene.	Det	kan	handle	om	å	finne	en	god	 
balanse mellom drift og utvikling og legge til rette for 
 å eksperimentere mer. Det er behov for at ledere ser 
utover egen enhet og egen kommune, tenker ressurs- 
mobilisering og samfunnsutvikling og skaper arenaer  
for eksperimentering. 
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EN TILLITSREFORM I OG OVERFOR KOMMUNESEKTOREN

Balanse mellom tillit og kontroll
Kommunestyret og fylkestinget har det overordnede 
kontrollansvaret overfor hele den kommunale og fylkes- 
kommunale forvaltningen. Dette er et ansvar som er 
prinsipielt uavhengig av delegeringsvedtak og interne 
organisasjonsordninger. For å kunne ivareta dette  
ansvaret er kommunestyret/fylkestinget avhengig av 
informasjon om virksomheten.  

Kilde: KS Lokaldemokratiundersøkelse 2018.
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EN TILLITSREFORM I OG OVERFOR KOMMUNESEKTOREN

Kommunen/fylkeskommunen skal etter kommuneloven 
ha internkontroll med administrasjonens virksomhet 
for å sikre at lover og forskrifter følges. 

I tillegg til å unngå lovbrudd, vil god internkontroll bidra til 
at vedtatt politikk blir gjennomført, at tjenestene er av 
god	kvalitet	og	at	ressursene	brukes	effektivt	og	riktig. 
Dette er viktig for tilliten til kommunesektoren og lokal- 
demokratiet. Godt internkontrollarbeid gir tillit og trygg-
het for både ledere og medarbeidere. Fordi kommune- 
sektoren er viktig for folks liv og livskvalitet, er det  
viktig å ha orden i eget hus. 

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

Orden i eget hus
Kommunedirektørens internkontroll 

En 
praktisk 
veileder

KS tre viktigste råd til kommuner 
og fylkeskommuner som vil forbedre 
sin internkontroll

• Mer formalisert internkontroll
• Mer risikobasert internkontroll
• Bedre sammenheng mellom internkontroll 

og øvrig ledelse og styring 

Se kommunedirektørens veileder om  
Orden i eget hus på KS’ nettside
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EN TILLITSREFORM I OG OVERFOR KOMMUNESEKTOREN

Tillitsbasert rammestyring 
Den beste måten å få mindre tid på kontroll, rapport-
ering og tilsyn og mer tid til å gi innbyggerne tjenester, 
er mindre statlig detaljstyring og mer tillitsbasert ramme-
styring av kommunene. Staten stiller detaljerte krav til 
hvordan	kommunene	skal	arbeide,	og	definerer	konkrete	
plikter og rettigheter som skal oppfylles. Det skaper  
dokumentasjons- og rapporteringsbehov som den  
enkelte ansatte til slutt må bruke tid på. Et mål om  
mer brukerrettet tid for kommunesektorens ansatte forut-
setter i mange tilfeller moderasjon i detaljkrav og 
bindinger fra stat mot kommuner og fylkeskommuner, 
som er de ansattes arbeidsgivere. Tillit til kommune- 
sektoren vil dermed bety mer rom for de ansatte til å 
utøve sitt fag til det beste for innbyggerne. En vurdering 
av statlig rapporteringskrav, kontroll og tilsyn, beman-
ningsnormer og annen detaljstyring bør inngå som en del 
av	en	tillitsreform	for	offentlig	sektor.

«Når ulike særlover gir kommunen/fylkeskommunen  
plikter, ender det ofte opp med at kommunen/fylkes- 
kommunen fremstår som drivere av økte krav til doku-
mentasjon og rapportering i skolen, mens det de gjør er 
å utøve internkontroll pålagt dem i kommuneloven.»
(Høringshjelp fra KS ifm. forslag til ny opplæringslov)

For å løse komplekse samfunnsutfordringer, er det større 
behov for å jobbe mer helhetlig på tvers av sektorer og 
forvaltningsnivå og med nye arbeidsformer. Utvikling 
av sammenhengende tjenester på tvers av sektorer og 
profesjoner	kan	bidra	til	mer	effektiv	bruk	av	ressurser	 
og løsninger som er bedre tilpasset innbyggernes behov. 
Det er tendenser til at statsforvaltningen i større grad 
ønsker en mer samordnet utvikling og gjennomføring  
av politikk, som for eksempel 0-24-samarbeidet for barn 
og unge og Program for folkehelsearbeid i kommunene. 
Samtidig er det tendenser til at den statlige sektor- 
iseringen i større grad søkes gjenspeilet i kommunal 

Foto: Adobe Stock

sektor, blant annet gjennom krav til bemannings- 
normer og tilstandsrapporter på enkelte tjenester.  
 
Tidligere knyttet særlovene tette bånd mellom de stat-
lige og kommunale sektorinteressene. Kommuneloven 
av 1992 la opp til et mer samordnet og helhetlig rettslig 
rammeverk for virksomheten i kommunesektoren enn tid-
ligere	lover.	En	tillitsreform	i	offentlig	sektor	bør	unngå	å	
styrke sektorlinjene mellom stat og kommune, men heller 
stimulere til mer samordnet utvikling og gjennomføring av 
politikk, også på tvers av forvaltningsnivåene.  
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EN TILLITSREFORM I OG OVERFOR KOMMUNESEKTOREN

Tillit i samarbeidet med lokalsamfunnet
Norge er, sammen med resten av Norden, kjent 
som et samfunn med høy grad av tillit, både til andre 
mennesker, til politikere og institusjoner og mellom  
partene i arbeidslivet. Det gir et godt utgangspunkt for  
å løse krevende samfunnsutfordringer og få legitimitet 
til vanskelige beslutninger. 

Tilfredshet	med	offentlige	tjenester	betyr	mye	for	 
befolkningens tillit i Norge, men også høy utdanning, 
høy organisasjonsgrad og høy valgdeltakelse har  
positiv	effekt	på	tillit	i	samfunnet.	

Offentlige	institusjoners	evne	til	å	respondere	og	
levere på innbyggernes behov og forventninger samt 
praktisering av verdier som integritet, rettssikkerhet og 
åpenhet har betydning for innbyggernes tillit til dem.

«Videre skal loven bidra til at kommuner og fylkes- 
kommuner er tillitsskapende. I dette ligger blant annet  
at hensyn som etikk, rettssikkerhet og åpenhet skal 
ivaretas. Kommunene og fylkeskommunene skal  
generelt drives slik at andre kan ha tillit til dem.» 
Prop. 46 L (2017-2018) - kommuneloven

Forskere har undersøkt alle kommuner som har gjen-
nomført KS Lokaldemokratiundersøkelse de siste ti 
årene. De har funnet noen kjennetegn på god styring for 
å oppnå et godt lokaldemokrati med høy tillit. Det er at 
kommunen har en intern kultur med åpenhet og tillit og 
en struktur med tydelige ansvarslinjer og en omforent 
rolleavklaring. I tillegg har man generelle medvirknings- 
tiltak og mange informasjonstiltak. 

Samtidig	understreker	forskerne	at	det	ikke	finnes	uni-
verselle forklaringer på hvorfor lokaldemokratiet er godt, 
det må tas utgangspunkt i lokale utfordringer og behov. 
Et viktig hovedgrep for å styrke lokaldemokratiet er å 
sette	det	på	dagsorden	og	finne	ut	hvor	skoen	trykker.	
Det kan aldri gjøres en gang for alle, fordi utvikling av 
lokaldemokratiet må ta hensyn til at lokale omsten-
digheter er i stadig endring. 

VISSTE DU AT...

... KS tilbyr KS Lokaldemokratiundersøkelse 
i 2021/2022 og at resultatene for den enkelte 
kommune	ligger	på	lokaldemokratidatabasen?	

Se mer

KS Lokaldemokratiundersøkelse

Lokaldemokratidatabasen
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VIGNETT

KS SPØR

4 Hva vil kommunen/fylkeskommunen selv ha mest 
oppmerksomhet på i en tillitsreform, i egen 
organisasjon	og	overfor	lokalsamfunnet?

 

Hva bør KS som interessepolitisk aktør ha mest 
oppmerksomhet på i utformingen av en tillitsreform 
i	og	overfor	kommunesektoren?

Hva bør eventuelt KS bidra med som utviklingspartner
for kommunene/fylkeskommunene i gjennomføringen 
av	en	tillitsreform	lokalt?		

5

6
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 
Kommunestyret 
 
INNFØRING AV PLIKT TIL TILKNYTNING TIL KOMMUNALE VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER I FRØYA KOMMUNE  
 
 
Forslag til vedtak: 

1. Frøya kommunestyre vedtar å innføre pliktig tilknytning til kommunale vann- og 
avløpsledninger i ht. Plan- og bygningsloven §§27-1 og 2. 

2. Ordningen innføres og iverksettes når vedtatte retningslinjer foreligger. 
3. Frøya kommunestyre ber Kommunedirektøren om å legge frem følgende forslag til 

retningslinjer for Hovedutvalg for Allmenne og Tekniske tjenester så snart som mulig: 
a) Retningslinjer for vurdering av plikt til vann- og avløpstilknytning. 
b) Retningslinjer for tilskudds- og fritaksordninger for boligeiendommer ved pålegg 

om tilknytning til offentlige vann- og avløpsledninger. 
 
Vedlegg: 
 

1. PBL §27-1 og 2 
2. Saksprotokoll sak PS201/21 

 
Saksopplysninger:   
 
Bakgrunn: 
I forbindelse med tilknytningsaker til kommunalt ledningsnett, er det behov for å klargjøre 
tilknytningsplikten i forhold til plan- og bygningsloven (PBL) § 27-1 og § 27-2, for både 
vann- og avløpstilknytning, spesielt i uregulerte områder (spredt bebyggelse).  
Saken har aktualisert seg i forbindelse med de store investeringene innen VA-sektoren samt 
høy privat byggeaktivitet i kommunen, der økonomiske betraktninger gjør det vanskelig å 
gjennomføre en kommunal utbygging uten prinsipielle avklaringer. Det vises til plan- og 
bygningsloven (PBL) § 27-1 og § 27-2, for både vann- og avløpstilknytning, her referert:  
 
 
 
”§ 27-1. Vannforsyning” (2. ledd):  
“Når offentlig vannledning går over eiendommen eller i veg som støter til den, eller over 
nærliggende areal, skal bygning som ligger på eiendommen knyttes til vannledningen. Vil 



dette etter kommunens skjønn være forbundet med uforholdsmessig stor kostnad, eller særlige 
hensyn tilsier det, kan kommunen godkjenne en annen ordning.” 
 
“§ 27-2. Avløp” (2. ledd):  
“Når offentlig avløpsledning går over eiendommen eller i veg som støter til den, eller over 
nærliggende areal, skal bygning som ligger på eiendommen, knyttes til avløpsledningen. Vil 
dette etter kommunenes skjønn være forbundet med uforholdsmessig stor kostnad eller 
særlige hensyn tilsier det, kan kommunen godkjenne en annen ordning.” 
 
 
Vurdering: 
For å sikre gjennomføring av kommunale planer i forbindelse med tilknytning til kommunalt 
vann og/eller avløp, eller utbedring av private avløp, er det ønskelig med politisk forankring i 
arbeidet med tilknytningssaker. 
 
Behovet for politisk forankring av tilknytningsplikten er nødvendig med bakgrunn i blant 
annet det planlagte arbeidet med tilknytning av eksisterende bebyggelse til nye avskjærende 
kommunale avløpsledninger rundt avløpsrenseanleggene på f.eks Valen, Måsøyvalen og 
Grindfaret når disse blir overtatt av kommunen. Ikke minst vil leggingen av nye ledninger i 
forbindelse med de nye kommunale avløpsrenseanleggene på Nabeita og Nordskaget åpne for 
å kunne tilknytte mange eiendommer som i dag har private avløpsanlegg (spesielt gjelder dette 
i området Flatval-Hammarvika). Samme behovet kan også ses i spredt bebyggelse, i områder 
som blir pålagt oppgradering av private avløpsanlegg. Kommunens fremgangsmåte ved 
opprydding av private avløp i spredt bebyggelse, hvor det prioriteres områder med mulighet 
til større felles løsninger, øker også behovet for å avklare tilknytningsplikten. 
 
Kommunen har iflg. PBL §27-1 og 2 hjemmel til å pålegge tilknytning til kommunal vann- og 
avløpsledning for eiendommer beliggende i «nærliggende areal» til disse ledningene og som 
altså ikke fra før er tilknyttet disse.  
PBL §27-1 og 2 sier også at hvis en tilknytning til kommunal infrastruktur medfører 
uforholdsmessig stor kostnad, eller særlige hensyn tilsier det, kan kommunen godkjenne en 
annen ordning. 
Med felles forståelse av de to lovparagrafene vil dette kunne brukes som et redskap for å 
gjøre det forutsigbart for forbrukeren, og håndterlig for kommunen i tilknytningssaker. Det er 
av den grunn formålstjenlig å fastsette retningslinjer for bruken av tvungen tilknytning ved 
aktuelle utbygginger. 
 
Ordninger for tilskudd og fritak  
I forbindelse med tilknytning til kommunalt vann og/eller avløp, eller utbedring av private 
avløp, er det ikke uvanlig at det kan være knyttet større etableringskostnader til tiltakene. 
Ikke alle boligeiere har økonomi til å kunne gjennomføre slike tiltak. For å sikre at 
kommunale fellesprosjekter eller etablering av kommunale avskjærende avløpsledninger i 
spredt bebyggelse kan bli gjennomført, er det derfor viktig at det opprettes et tilskuddsfond 
som kan gi støtte (lån eller tilskudd eller en kombinasjon av dette) til berørte eiendommer i 
slike saker. Vi ser at svak økonomi hos enkelthusholdninger kan stoppe større 
fellesetableringer som senere kan overtas av kommunen, selv om dette er rimeligere for alle 
parter på lang sikt. Samtidig er det ønskelig å finne løsninger for fritak i de tilfeller det vil bli 
uforholdsmessig kostbart å tilknytte eiendommen til kommunal ledning. 
 



Kommunedirektøren anser det derfor viktig å se nærmere på retningslinjer for tilskudds- og 
fritaksordninger: 
 

1. Finansierings- og tilskuddsordninger 
Kommunestyret har den 25.11.21 vedtatt (sak 201/21) å opprette et «Tilskuddsfond for 
vann- og avløpsrealterte utgifter» til bruk ved pålagt oppgradering av private avløpsanlegg 
samt ved pålagt tilknytning til kommunal vann- og avløpsledninger. Dette er blant annet 
ment å bidra til at private boligeiendommer hvor eiere som har lav eller ingen 
betalingsevne også kan tilknyttes de kommunale ledningene i tilfeller hvor dette av 
forurensningshensyn eller andre årsaker er viktig.   
Fondet er vedtatt finansiert gjennom midler fra kommunens disposisjonsfond hvor det 
årlig avsettes kr. 1.6 mill. kroner i en 4-årsperiode. Bruk av ordningen vil derfor ikke 
belaste selvkostområdet for vann og avløp.  
 
Parallelt med at dette saksfremlegget skrives arbeider Kommunedirektøren med et 
saksfremlegg med forslag til retningslinjer for bruk av fondet. Forslag til retningslinjer som 
også angår tilknytning til kommunale anlegg vil fremkomme der. 
 
2. Fritaksordning 
I tillegg til finansierings- og tilskuddsordninger vil det ved plikt til tilknytning til 
kommunale anlegg være nødvendig å innføre fritaksordninger som ivaretar eiendommer 
hvor det av forskjellige årsaker ikke er helt nødvendig å pålegge eiendommen tilknytning 
til den kommunale ledningen. Ordningen vil f.eks. kunne gjelde for en begrenset periode 
eller inntil eier av eiendommen frivillig ønsker tilknytning.  

 
Konklusjon 
På generelt grunnlag vil innføring av plikt til tilknytning til kommunal infrastruktur for vann 
og avløp medføre større forutsigbarhet, større presisjon og enklere saksbehandling i 
kommunale utbyggingsprosjekter i uregulerte områder. Kommunedirektøren legger opp til at 
ordningen også skal ivareta sikkerheten for at private eiendommer ikke blir påført uakseptable 
kostnader i forbindelse med tvungen tilknytning til kommunalt vann- og/eller avløpsledninger. 
Dette også gjennom bruk av tilskudds- og fritaksordninger som ivaretar boligeiere som ikke 
har økonomi til å etterkomme disse påleggene.  
Sluttproduktet vil være at kommunen får tilknyttet så mange som mulig av de eiendommer 
som i dag har private vann- og avløpsanlegg. Spesielt gjelder dette i områder hvor kommunen 
ønsker å rydde opp i forurensning fra private avløpsanlegg, da ordningen bidrar til å redusere 
forurensningen fra disse samtidig som eiendommene slipper kostnadene med å oppgradere 
sine egne private anlegg samt ansvaret for å drifte og vedlikeholde disse. 
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Saksprotokoll

Utvalg:
M øtedato:
Sak :

Kommunestyret
25.11.2021
201/21 Ar kivsak : 21/2179

SAKSPROTOKOLL - TILSKUDDSORDNINGEN FOR V ANN OG AVLØP - AVSETTING A V
FONDSMIDLER

Vedtak :
1. Kommunestyr et i Fr øya kommune vedtar å oppr ett e et «Tilskuddsfond for vann- og

avløpsr elater te utgifter» fr a 01.01.2022 med en økonomisk ramme på 1.600.000 kr PR år i en 4-
år sper iode, totalt 6.400.000 kr .
Midlene tas fr a disposisj onsfondet som pr 28.10.2021 har en saldo på kr 77 530 100,53.

2. Tilskuddsfondet administr er es av Kommunedir ektør en eller en stedfortr eder som
Kommunedir ektør en velger .

3. Søknader om tilskudd fr a fondet sk al behandles ett er «Retningslinj er for tilskudd for vann- og
avlopsr elater te utgifter .» Kommunestyr et ber Kommunedir ektør en snar lig fremlegge sak med
forslag til r etningslinj er for godkj enning i Hovedutvalg for allmenne og tekniske tj enester .

4. Or dningen sk al rappor ter es og evaluer es ett er hver t kalender år

Enstemmig.

Behandling:

Postadresse:

7260 SISTRANDA

Besøksadresse:
Rådhusgata 25
SISTRANDA

Telefon:
Telefaks:



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Nils Jørgen Karlsen Arkiv: 202 &46  
Arkivsaksnr.: 21/2539    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
ASFALTERING DYRØY 2021 MEDFINANSIERING FRØYA KOMMUNE 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Frøya kommune medfinansierer asfaltering av Dyrøyveien med 904.300 kr 
2. Medfinansieringen finansieres over Disposisjonsfondet 

 
Saldo på Disposisjonsfondet pr 11.01.2022: 27.772.023 kr 
 
 
 
Vedlegg: 
 

 Kostnader for asfaltering 
 Avtale 

 
Saksopplysninger:   
 
I forbindelse med Fylkeskommunens asfaltering av Fylkersvei 6466 Sørdyrøyveien, ble 
kommunen kontaktet og utfordret på medfinansiering av asfaltering utover det som var 
planlagt. 
 
Forespørselen ble diskutert i Formannskapet og tilbakemeldingen fra Frøya kommune var at 
kommunen var positiv til medfinansieringen, forutsatt positivt vedtak i Kommunestyret. 
Stipulert kostnad for planlagt arbeid på strekningen var på 2 millioner kroner og intensjonen 
fra kommunen var en medfinansiering på 50% begrenset oppad til 1 million kroner. 
 
Den totale kostnaden for asfaltering og oppmerking beløper seg til 1.808.578 kr ekskl. moms, 
fordelt på: 
 
Asfaltering - Asfaltering oppretting AG11 og nytt slitelag Agb11  1 786 530 
Vegoppmerking - Langsgående- og tverrgående vegoppmerking 22 048 
Total 1 808 578 
 
50 % av kostnaden beløper seg til 904.300, rundet av til nærmestte 100-kr. 



 
Vurdering: 
 
Kommunedirektøren tilrår at: 
 

 Frøya kommune medfinansierer asfaltering av Dyrøyveien med 904.300 kr 
 Medfinansieringen finansieres over Disposisjonsfondet 

 
Saldo på Disposisjonsfondet pr 11.01.2022: 27.772.023 kr 
 
 
 



Fra:                                              Nils Jørgen Karlsen
Sendt:                                        12. januar 2022 14:26
Til:                                               Nils Jørgen Karlsen
Emne:                                        Frøya kommune ‐ avtale om tilskudd i forb. med asfaltering av fv. 6466, Sørdyrøyveien
Vedlegg:                                   Avtale asfaltering kommunalt tilskudd ‐ 09092021.docx
 
Viktighet:                                 Høy
 
 

Fra: Anne‐Grethe Jenssen [mailto:annje@trondelagfylke.no] 
Sendt: 23. november 2021 10:50
Til: Nils Jørgen Karlsen <Nils.Karlsen@froya.kommune.no>
Kopi: Aud Sissel Finboe <audfin@trondelagfylke.no>; Thomas Langørgen <thola@trondelagfylke.no>
Emne: SV: Frøya kommune ‐ avtale om tilskudd i forb. med asfaltering av fv. 6466, Sørdyrøyveien
Viktighet: Høy
 
Hei igjen Nils Jørgen
 
Viser til tidligere korrespondanse verd. Tilskudd til asfaltering av fv. 6466 Sørdyrøyveien og sak til KST 25/11.
Som avtalt sendes kostnadsoversikt, se under.
 
KOSTNADSOVERSIKT FV 6466 Sør Dyrøyveien
Asfalt, kr 1 786 530
Asfaltering oppretting AG11 og nytt slitelag Agb11.
Fakturanummer: 1209090331
 
Vegoppmerking, kr 22 048
Langsgående‐ og tverrgående vegoppmerking.
Fakturanummer: 16181
 
Totalt kr 1 808 575 eks. mva
 
Ta kontakt om det er behov for ytterligere dokumentasjon i forbindelse med kostnadene knyttet til asfalteringen av fv. 6466
Sørdyrøyveien.
 
Ber om at vedlagte avtale fylles ut, signeres og sendes i retur til undertegnede så snart som mulig etter KST 25/11.
 

 
Med vennlig hilsen 
Anne‐Grethe Jenssen

 

Anne-Grethe Jenssen
Teamleder
Seksjon Drift og vedlikehold veg
Skype: annje@trondelagfylke.no
74 17 90 27 / 911 12 337
74 17 40 00 (sentralbord)
www.trondelagfylke.no

 



 

AVTALE  

om 

Tilskudd asfaltering fylkesveg 
mellom  

FRØYA kommune 

(org.nr………) 

og 

Trøndelag fylkeskommune 

(org.nr 817 920 632) 

 

Trøndelag fylkeskommune gjennomførte våren 2021 oppgradering med asfaltering av strekning av fv 
6466, Sørdyrøyveien, sd m. Fylkesvegen har funksjonsklasse E. 

Denne avtalen inngås mellom kommune og fylkeskommune for formalisering av tilskudd fra Frøya 
kommune til asfaltering av nevnte strekning. 

Kostnad for planlagt arbeid på strekningen er 2,0 mill eks mva  

Frøya kommune har gjennom politisk vedtak i kommunen, saks nr xxx, påtatt seg til å bidra med 
opptil 1,0 mill eks mva.  

Tilskudd overføres fylkeskommunen etter at asfaltering av strekningen er gjennomført, senest 1. 
oktober 2021.  

Tilskudd overføres til konto nr 8601.76. 85300 og merkes med fordelernr. 7140 – navn: Anne-Grethe 
Jenssen 

Denne avtalen er utferdiget og underskrevet i to eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt. 

                      

For Frøya kommune             For Trøndelag fylkeskommune 

Dato: …………………..…………  Dato: …………………………… 

Sign: …………………………….  Sign: ……………………………. 

 

 

Vedlegg: Politisk vedtak, Frøya kommune 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Roger Ansgar Antonsen Arkiv: 223 K20  
Arkivsaksnr.: 22/38    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Kommunestyret  
 
MAUSUND FELTSTASJON 2022 - EU PROSJEKT  
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Det innvilges et tilskudd til Mausund Feltstasjon på intill 855.000 kr. 
2. Dersom søknad om fullfinansiering oppnås, og tiltaket får EU godkjenning tilbakebetales 

50 % av tilskuddet. 
3. Tilskuddet finansieres over disposisjonsfondet. 

 
Disposisjonsfondets saldo er pr 11.01.2022 på 27.772.023 kr. 
 
 
 
Vedlegg: 
 

 Søknad fra Mausund Feltstasjon 
 Invitasjon til samling – Erasmus+ SMILO 

 
 
Saksopplysninger:   
 
Som en forberedelse av søknad til Horisont Europa, er det behov for å dokumentere omfanget av 
miljøgiftene i marint plastavfall når det blir ligget i flere tiår i vann og tjern. Miljøgiftene i plasten 
overføres til miljøet rundt og fører til negative effekter for fugler og dyr. 
 
Det skal tas prøver fra både vann, sedimenter og plast, og disse skal analyseres for uorganiske og 
organiske miljøgifter. For at de skal kunne gå videre med en EU-søknad, er det behov for å kartlegge 
omfanget av miljøgiftene, og som tidligere presentert for Frøya kommune, har de som en liten bedrift 
ingen mulighet til å forskuttere kostnadene til slike prøver. 
 
De har begynt arbeidet med en EU-søknad og kostnadene for kartlegging av miljøgifter blir tatt inn i 
søknaden og budsjettet. Det gis ingen garanti for at en søknad til EU går igjennom, og dersom Frøya 
kommune har mulighet til å forskuttere kostnadene til prøvetaking og analyse, er det en risiko Frøya 
kommune må ta. 
 
En av Eider AS Mausund Feltstasjons kjernevirksomheter, er rydding av marint avfall på ytre kyst av 
Trøndelag. Siden oppstarten av prosjektet marint søppel i 2017, er det blitt ryddet inn 5.300 m3 med 
marint avfall, hvor hovedandelen er marint plastavfall. I tillegg er det ryddet inn 13 tonn med 
kjemikalieløsninger og spillolje. Målet er å få ryddet inn 50% av marint avfall innen 2024. 



 
Metodeutvikling er en kontinuerlig prosess og mengden som samles inn hvert år økes. Det er et stort 
behov for teknologisk utvikling av utstyr for industrialiserte løsninger i ryddearbeidet. Det som er 
spesielt utfordrende med det manuelle ryddearbeidet som gjennomføres daglig gjennom hele året, er de 
store mengdene og ofte lange avstandene fra der det ryddes og til deponiene som etableres ved 
sjøkanten, for videre frakt til hovedoppsamlingen på land. I tillegg er de enorme mengdene av plastbiter 
som ligger igjen i terrenget, det som er nedgrodd i jorda under vegetasjonen og det som har samlet seg 
opp i tjernene, som er drikkevannskilder for dyr og fugler, også en stor utfordring. 
 
Med bakgrunn i erfaringene med marint søppel de siste 5 årene og uforutsigbar finansiering, ser de på 
det som naturlig at de retter en større søknad til EU, ettersom store mengde marint avfall har 
utenlandsk opprinnelse og det er behov for mange års arbeid. 
 
EU-søknaden vil omfatte: 
 

 Kostnader til prøvetaking og analysering av vann, plast og sedimenter for dokumentasjon av 
miljøgifter, og resultatene vil være nødvendig informasjon for omfanget av restaurering av 
vann 

 Prosjekteringskostnader 
 Infrastruktur til en mer industrialisert rydding 
 Transport og avfallshåndtering 

 
Marin forsøpling er en global utfordring og en av våre største samfunnsutfordringer. Eider AS 
Mausund Feltstasjon skal, i samarbeid med akademia og det offentlige, søke finansiering fra EUs 
niende rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa, innenfor Oppdraget Restaurering 
av hav og vann. Det er lagt ut informasjon på EUs Horisont Europa, at det kommer nærmere 
informasjon om Oppdraget Restaurering av hav og vann, i januar 2022. 
 
Eider AS Mausund Feltstasjon har en målsetting om å være en bidragsyter til å løse en av vår tids 
største utfordringer på tvers av landegrenser, skape arbeidsplasser i distriktene, øke verdiskapingen og 
gjennom dette bidra til konkurransedyktig næringsliv. Gjennom arbeidet med å redusere 
plastforurensingen for renere kystvann og hav, er det med på å innfri FNs bærekraftmål innen 2030. 
Dette fører til restaurering av økosystemer og habitater på holmer, skjær og i tjern. 
 
Eider AS Mausund Feltstasjon har inngått samarbeid med NTNU, som vil være en viktig 
samarbeidspartner i prosjektet. 
 
Kostnaden for kartlegging av omfanget av miljøgiftene er på kr. 855 228, og kommer frem som 
følgende: 
 
 



Budsjett 

 
 
Mausund Feltsatsjon har allerede lagt ned 600 timer til planlegging og prøvetaking til en kostnad av 
396.000 kr, en kostnad som også inngår i EU-prosjektets budsjett. En EU-søknad har en totalramme 
på + 50 millioner. Det er også en god sjanse for at prosjektet kan bli fullfinansiert (ref. NTNU). Om 
prosjektet blir fullfinansiert, kan tilskuddet fra Frøya kommune tilbakebetales. Om det ikke blir 
fullfinansiert, kan tilskuddet fra Frøya kommune inngå som medfinansiering.  
 
Eider AS Mausund Feltstasjon deltar i EU-prosjektet Erasmus+ SMILO (Small Islands Organisation). 
Prosjektet gjennomføres i perioden september 2020 - juni 2022. Øygruppene som deltar i dette 
prosjektet er Saint-Honorat i Frankrike, Zlarin i Kroatia, Brownsea i England og Mausund, ved 
Mausund Feltstasjon, i Norge. 
 
Prosjektet skal bidra med å utvikle ansvarlig økoturisme, maksimere fordelene og minimere ulempene 
med turisme, i tråd med FNs bærekraftmål. 
 
Mausund Feltstasjon skal arrangere en Technical Workshop på Mausund 5.-7.april 2022. I 
prosjektperioden gjennomføres det fire Technical Workshops. Hensikten med Technical Workshop er 
at hver øygruppe, sammen med lokale og sentrale samarbeidsaktører, skal definere utfordringer og 
muligheter ved turisme og foreslå tiltak for gjennomføringen av disse. FNs bærekraftmål vil være 
førende for samlingen. Tiltakene som blir fremmet på samlingen på Mausund, vil få en 
overføringsverdi til andre tilsvarende øygrupper i regionen. Frøya kommune er invitert til samlingen på 
Mausund. 
 
 



Vurdering: 
 
Mausund Feltsstasjon har vært en foregangsbedrift når det gjelder rydding av plast i havet. De har 
flere års erfaring og de har funnet finansiering for gjennomføring av innsatser fra flere kilder. De har 
samarbeidet tett med Frøya kommune og næringsaktører i regionen. 
 
I formannskapet i 2021, ble det presentert en analyse av hvor deler av plasten kommer i fra. 
Transpondere ble sluppet ut i Tyskland og de ble funnet på skjær i Nord-Væra/ Frøya kommune. Dette 
beskriver havstrømmenes transport av plastavfall og hvor plasten kan komme ifra. 
Kommunedirektøren anser at dette er ei internasjonal utfordring og at det derfor også er rimelig at EU 
deltar finansielt i det viktige arbeidet som Mausund Feltstasjon gjør. Mausund Feltstasjon har 
opparbeidet seg erfaring på området og de har samarbeid med bl a NTNU. 
 
For Frøya kommune er det også avgørende at det viktige arbeidet med rydding av plastavfall i havet og 
på holmer og skjær fortsetter. Uavhengig av EU-finansiering og gjennomføring av et EU-prosjekt, er 
den planlagte kartleggingen av omfanget av miljøgifter viktig og noe som vi kommer til å ha nytte av i 
mange år framover og som styrker Mausund Feltsatsjons videre arbeid. Et EU-prosjekt, med ei ramme 
på over 50 millioner kroner, gir Mausund Feltstasjon gode forutsetninger for det videre arbeidet og 
bidrar til å trygge eksisterende arbeidsplasser samtidig som bedriften kan utvikles. 
 
 
Kommunedirektøren tilrår derfor at: 
 

 Det innvilges et tilskudd til Mausund Feltstasjon på intill kr. 855.000 kr.  
 50 % gis som et direkte tilskudd til Mausund feltstasjon, og 50 % av tilskuddet betales tilbake 

ved godkjent EU-søknad om fullfinansiering oppnås.  
 Om prosjektet ikke blir fullfinansiert, vil tilskuddet fra Frøya kommune inngå som 

medfinansiering.  
 Tilskuddet finansieres over disposisjonsfondet. 

 
Økonomiske konsekvenser: 
 
Tilskuddet fiansieres over disposisjonsfondet. Saldo pr 11.01.2022 er på 27.772.023 kr. 
 
 
 



 

 
Eider AS Org. nr. 918105050 Telefon. 45671265 
Kjeglhaugen 5 
7284 Mausund 

 
 
Frøya kommune 
v/ Ordfører 
        Mausund, den 30.12.2021 
 
 
 
Invitasjon 
 
Eider AS Mausund Feltstasjon deltar i EU-prosjektet 
Erasmus+ SMILO (Small Islands Organisation). Prosjektet 
gjennomføres i perioden september 2020 - juni 2022.  
 
Øygruppene som deltar i dette prosjektet er Saint-Honorat 
i Frankrike, Zlarin i Kroatia, Brownsea i 
England og Mausund, ved Mausund Feltstasjon, i Norge.  
 

 
 
Mausund Feltstasjon skal arrangere en Technical Workshop på Mausund 5.-7.april 2022. 
 
I prosjektperioden gjennomføres det fire Technical Workshops. Hensikten med Technical Workshop 
er at hver øygruppe, sammen med lokale og sentrale samarbeidsaktører, skal definere utfordringer 
og muligheter ved turisme og foreslå tiltak for gjennomføringen av disse. FNs bærekraftmål vil være 
førende for samlingen. 
 
Tiltakene som blir fremmet på samlingen på Mausund, vil få en overføringsverdi til andre tilsvarende 
øygrupper i regionen. 
 
Dere inviteres med dette på samlingen som samarbeidsaktør med Eider AS Mausund Feltstasjon.  
 
Samlingen er 6. april 2022 kl. 12-15 (starter med lunsj). 
 
Samarbeidsaktørene vil bli omtalt i rapporter og annet materiale som blir distribuert etter at 
prosjektet er ferdig.  Vi håper dere har anledning å delta på samlingen. Sett av datoen. Vi sender ut 
program og påmelding i midten av februar -22. 
 
 
Med hilsen 
Eider AS 
 
Odd Arne Arnesen 

Figur	1:	Oversikt	over	øygruppene	som	deltar	i	
Eramus+	SMILO	prosjektet.	

Prosjektet skal bidra med å utvikle ansvarlig 
økoturisme, maksimere fordelene og minimere 

ulempene med turisme, i tråd med  
FNs bærekraftmål. 



 

 
Eider AS Org. nr. 918105050 Telefon. 45671265 
Kjeglhaugen 5 
7284 Mausund 

 

Frøya kommune 
v/ Nils J. Karlsen 
 
 

Forberedelse til EU-søknad, Horisont Europa 
Som en forberedelse av søknad til Horisont Europa, er det behov for å dokumentere omfanget av miljøgiftene i 
marint plastavfall når det blir ligget i flere tiår i vann og tjern. Miljøgiftene i plasten overføres til miljøet rundt 
og fører til negative effekter for fugler og dyr.  
 
Det skal tas prøver fra både vann, sedimenter og plast, og disse skal analyseres for uorganiske og organiske 
miljøgifter. For at vi skal kunne gå videre med en EU-søknad, er det behov for å kartlegge omfanget av 
miljøgiftene, og som tidligere presentert for Frøya kommune, har vi som en liten bedrift ingen mulighet til å 
forskuttere kostnadene til slike prøver. Etter samtaler med Frøya kommune, oversender vi med dette 
informasjon og en oppstilling av analysekostnader for prosjektet. 
 
Vi har begynt arbeidet med en EU-søknad og kostnadene som er nevnt i dette notatet, bli tatt inn i dette. Vi har 
ingen garanti for at en søknad til EU går igjennom, og dersom Frøya kommune har mulighet til å forskuttere 
kostnadene til prøvetaking og analyse, er det en risiko Frøya kommune må ta.  
 
En av Eider AS Mausund Feltstasjons kjernevirksomheter, er rydding av marint avfall på ytre kyst av Trøndelag. 
Siden oppstarten av prosjektet marint søppel i 2017, er det blitt ryddet inn 5300 m3 med marint avfall, hvor 
hovedandelen er marint plastavfall. I tillegg er det ryddet inn 13 tonn med kjemikalieløsninger og spillolje. 
Målet er å få ryddet inn 50% av marint avfall innen 2024.  
 
Metodeutvikling er en kontinuerlig prosess og mengden som samles inn hvert år økes. Det er et stort behov for 
teknologisk utvikling av utstyr for industrialiserte løsninger i ryddearbeidet. Det som er spesielt utfordrende 
med det manuelle ryddearbeidet som gjennomføres daglig gjennom hele året, er de store mengdene og ofte 
lange avstandene fra der det ryddes og til deponiene som etableres ved sjøkanten, for videre frakt til 
hovedoppsamlingen på land. I tillegg er de enorme mengdene av plastbiter som blir ligger igjen i terrenget, det 
som er nedgrodd i jorda under vegetasjonen og det som har samlet seg opp i tjernene, som er 
drikkevannskilder for dyr og fugler, også en stor utfordring. 
 
Med bakgrunn i erfaringene med marint søppel de siste 5 årene og uforutsigbar finansiering, ser vi på det som 
naturlig at vi retter en større søknad til EU, ettersom store mengde marint avfall har utenlandsk opprinnelse og 
det er behov for mange års arbeid.  
 
Denne søknaden vil omfatte: 

- Kostnader til prøvetaking og analysering av vann, plast og sedimenter for dokumentasjon av 
miljøgifter, og resultatene vil være nødvendig informasjon for omfanget av restaurering av vann.  

- Prosjekteringskostnader 
- Infrastruktur til en mer industrialisert rydding 
- Transport og avfallshåndtering 

Marin forsøpling er en global utfordring og en av våre største samfunnsutfordringer. Eider AS Mausund 
Feltstasjon skal, i samarbeid med akademia og det offentlige, søke finansiering fra EUs niende rammeprogram 
for forskning og innovasjon, Horisont Europa, innenfor Oppdraget Restaurering av hav og vann. Det er lagt ut 
informasjon på EUs Horisont Europa, at det kommer nærmere informasjon om Oppdraget Restaurering av hav 
og vann, i januar 2022.  
 
Eider AS Mausund Feltstasjon har en målsetting om å være en bidragsyter til å løse en av vår tids største 
utfordringer på tvers av landegrenser, skape arbeidsplasser i distriktene, øke verdiskapingen og gjennom dette 
bidra til konkurransedyktig næringsliv. Gjennom arbeidet med å redusere plastforurensingen for renere 
kystvann og hav, er det med på å innfri FNs bærekraftmål innen 2030. Dette fører til restaurering av 
økosystemer og habitater på holmer, skjær og i tjern. 



 

 
Eider AS Org. nr. 918105050 Telefon. 45671265 
Kjeglhaugen 5 
7284 Mausund 

 
 
 
Eider AS Mausund Feltstasjon har inngått samarbeid med NTNU, som vil være en viktig samarbeidspartner i 
prosjektet.  
 
Kostnaden er på kr. 855 228, og kommer frem som følgende: 
 
 
Budsjett 

	

	
Vi håper Frøya kommune vil vurdere å være med på prosjektet, slik at vi kan få inn en EU-søknad. 
 
 
 
Mausund, den 14.12.2021 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
Eider AS 
 
Odd Arne Arnesen 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Renate Loktu Sandvik Arkiv: F30  
Arkivsaksnr.: 22/55    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
ANMODNING AV BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2022 - FRØYA KOMMUNE  
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Frøya kommune stiller seg positiv til å bosette inntill 12 flyktninger i 2022. 
Kommunen ønsker i hovedsak barnefamilier og ber om at bosettning skjer i andre 
halvår 2022.  

2. Frøya kommune stiller til disposisjon tilstrekkelig med boliger for formålet, inkl. 
eventuell avtale med det private utleiemarked. Kommunedirektøren får fullmakt til å 
inngå avtaler med private om leie.   

3. Dersom kommunen skal bygge selv, eller kjøpe boliger til formålet, fremmes en egen 
politisk sak jfr retningslinjer om kjøp og salg av kommunal eiendom. 

 
 
Vedlegg: 
 
Brev IMDi – anmodning av bosetting av flyktninger 2022  
 
Saksopplysninger:   
 
Alle flyktninger med opphold i Norge skal bo i en kommune. Bosetting og integrering av 
flyktninger er en kommunal oppgave og det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet som 
anmoder kommunene om å bosette enkelte personer og familier. Frøya kommune har nå god 
erfaring med bosetting av flyktninger og jobber for at personer i denne gruppen blir inkludert 
og integrert i det lokale samfunnet.  Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sender hvert år et 
brev til kommunene med anmodning om å bosette flyktninger kommende år. Anmodningen er 
basert på prognoser fra utlendingsforvaltningen over forventet behov for bosetting i 2022. I 
brev mottatt 10.11.21 fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet anmodes Frøya kommune 
om å bosette ytterligere 16 flyktninger i 2022. 
 
Bosetting er første steg i integreringsprosessen, og rask bosetting er avgjørende for raskere 
oppstart av kvalifiserings- og integreringsløpet i en kommune. I Integrerings- og 
mangfoldsdirektoratet kriterier som er lagt til grunn for anmodning om bosetting til kommunene er 
resultater fra introduksjonsprogrammet og muligheter for å få arbeid eller ta utdanning i regionen, 
tillagt størst vekt i vurderingen.  
I tillegg vurderes kommunens kapasitet og kompetanse til å sikre godt integreringsarbeid. 
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet tilbakemelding til Frøya kommune er at vi scorer meget 



godt på tilrettelegging for rask bosetting, integrering og kvalifisering av flyktninger, samt gode 
muligheter for å få arbeid og/eller utdanning.   
 
Tilskuddsordningen 
 
Kommuner som bosetter flyktninger, får utbetalt integreringstilskudd. Dette utbetales etter at 
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet mottar krav om tilskudd fra bosettingskommunen etter at 
flyktninger er bosatt. Tilskuddet skal medvirke til at kommunene har et aktivt bosettings- og 
integreringsarbeid for at flyktningene skal komme i arbeid, forsørge seg selv og delta i samfunnet 
så raskt som mulig. Integreringstilskuddet dekket i all hovedsak kommunenes utgifter i forbindelse 
med bosetting av flyktninger.   
 
Kommunen mottar dette integreringstilskudd for hver flyktning som bosettes. Dette tilskuddet 
mottar kommunen årlig i 5 år. Tilskuddet er høyest i første bosettingsår, deretter reduseres det 
gradvis til og med 5 bosettingsår som er året der tilskuddet er lavest.  
 
 
Vurdering  
 
Frøya kommune begynner nå å få lang erfaring med bosetting av flyktninger og har over flere år 
vedtatt det antallet som Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har anmodet kommunene om å 
bosette.  
 
Største utfordringen kommunen har og har hatt i bosettingsarbeidet har vært tilgang på boliger. 
Flyktningetjenesten har så langt lyktes med å gi alle et boligtilbud, men det har tidvis vært svært 
utfordrende. Flyktninger bosettes i både kommunale og private boliger. Frøya kommune må 
hensynta at det er vanskelig for denne gruppen å få innpass i det åpne leiemarkedet og at de ikke 
har mulighet til å skaffe seg egen bolig før de har fast inntekt. Husbanken har gode ordninger for 
kjøp/bygging av boliger for denne gruppen. 
 
Kommunen er i oppstartsfasen av et arbeid med å revidere kommunens boligsosiale plan, som 
blant annet skal ligge til grunn også for flyktningetjenestens sitt arbeid med i bosettingen. Denne 
planen vil si noe om Frøya kommunes langsiktige behov for målgruppen, men parallelt med dette 
arbeidet ser kommunedirektøren behov for å både kjøpe og leie boliger til formålet som strakstiltak 
om vi skal imøtekomme Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sin anmodning.  
 
For å bidra til den nødvendige gjennomstrømning i kommunale utleieboliger, vil 
flyktningetjenesten også i årene som kommer veilede flyktningene til å være aktive mot det private 
leiemarkedet, samt informere om hvilke kriterier som må fylles for å kunne kjøpe egen bolig for 
eksempel ved hjelp av startlån fra Husbanken. En må også se dette i sammenheng med tiltaket 
«leie før eie» der kommunedirektøren er bedt om å utrede bygging av boliger etter dette prinsippet 
i samarbeid mellom kommunen og husbanken, dette til selvkost. Det er bedt om at en slik 
utredning og tilbakemelding gis innen sommeren 2022.  
 
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ønsker primært at kommunen skal fatte vedtak i tråd med 
tallet det er er anmodet om.  
Kommunedirektøren anbefaler at Frøya kommune, med bakgrunn utfordringer med tilgang på 
bolig, at det i 2022 bosetter 12 flyktninger, og da i hovedsak barnefamilier og mot slutten av året, 
da vi må bruke første halvdel av 2022 til å kjøpe/leie boliger. 
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Oppmoding om busetting av flyktningar i 2022 - Frøya kommune 
 
Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDi) ber om at brevet vert distribuert til: Ordførar og 
kommunedirektør  
 

Busetting er eit viktig steg i integreringsprosessen for flyktningar. Kommunane som busetter 
flyktningar gjer ein stor innsats. Målet er deltaking i arbeid og samfunnsliv.  
 
2021 har vore nok eit spesielt år. Kommunane har gjort ein formidabel innsats i arbeidet med 
busetting og integrering av flyktningar og funne gode løysingar i ei krevjande tid.  
 
2021 har også vore eit år prega av uvisse. På grunn av koronapandemien blei det totale 
busettingsbehovet i 2021 lågare enn den opphavlege oppmodinga. IMDi varsla om dette i eit brev 
til busettingskommunane i juni. Etter innkomsten av flyktningane frå Afghanistan er nedgangen 
dempa til ein viss grad. IMDi kjem difor ikkje til å sende ut ein ny justert oppmoding for 
inneverande år, men vil sørge for at dei flyktningane som kjem vert jamt fordelt mellom alle 
busettingskommunar. 
 

Oppmoding for 2022 
Prognosane viser at behovet for busetting i 2022 er berekna å vere om lag 5 500 personar. Talet 
er samstundes svært usikkert på grunn av uvissheit rundt innkomst av overføringsflyktningar i 
2022.  
 
Kunnskapsdepartementet har avgjort eit sett med kriteria som legg føringar for korleis det 
nasjonale busettingsbehovet skal fordelast mellom kommunane (sjå vedlegg). Resultat i 
introduksjonsprogrammet dei siste åra, samt moglegheit for arbeid og kapasitet til å gi 
vidaregåande opplæring i regionen, skal gis stor vekt. 
 
IMDi har fått innspel frå fylkeskommunane i arbeidet med fordelinga. Kommunesektorens 
organisasjon (KS) har gitt innspel og tilslutnad til fordelinga.   
 
Med utgangspunkt i dette ber IMDi om at Frøya kommune busetter 16 flyktningar i 2022.  
 
Plassar som ikkje vart nytta i 2021 kan ikkje overførast til 2022. Personar som er søkt ut til 
kommunen i 2021, men som først vert registrert som busett etter årsskiftet, vil telje på 
kommunens vedtak for 2022. Dette er ei vidareføring av gjeldande praksis.  
 

Svar på oppmodinga 
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Vi ber om at det kjem tydeleg fram av vedtaket dykkar kor mange flyktningar kommunen vedtek å 
busette i 2022. Vi oppfordrar dykk til å fatte vedtak i tråd med talet det er oppmoda om. Vedtaket 
skal ikkje inkludere familiegjenforeina eller innehalde andre reservasjonar. 
 
I tillegg til eit vedtak som svarar på denne oppmodinga, ber IMDi om at kommunen også angir om 
og kor mange flyktningar kommunen kan vere i stand til å busette dersom busettingsbehovet 
aukar i løpet av året. Tilbakemeldinga frå kommunen vil inngå i IMDi si vurdering av kommunanes 
samla busettingskapasitet. 
 
Det er også ønskeleg å få tilbakemelding på kommunen sin kapasitet til å busette personar med 
komplekse, helserelaterte behov som moglegvis kan føre med seg langvarig kommunal oppfølging.  
 
Frist for å svare på oppmodinga er 1.2.2022. 
 
Når vedtak vert fatta, ber vi kommunen om å:  

 sende skriftleg kopi av vedtaket til post@imdi.no med kopi til KS ved nina.gran@ks.no og til 
fylkeskommunen 

 registrere vedtakstalet i IMDi sitt fagsystem for busetting (IMDinett) etter at oppmodinga 
er mottatt digitalt 

 

Bakgrunn for tala 
Dei nyaste prognosane viser at det er naudsynt å busette om lag 5 500 flyktningar i Noreg i 2022. 
Inkludert i dette talet er 141 einslege mindreårige, kor 30 er under 15 år og busettast av Bufetat.  
 
Det berekna busettingsbehovet har bakgrunn i: 
 

 prognosar over talet asylsøkjarar til Noreg 
 prognosar over talet innvilga asylsøknadar 
 prognosar over talet overføringsflyktningar 

 
Prognosane legg til grunn talet på overføringsflyktningar i regjeringa sitt forslag til statsbudsjett.  
 
Prognosane og busettingsbehovet kan variere gjennom året som følge av endringar i forholda 
nemnt over. Pandemien bidrar også til meir uvisse enn det har vore tidlegare år. Den endelege 
busettinga for året kan difor verte høgare eller lågare enn det som ligg til grunn for oppmodinga. 
Det er difor viktig at kapasiteten til å busette flyktningar kan justerast i tråd med behovet.  
 

Aktuelle tilskotsordningar 
 Kommunar som busetter flyktningar får utbetalt integreringstilskot. Tilskotet vert utbetalt 

etter at flyktningen er busett og etter at IMDi har motteke krav om tilskot frå 
busettingskommunen. Tilskotet skal medverke til at kommunane har eit aktivt busettings- 
og integreringsarbeid for at flyktningane skal kome i arbeid, forsørge seg sjølv og delta i 
samfunnet så raskt som mogleg. Integreringstilskotet dekker i følge det partssamansette 
Berekningsutvalet 105,9 prosent av kommunanes gjennomsnittlege utgift knytt til busetting 
av flyktningar i 2020. 

 Kommunar som busetter einslege mindreårige flyktningar mottar eit særskilt tilskot i tillegg 
til integreringstilskotet. Busettingskommunen må søke om tilskotet etter at flyktningen vert 
busett. 

 Nokre flyktningar har eit særskilt behov for oppfølging og tilrettelegging på grunn av lågare 
funksjonsevne og/eller åtferdsvanskar. Kommunar som busetter flyktningar, må rekne med 
at einskilde personar har slike særskilte behov. Kommunar som busetter personar med 
lågare funksjonsevne og/eller åtferdsvanskar kan søke tilskot frå IMDi for å dekke 
ekstraordinære utgifter. 

 Kommunar kan og motta tilskot for vaksne innvandrarar som har rett og plikt til opplæring i 
norsk og samfunnskunnskap. 
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Les meir om tilskot på IMDi sine nettsider: https://www.imdi.no/tilskudd/ 
 
Kontakt 
Ta kontakt med IMDi viss det er spørsmål kring oppmodinga. IMDi sitt kontaktsenter har tlf. 40 00 
19 60 og epost: post@imdi.no.  
 
 
 
Med helsing 
for lntegrerings- og mangfaldsdirektoratet 
 
 
Halwan Ibrahim  Kristian Mellingen 
Assisterande direktør   Avdelingsleiar 

 
 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og treng difor ikkje signatur.  
 

 

Vedlegg: 

Anmodningskriterier for 2022 

 
Anmodningskriterier for 2022 

Kopimottakere: 
Kommunesektorens organisasjon - KS 

Trøndelag fylkeskommune 

 

 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 613  
Arkivsaksnr.: 22/70    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
KJØP AV LEILIGHET TIL BOLIGSOSIALT FORMÅL I 2022  
 
Forslag til vedtak: 

1. Frøya kommune kjøper leilighet i Beinskaret 5 til kr. 2 907 740,- 
2. Kjøpet finansieres fra 551545 bygging av boliger til personer med aktiv rusavhengighet, 

som har en saldo på 3 881 000 kr pr 31.12.21 
 
Vedlegg: 
 
Beinskaret B5 prospekt 
 
 
Saksopplysninger:   
 
Frøya kommune har pr. i dag 21 boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet. Med vanskeligstilte menes 
personer som trenger hjelp til å skaffe seg bolig på grunn av dårlig økonomi, nedsatt funksjonsevne, 
helsemessige eller sosiale problemer, dårlige kunnskaper på det norske boligmarkedet eller lignende 
forhold, jf. husleieloven § 11-1.  
 
Boliger til mennesker med ROP lidelser (Siholmen) er ikke i dette tallmaterialet, mens flere flyktninger 
er leietakere; både familier og enslige. Boligene har ett, to og tre soverom, og erfaring viser at det er 
for få leiligheter med to soverom da det gjerne er søkere som har barn eller samværsrett. 
 
Kommunens intensjon er at leietakerne ikke skal ha et langvarig leieforhold. Målet er at de skal komme 
i posisjon til å skaffe seg bolig på det private markedet; enten ved å leie eller kjøpe. For noen vil 
imidlertid deres situasjon være uendret over tid slik at de kan boende over en lengere periode. 
 
I dag har Frøya kommune ikke et tilstrekkelig antall boliger for å dekke behovet, og det benyttes nå en 
omsorgsbolig som i utgangspunktet disponeres av bo, aktivitet og miljøtjenesten, samt at det er inngått 
leiekontrakt med private aktører. I noen tilfeller må det gjøres, men det er kostbare løsninger for 
kommunen.  
 
For å imøtekomme behovet er det ønskelig å kjøpe en leilighet med to soverom i Beinskaret B5 hvor 
det det bygges to leilighetskompleks med 6 og 8 leiligheter. Disse forventes ferdigstilt henholdsvis juli - 
september og september – november 2022. Det er Frøy eiendom som er utbygger og leilighetene selges 
via Eiendomsmelger1.  
 



Pris på treroms leilighet 64 m2 bruksareal er totalt kr. 2 907 740. Den aktuelle leiligheten er i første 
etasje i leilighetskomplekset som forventes ferdigstilt sist.  
 
 
Vurdering: 
Det vurderes at det er behov for flere boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet, og fortrinnsvis bolig 
med minst to soverom da det gjerne er søkere som har barn eller samværsrett. Flere boliger med to 
soverom vil også gi større fleksibilitet ved utleie da behovet til enhver tid varierer.   
 
Det er et aktivt boligmarked på Frøya. Kommunedirektøren anser at å kjøpe nye leiligheter framfor å 
tilby brukte boliger er formålstjenlig. Ved kjøp av nye, så er prisen satt, og kommunen trenger ikke å 
gå inn i en budrunde. Kommunedirektøren er ikke kjent med at det er lagt ut andre nye leiligheter som 
passer til dette formålet i denne prisklassen i skrivende stund.  
 
Det foreslås at Frøya kommune kjøper en leilighet med to soverom på 64 m2 i Beinskaret B5 hvor det 
det bygges to leilighetskompleks som forventes ferdigstilt henholdsvis juli – september/september – 
november 2022. Prisen er totalt kr. 2 907 740.  
 
Forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften) har i §2-4 punk a) unntak fra erverv av 
eksisterende bygg eller annen fast eiendom. 
 
 
Økonomiske konsekvenser: 
 
Kommunedirektøren foreslår at dette finansieres fra investeringsbudsjettet. Det er avsatt i prosjekt 
551545 kr 3 881 000 til bygging av boliger til personer med aktiv rusavhengighet. Dette prosjektet er 
under planlegging, og kommunedirektøren vil i løpet av 2022 legge fram saker på hvordan kommunen 
skal gjennomføre dette. Kommunedirektøren legger til grunn at det ikke vil bli noen bygging i 2022, da 
dette året vil bli brukt til planlegging og prosjektering av boliger til dette formålet.  
 
Kommunedirektøren foreslår at 3 millioner av prosjekt 551545 bygging av boliger til personer med 
aktiv rusavhengighet settes av til kjøp av denne leiligheten, og resterende avsettes til prosjektering av 
bygging av boliger til personer med aktiv rusavhengighet. Kommunedirektøren vil foreslå 
investeringskostnaden for dette i budsjettbehandlingen for 2023 – 2026. 
 
 
 
 
 
 



Illustrasjon. Endringer vil forekomme



Velkommen til Beinskardet og 14 helt 
nye leiligheter med sentral beliggenhet 
i Beinskaret på Sistranda.

De 14 leilighetene, som blir fordelt på 2 bygg, 
finnes i flere størrelser - enten du synes det er mer 
enn stort nok med 2-roms på ca 51 kvm BRA 
eller om du trenger et mer romslig alternativ 
som f.eks. 4-roms på ca. 83 kvm BRA.
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LEILIGHET 10

LEILIGHET 14



Bo sentralt og med lettvint gangavstand til alle servicefunksjoner, sjøen og turmuligheter. 

Her bor du i et barnevennlig og rolig område.

Gode planløsninger. God standard. Parkeringsplass og mulighet for kjøp av garasje til de 

6 første som kjøper. Bygging er i gang med antatt ferdigstillelse og overtakelse i perioden 

juli - september 2022 for 6-mannsboligen, og september - november 2022 for 8-manns-

boligen.

 

• Praktiske og moderne leiligheter der alt er på et plan og med 2 eller 3 soverom

• Balansert ventilasjon sikrer godt inneklima og høy komfort året rundt

• Stekeovn, oppvaskemaskin, ventilator og induksjon steketopp medfølger alle leiligheter

• Alt er nytt, og flytt rett inn og ikke tenkt på oppussingskostnader før om mange år

• Sportsbod medfølger hver enkelt leilighet

• Praktisk beliggenhet med gangavstand til alle servicefunksjoner
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Leilig het 10
8-RA: 69 1lvm
P-rom: 64 kvm

Leili g het 9
13.RA: 51 kvm

-r o m: 49 kvm

LeHighet 8
IIRA: 51 1tvm

P..,om;49 ll;vrn

leiHghe.t7
BRA:70 1tvm
P-<To-m: 67 ltvm
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Leilighet 14
8f!At 69 kvm
P-rom: 65 ltwn

Lenig het 13
8R.At S1kvm
P-rom: 49 kvm

IL-ei liglilel 12
BRA: 51 kvm
Psrom: 49 kvm

Le:Highe:t 11
BRA.:70 1tvm

?-rom:  tiT  k wm



Leilighet 7
81ii:A.:70111.vm
P-ro m: 67 kvm

Sr:Jl/2
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SOV1
11.2m

STUE/KJe.<ÆN
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Leilighet a
81ii:A.: 51 lh,vm
P-ro m; 49 kvm

SOV1

- -- ·- ·-

BAD/
VASK

- 51m°
t i =

  

  STUENKJOKKEN
20.9m'I

D



Leilighet 9
BRA: 51 kvm
P-ro m; 49 kvm

STUEKJKKEN
20,9m'

D

  



Leilighet 10
BRA: 69 kvm
P-ro m: 64 kvm

   
STUENKJKKEN

30.5m'

   



Leilighet 11
1:1i:tru10,1tvm
P-rom; 67 kvm

ENTRE
12.1rrr

BAD
4.7m'

SOV2
7.Jm•

SOV1
11.4m'

STUE/KJØKKEN
28.5 m'



Leilighet 12
6:RA: 51 kvm
P-rom; 49 kvm

SOV1
10.0m'

GANG
5.7 m'

, 1

BAD/
VASK
5.2mZ

  

  
SnJEJKIØKKEN

25.5nr1

D



LeiHghe:t13
BRA:.!llkv m
P-rom: 49 kvm

SOV1
10.0m• s

STUOOØKKEN
25..5m'



LeiHghe:t14
BRA: 69 kvm

P-rom: 65  kvm

BAD
5,3m'

STUE.'l'JØl'(KEN
30.7m
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X 7066440

Kystplan
Målestokk 1:600    
06.09.2021
Frøy Eiendom
Beinskaret B5
Revidert situasjonsplan 4

Situasjonsplan



MYRAN 25A
Nabolaget Sistranda - vurdert av 18 lokalkjente

NABOLAGET SPESIELT ANBEFALT FOR

Familier med barn
Etablerere
Godt voksne

OFFENTLIG TRANSPORT

Frøya kulturhus 9 min
Linje 420, 422 0.7 km

SKOLER

Sistranda skole (1-10 kl.) 10 min
314 elever, 15 klasser 0.8 km

Guri Kunna vgs. (Sistranda) 13 min
160 elever 1.1 km

LADEPUNKT FOR EL-BIL

BKK Hurtigladestasjon Sistranda 9 min

Sørveien  9B 10 min

OPPLEVD TRYGGHET
Veldig trygt 89/100

NABOSKAPET
Godt vennskap 70/100

KVALITET PÅ SKOLENE
Bra 67/100

ALDERSFORDELING

15
.3

 %
15

.3
 %

15
.2

 %

6.
3 

%
6.

3 
%

7.
2 

%

24
.7

 %
24

.7
 %

21
.5

 %

35
.6

 %
35

.6
 %

38
.9

 %

18
.2

 %
18

.2
 %

17
.3

 %

Barn Ungdom Unge voksne Voksne Eldre
(0-12 år) (13-18 år) (19-34 år) (35-64 år) (over 65 år)

Område Personer Husholdninger

Sistranda 1 231 615

Sistranda 1 231 615

Norge 5 328 198 2 398 736

BARNEHAGER

Rabben barnehage (1-5 år) 6 min
58 barn, 4 avdelinger 0.5 km

Sistranda Kystbarnehage (0-6 år) 8 min
76 barn, 4 avdelinger 0.7 km

DAGLIGVARE

Kiwi Frøya 8 min

Rema 1000 Frøya 9 min
Post i butikk 0.7 km

Innholdet på Nabolagsprofilen er innhentet fra ulike offentlige og private kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser/tid er beregnet basert på
korteste kjørbare vei eller gangvei (der kjente gangveier er med i datagrunnlaget). Vurderingene og sitatene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er
aggregerte data basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, FINN.no AS eller Eiendomsmegler 1 Midt-Norge AS Avd. Prosjekt kan ikke holdes ansvarlig for
feil eller mangler i dataene. Kilder: Statens Kartverk, Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2021

PRIMÆRE TRANSPORTMIDLER

1. Egen bil

2. Gående

STØYNIVÅET
Lite støynivå 93/100

GATEPARKERING
Lett 91/100

TRAFIKK
Lite trafikk 91/100

SPORT

Rabben balløkke, sistranda 7 min
Ballspill 0.6 km

Sistranda skole 10 min
Ballspill 0.8 km

BOLIGMASSE

73% enebolig

6% rekkehus

4% blokk

17% annet

VARER/TJENESTER

Stjernesenteret 9 min

Apotek 1 Frøya 10 min

ALDERSFORDELING BARN (0-18 ÅR)

32% i barnehagealder

39% 6-12 år

13% 13-15 år

16% 16-18 år

FAMILIESAMMENSETNING

Par m. barn

Par u. barn

Enslig m. barn

Enslig u. barn

Flerfamilier

0% 44%

Sistranda

Sistranda

Norge

SIVILSTAND
Norge

Gift 29% 34%

Ikke gift 56% 53%

Separert 9% 9%

Enke/Enkemann 6% 4%

Innholdet på Nabolagsprofilen er innhentet fra ulike offentlige og private kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser/tid er beregnet basert på
korteste kjørbare vei eller gangvei (der kjente gangveier er med i datagrunnlaget). Vurderingene og sitatene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er
aggregerte data basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, FINN.no AS eller Eiendomsmegler 1 Midt-Norge AS Avd. Prosjekt kan ikke holdes ansvarlig for
feil eller mangler i dataene. Kilder: Statens Kartverk, Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2021
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Illustrasjon. Endringer vil forekomme

Kjøkkenet er et av de rommene vi bruker mest tid i gjennom et langt liv. 

Derfor skal du ikke ta til takke med annet enn topp kvalitet.

Vi leverer hvitevarer med stilrent design fra Sigdal eller tilsvarende. 

Hvitevarepakke inkludert. Romslige skap og dype skuffer vil komme godt 

med for både liten og stor hobbykokk. Kombinasjonen av alt dette gjør 

kjøkkenet til hjemmets hjerte.

Kjøkkenet, knutepunktet i hjemmet



Et praktisk og funksjonelt rom for å kickstarte 

hektiske morgener – men også en behagelig 

oase for å sone ut. Badet har viktige og 

varierte oppgaver å fylle, og skal i tillegg 

kunne nytes i år etter år.

Dette betyr at badet må bygges med omhu, 

og i Beinskaret er det gjort plass til flere 

finesser. Målet er at du hver dag skal gå ut 

av badet med litt mer energi.

Badet,
et rom for velvære

Illustrasjon. Endringer vil forekomme



GULV

• Gulv i tørre rom leveres med laminatgulv av typen Golvabia MaxWear, 

 Ek Raw

•  Gulv i bad leveres med flis i format 30x30. Farge: Antrasitt

•  Det er beregnet 1m2 med mosaikk-flis i dusjsone

• Innvendig bod, leveres med våtromsbelegg, MalProff, dekor 1380 

 (mørk grå)

YTTERVEGG

•  Utvendig kledning som liggende/stående med grunning og 

 mellomstrøk fra fabrikk

•  Toppstrøk påføres av maler på byggeplass, i fargen Jotun 0734 

 Brunsvart

•  Vinduer og dører leveres med alukledning utvendig, i fargen dempet sort

• Innvendig leveres vinduer og vindusforinger i fargen dempet sort

HIMLING I BOLIGROM

•  Himling med gipsplater malt i fargen bomull, S-0502-Y 

 

INNVENDIGE VEGGER

•  Vegger i alle tørre leveres som gipsplate sparklet og malt, 2 farger; 

 Jotun Washed Linen og Form

•  Bad/Vask leveres med baderomsplate; Adagio Soft Cement uten 

 flisemønster

UTVENDIGE TRAPPER OG TERRASSER

•  Det blir etablert platting utenfor inngangsparti jf. plantegning

•  Det blir etablert plattinger utenfor balkongdør på hovedplan jf. 

 plantegning

•  Det leveres glassrekkverk på alle balkonger i 2. etasje  

 

KJØKKEN

•  Kjøkkeninnredning inkludert som grunnpakke fra Sigdal

•  Hvitevarepakke inkludert.

BAD

•  Bad/vask leveres med baderomsinnredning i hvit høyglans og med 

 speilskap inkl. belysning

GARDEROBER

•  Garderober leveres som hvit glatt med stang og hyller, 1 m pr. 

 sengeplass

   

RØRLEGGERLEVERANSE

•  Sanitærinnstalasjon jfr. plantegning

•  200 l bereder

•  Veggmontert WC

 • Dusjhjørne med 2 glassdører

Prosjektbeskrivelse Beinskaret B5



ELEKTRIKERLEVERANSE

•  Montering og levering av skjult anlegg og ringeanlegg

•  Montering av brytere og kontakter i hvit utførelse

•  Installasjon av belysning, taklamper og downlights

•  Installasjon av brannalarmanlegg

OPPVARMING

 6-MANNSBOLIG:

•  Det installeres pipe i alle leiligheter på 6-mannsbolig. Vedovn er ikke 

 inkludert

•  Det installeres varmekabler i følgende rom på hovedplan: bad, entre, 

 stue- og kjøkken

•  Det installeres varmekabler i følgende rom i 2. etasje: bad/vask

•  Det installeres 4 x panelovner i alle leiligheter som ligger i 2. etasje 

 (leilighet 4, 5 og 6) 

 8-MANNSBOLIG:

•  Det installeres ikke pipe og ovn i 8-mannsbolig

•  Det installeres 4 x panelovner i alle leiligheter som ligger i 2. etasje 

 (leilighet 11, 12, 13 og 14)

•  Det installeres varmekabler i følgende rom på hovedplan: bad, entre, 

 stue- og kjøkken

•  Det installeres varmekabler i følgende rom i 2. etasje: bad/vask

TILVALG

Kjøper har mulighet for endrede leveranser innenfor følgende områder:

•  Tilvalg sanitærinstallasjon

•  Tilvalg el-installasjon

•  Tilvalg kjøkken

•  Tilvalg installasjon av vedovn i 6-mannsbolig

• Listefritt rundt vinduer og dører

•  Storflisformat i gulv på bad, 60x60

• Endring av våtromsplater i bad

•  Endring av gulv i tørre rom

•  Endring av farge på vegg i tørre rom

Endring i leveranser medfører endring i pris og må gjøres innenfor gitte frister. 

Ta kontakt med megler for mer informasjon.

ANDRE OPPLYSNINGER

•  Utbygger forbeholder seg retten til å foreta endringer på 

 konstruksjon og materialer dersom dette ikke medfører endringer i 

 pris og kvalitet. 

•  3D illustrasjon i salgsprospekt kan fravike noe fra standard leveranse
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Beskrivelse av Prosjektet:

Beinskaret B5 består av 14 leiligheter fordelt på en 6-mannsbolig og en 

8-mannsbolig. Leilighetene vil bli organisert som ett eierseksjonssameie.

Adresse og matrikkelnummer:

Adresse pr. i dag, Myran 23 og 25, 7260 SISTRANDA.

Eiendommen har pr. i dag gnr./bnr. 20/49 og 20/50 i Frøya kommune.

Eiendommen vil bli sammenføyd og seksjonert, og hver leilighet blir tildelt endelig 

matrikkelnummer med eget seksjonsnummer og endelig adresse. Selger står 

fritt til å bestemme seksjonsnummer.

Tomt:

Ca. 4.392,9 kvm felles eiertomt. Eksakt tomteareal vil foreligge etter sam-

menføying og endelig oppmåling utført av kommunen. Tomten disponeres av 

seksjonseierne enten i henhold til seksjonssøknad eller sameievedtekter. 

Regulering:

Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel Frøya 2018-2030 av 

23.10.2019, og kommunedelplan Sistranda datert 27.09.2018.

Eiendommen omfattes også av reguleringsplan med bestemmelser ”Beinskardet 

boligområde”, vedtatt 29.10.09, og ”Myran/Beinskaret B5” av 27.05.21. Eien-

dommen er regulert til bolig - konsentrert småhusbebyggelse.

Rekkefølgebestemmelser

b) Før ferdigattest på boligbebyggelsen kan gis, skal det være opparbeidet et 

lekeareal innenfor boligområde. Lekeplassen skal følge kommunens norm for 

lekeplass.  

f) Planen skal ivareta nødvendige tiltak for trafikksikkerheten og redegjøre for 

    trafikkavvikling før det gis brukstillatelse.

Det er gitt igangsettingstillatelse for 6-mannsbolig med tilhørende garasjeanlegg 

den 16.07.21. 

Det er gitt igangsettingstillatelse for 8-mannsbolig den 22.09.21. 

Kopi av reguleringsplan og igangsettingstillatelse ligger vedlagt, og vil også 

være vedlegg til kontrakt. 

Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse. 

Vei-vann-kloakk:

Eiendommen vil være tilknyttet offentlig vei. Vann og avløp er offentlig via private 

stikkledninger. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen.

Forurensing i grunn:

Selger kjenner ikke til at eiendommen er forurenset som medfører behov for 

tiltak. 

Meglerforetak:    

EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS

Org.nr: 936 159 419 

Postboks 6054, Torgarden

7434 TRONDHEIM

Oppdragsnr.: 44210140

KJØPSBETINGELSER 
for leiligheter/boliger under oppføring i prosjektet Beinskaret B5 av 20.12.2021



Brukstillatelse/ferdigattest:

Selger plikter å fremskaffe ferdigattest når eiendommen er ferdigstilt.

Finnes det mangler av mindre vesentlig betydning så kan det likevel utstede 

midlertidig brukstillatelse når kommunen finner det ubetenkelig, slik at kjøper 

kan overta og bebo boligen. Manglene skal da rettes av selger innen en frist 

som settes av kommunen. Kommunen kan kreve at selger stiller sikkerhet for at 

gjenstående arbeider blir rettet. Dersom gjenstående arbeider ikke blir utført 

innen fristen, skal kommunen gi selger pålegg om ferdigstillelse. Pålegget kan 

følges opp med tvangsmulkt eller forelegg.

Det er ulovlig å ta boligen i bruk uten ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse, 

og selger plikter å fremlegge minimum midlertidig brukstillatelse til kjøper og 

megler før overtakelse. Kjøper kan kreve at det stilles sikkerhet for utstedelse av 

ferdigattest, ev så kan kjøper benytte seg av retten til tilbakehold ved overtakelse.

Dersom ferdigattest ikke foreligger på overtakelsestidspunkt, vil et beløp av opp-

gjøret bero på meglers klientkonto, som sikkerhet for utstedelse av ferdigattest. 

Beløpet kan frigis på bakgrunn av § 47 garanti, eller ved utstedelse av ferdigattest. 

Visning

Se annonse på www.eiendomsmegler1.no, www.finn.no eller ta kontakt med 

oppdragsansvarlig.

Pris

Se prisliste.

Finansiering 

Kjøper er innforstått med at en for selger, tilfredsstillende finansieringsbevis 

for hele kjøpesummen skal forelegges megler når avtale om kjøp inngås iht. 

Bustadoppføringslovas §46 2.ledd, og at disse opplysningene kan bli videre-

formidlet til utbyggers byggelånsbank. Finansieringsbevisets gyldighet må 

vare frem til overtakelse. Hvis nåværende bolig skal benyttes helt eller delvis til 

finansiering av kjøpet kan denne stilles som sikkerhet etter meglertakst utført 

av EiendomsMegler1.

Handelen er juridisk bindende for begge parter ved aksept. Dersom kjøper ikke 

overholder sin forpliktelse med tilfredsstillende finansieringsbevis, er kjøper 

allikevel bundet og selger vil kunne påberope avtalen som vesentlig misligholdt 

og heve avtalen. Kjøper samtykker til at omkostninger knyttet til heving og 

dekningssalg i så fall dekkes av kjøper.

EiendomsMegler 1 tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av 

SpareBank 1 sine mange finansielle rådgivere. Kontakt megler om dette. 

Meglerforetaket kan motta honorar ved formidling av finansielle tjenester.

Omkostninger:

Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen 

betale følgende omkostninger:

- Dokumentavgift, 2,5% av tomteverdi   Se prisliste

- Tinglysningsgebyr skjøte p.t.    kr 585,-

- Tinglysningsgebyr pantedokument p.t.   kr 585,-

- Stiftelsesgebyr sameie, pr. seksjon   kr 4.500,-

- Startkapital      kr 10.000,-

Ev. overskytende stiftelsesgebyr overføres til sameiets driftskonto.

Tilknytning og abonnement TV/internett bekostes av kjøper.

En eventuell økning i offentlige tinglysingsgebyr må dekkes av kjøper.

Tinglysingsdommeren avgjør om dokumentavgiftsgrunnlaget aksepteres og 

dersom grunnlaget skulle bli endret vil en ev. reduksjon/økning være selgers 

ansvar og risiko.     

 

Kommunale avgifter og formuesverdi:

Formuesverdi og kommunale avgifter fastsettes av skatteetaten og kommune 

etter ferdigstillelse.

Om kommunen har innført eiendomsskatt så baseres denne på markedsverdi 

minus bunnfradrag multiplisert med den promillesats som til enhver tid gjelder 

for den enkelte kommune (p.t 2-7 promille). Spørsmål om eiendomsskatt rettes 

til kommunen.

 

Sameie/forretningsfører:

Selger har, på vegne av sameiet, anledning til å stifte og å inngå bindende 

forretningsføreravtale med 6-12 mnd oppsigelse. 



Kjøperne vil bli innkalt til oppstartsmøte hvor nytt styre blir valgt, og sameiets 

budsjett, vedtekter og ev. husordensregler vil bli gjennomgått. 

 

Lokalleie i forbindelse med møte og ev. gebyr for registrering i Brønnøysund 

faktureres sameiet ved overtakelse, ev. via startkapital. 

 

Vedtekter:

Utkast til vedtekter for sameiet er utarbeidet. Det forutsettes at kjøper aksepterer 

vedtektsutkastet som grunnlag for avtalen, selv om utkastet må oppfattes som 

en overordnet ramme for å gi et bilde av kjøpers rettigheter og plikter, og kan 

bli betydelig endret i forbindelse med ferdigstillelse av prosjektet, kommunale 

vedtak mv. 

Vedtekter fastsettes av utbygger i forbindelse med innsendelse av seksjonerings-

søknaden..

Endringer kan fremmes av seksjonseierne i henhold til vedtektene og eierseksjons-

loven på årsmøte.

 

Felleskostnader:

Kjøper er forpliktet til å betale sin andel av eierseksjonssameiets felleskostnader. 

 

Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, 

skal fordeles mellom seksjonseierne etter sameiebrøken med mindre særlige 

grunner taler for å fordele kostnadene etter nytten for den enkelte bruksenhet 

eller etter forbruk.

Normalordningen er at eierbrøken fordeles etter bruksareal (BRA).

  

Felleskostnader iht. budsjett dekker bl.a. avsetning til vedlikehold fellesarealer, 

forretningsførsel, forsikring bygg (ikke innbo) og fellesarealer og andre driftskost-

nader. Felleskostnadene er stipulert og basert på erfaringstall, og det tas derfor 

forbehold om endringer i budsjettposter og fellesutgifter.

Kommunale avgifter, innboforsikring, renovasjon, abonnement TV/internett og 

individuelt strømforbruk er ikke inkludert i budsjettet, og faktureres direkte til 

hver enhet.

Budsjettet er et forslag til driftsbudsjett for normaldrift av sameiet i 1 år, basert 

på stipulerte inntekter og kostnader. Budsjettet er utarbeidet av Brauten Eien-

dom AS basert på opplysninger om eiendommen gitt av selger/utbygger og 

normtall fra tilsvarende eiendommer.

Det tas forbehold om oppgitte arealer, antall leiligheter, organisering av felles-

områder og øvrige opplysninger om prosjektet som kan endre forutsetningene 

for budsjettforslaget.

Det tas forbehold om stipulerte inntekter og kostnader da styret vil kunne endre 

budsjettet og inngå avtaler som vil tilføre boligselskapet andre eller større kost-

nader. Endelig fastsettelse av budsjett og nivå på felleskostnader vil bli foretatt 

av styret.

Stipulering av budsjett samt stifting av sameiet anses ikke som eiendomsmegling 

og omfattes dermed ikke av den sikkerhetsstillelse/ansvarsforsikring som gjelder i 

eiendomsmeglingsloven.

 

Pr. overtakelsesdato betales i tillegg til kjøpesum kr 10.000,- som settes av til 

startkapital til sameiet. 

Selger forplikter seg til å betale løpende fastsatte felleskostnader, stiftelsesom-

kostninger og startkapital på usolgte enheter.

Selger forbeholder seg retten til å leie ut, endre priser og kjøpsbetingelser på 

usolgte enheter.

 

Garasje/parkering/bod:

Det vil bil etablert garasje med 6 p-plasser.

Plass i garasje kan kjøper etter ”først til mølla-prinsippet”. P-plass i garasje koster 

kr 220.000,-, og kommer i tillegg til kjøpesum.

Seksjonseier med p-plass i garasje vil ha sportsbod i bakkant/ i tilknytning til 

parkering.

Det vil bli opprettet 16 utvendige p-plasser på fellesareal, hvorav 2 av disse er 

HC-plasser.

Det vil bli opprettet 8 boder i frittstående bodanlegg.

Parkering og boder vil bli seksjonert som tilleggsareal til leilighetene, som midlertidig 

eksklusiv bruksrett i vedtektene, eller organisert som realsameie. Selger forbeholder 

seg retten til å avgjøre hvordan organisering av parkering og boder vil bli.



Overtakelse av parkeringsplass skjer samtidig med overtakelse av leiligheten/

boligen, og selger forbeholder seg retten til å fordele parkeringsplassene. 

Seksjonseier som får tildelt HC-plass, må påregne bytte av plass ved dokumenterte 

behov for HC-plass fra annen seksjonseier. 

 

Realsameie parkering og/eller boder

Utomhus/fellesareal/parkering og/eller boder kan bli fradelt med eget gnr/bnr. 

Leiligheter med rett til parkering/bod vil eie ideell andel i realsameiet.

Fellesarealer blir derigjennom organisert som sameie, som har til formål å drifte- 

og vedlikeholde felles areal. Realsameiet vil ha eget budsjett og vedtekter. 

Kostnadene ved forvaltning vil bli belastet sameierne.

 

Dokumentavgift for ideell andel av felles utomhusareal er inkludert i kjøpesummen/ 

tomteverdien for boligen. Det er selgers ansvar å gjennomføre overskjøtingen. 

Utomhus og fellesareal anses som overtatt selv om hjemmel til realandel ikke er 

overskjøtet. Dette innebærer at utbygger forbeholder seg retten til å foreta pro 

et contra avregning for påløpte kostnader herunder offentlig gebyr, avgifter og 

eiendomsskatt.

Dersom overskjøtingen ikke skjer samtidig med overskjøting av bolig, vil et beløp 

bli tilbakeholdt på meglers klientkonto som sikkerhet for overskjøting. 

  

Selger forbeholder seg retten til å omorganisere utomhus/fellesareal/parkering/ 

boder underveis, avhengig av offentlige forhold og salg-/utbyggingstakt.

Velforening

Det er pliktig medlemskap i områdets velforening som ev. blir etablert i planområdet. 

Medlemskapet kan bli tinglyst som heftelse på eiendommen. 

Gjennom sitt medlemskap er eieren pliktig til å vedstå seg og respektere 

foreningens rettigheter og plikter, og har ansvar for drift og vedlikehold av alle 

private fellesanlegg, herunder fellesområder/lekeplasser. Kostnadene ved for-

valtning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene.

Leverandøravtaler:

Selger har på vegne av sameiet anledning til å inngå bindende avtaler vedrørende 

f.eks.: 

• Vaktmester

• Forretningsfører

• TV og internett

• Andre nødvendige serviceavtaler til teknisk anlegg i garantitidens 

 varighet

ØVRIGE KJØPSFORHOLD

Selger:

Frøy Eiendom AS, org.nr.: 977235006.

Selger står fritt til å overdra sine rettigheter og forpliktelser, etter nærværende 

avtale til annet selskap innenfor samme konsern eller annet selskap som 

kontrolleres direkte eller indirekte av de som i dag kontrollerer selger. Med 

”overdra” menes enhver form for overdragelse. For overdragelse til andre enn 

de foran nevnte subjekter må kjøper samtykke. Samtykke kan ikke nektes uten 

saklig grunn.

Selgers forbehold:

Selger tar ikke forbehold for gjennomføring av prosjektet.

Offentlige forbehold:

Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes erklæringer/heftelser som 

måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer 

drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi/nettverk/

renovasjon m.m.

 

Overtakelse:

Beregnet ferdigstillelse er i perioden juli - september 2022 for 6-mannsboligen, 

og september - november 2022 for 8-mannsboligen.

Dersom det oppstår forsinkelse som berettiger dagmulkt, så skal dette beregnes 

fra 01.10.2022 (6-mannsbolig) / 01.12.22 (8-mannsboligen).

 

Endelig fastsettelse av nøyaktig overtagelsestidspunkt vil ikke være avklart før 

utsendelse av innkalling til overtagelsesforretning som sendes ut senest 4 uker 

før forretningen skal avholdes. Overtakelse kan tidligst skje når det foreligger 



ferdigattest / midlertidig brukstillatelse, samt overtagelsesprotokoll signert av 

begge parter som bekrefter at overtagelse har funnet sted. En forutsetning for 

at overtagelse skal kunne finne sted er at fullt oppgjør inklusive omkostninger er 

bekreftet mottatt på meglers klientkonto.

Det er ulovlig å ta boligen i bruk uten ferdigattest / midlertidig brukstillatelse. 

Kjøper har heller ingen plikt til å overta eller innbetale oppgjør uten at ferdigattest/

midlertidig brukstillatelse foreligger.

 

Det gjøres oppmerksom på at oppgjørs- og overtagelsesdato vil kunne skje selv 

om det fortsatt vil foregå byggearbeider på eiendommen i forbindelse med 

ferdigstillelse av de øvrige leiligheter/fellesarealer/tekniske installasjoner. 

Kjøper kan ikke nekte å overta selv om seksjonering/hjemmelsovergang ikke 

er gjennomført. Kjøpesummen vil bli stående på meglers klientkonto inntil 

nødvendige formaliteter er på plass, ev så kan utbetaling av oppgjør skje på 

bakgrunn av §47 garanti. 

 

Boligen skal leveres i byggrengjort stand, og fellesarealer i ryddet stand.

Kjøper aksepterer at alle befaringer, overtakelser og 1-års befaringer avholdes 

innenfor normal kontortid.

 

Fellesarealer/utomhusarealer:

Overtakelse av felles- og utearealer skjer samtidig med at den enkelte leilighet/

bolig overtas. Det vil gjennomføres en befaring av felles/utomhusarealer for å 

avdekke evt. feil og mangler samt manglende ferdigstillelse.

 

Overtakelse av boligen med tilhørende andel fellesareal kan ikke nektes av kjøper 

selv om fellesareal/utomhusareal ikke er ferdigstilt. Såfremt deler av utvendige 

arbeider ikke er ferdigstilt ved overtakelse, skal manglende ferdigstilte arbeider 

anmerkes i overtakelsesprotokollen. Kjøper opplyses om muligheten til å tilbake-

holde nødvendig beløp på meglers klientkonto som sikkerhet for manglene. 

Tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med manglene. 

Alternativt kan selger stille garanti for ferdigstillelsen, med beløp utarbeidet av 

takstmann.

Ovennevnte informasjon om tilbakeholdelse gjelder også for de forhold som 

gjenstår for å få ferdigattest.

 

Heftelser/servitutter:

Det er lovbestemt panterett til sameiet.

Det skal ved hjemmelsoverføringen ikke hvile uvedkommende panteheftelser i 

eiendomsretten.

 

Det er pr. d.d. tinglyst følgende heftelser i eiendomsrett som vil følge eiendommen, 

og som betyr at kjøpers bank vil få prioritet etter disse:

1903/900023-1/63 04.04.1903 JORDSKIFTE

Storskifte på Frøya

GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

Overført fra: KNR: 5014 GNR: 20 BNR: 3

1910/900073-1/63 19.12.1910 UTSKIFTING

GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

Overført fra: KNR: 5014 GNR: 20 BNR: 3

1912/900119-1/63 02.12.1912 ERKLÆRING/AVTALE - Erklæringen kan 

ikke gjenskaffes

Bestemmelse om veg

GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

Overført fra: KNR: 5014 GNR: 20 BNR: 3

1914/900106-1/63 04.04.1914 UTSKIFTING

GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

Overført fra: KNR: 5014 GNR: 20 BNR: 3

1956/301228-1/63 03.11.1956 BESTEMMELSE OM VANNLEDN.

Rettighetshaver: SISTRANDA VASSVERK

GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

Overført fra: KNR: 5014 GNR: 20 BNR: 3

1966/2750-2/63 24.09.1966 BESTEMMELSE OM VEG

RETTIGHETSHAVER: KNR: 5014 GNR: 20 BNR: 17

Bestemmelse om vann/kloakkledning

Bestemmelse om sjølending.

GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE



Overført fra: KNR: 5014 GNR: 20 BNR: 3

1994/621-1/63 01.02.1994 BESTEMMELSE OM VANNLEDN.

Rettighetshaver: FRØYA KOMMUNE

GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

Overført fra: KNR: 5014 GNR: 20 BNR: 3

1997/2146-1/63 29.05.1997 RETTSBOK

RETTIGHETSHAVER: KNR: 5014 GNR: 20 BNR: 14

Bruksrett

Beplantning

GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

Overført fra: KNR: 5014 GNR: 20 BNR: 3

2013/555122-1/200 03.07.2013 JORDSKIFTE

Sak: 1600-2012-0032 Sistranda

GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

Overført fra: KNR: 5014 GNR: 20 BNR: 3

1910/900076-1/63- 19.12.1910 UTSKIFTING

GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

Overført fra: KNR: 5014 GNR: 20 BNR: 6

1912/900122-1/63 02.12.1912 ERKLÆRING/AVTALE - Erklæringen kan 

ikke gjenskaffes

Bestemmelse om veg

GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

Overført fra: KNR: 5014 GNR: 20 BNR: 6

1914/900109-1/63 04.04.1914 UTSKIFTING

GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

Overført fra: KNR: 5014 GNR: 20 BNR: 6

1951/901058-1/63 01.06.1951 ELEKTRISKE KRAFTLINJER - Erklæringen 

kan ikke gjenskaffes

Rettighetshaver: HITRA OG FRØYA KRAFTLAG AL

GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

Overført fra: KNR: 5014 GNR: 20 BNR: 6

1973/3916-2/63 28.09.1973 BESTEMMELSE OM VEG

RETTIGHETSHAVER: KNR: 5014 GNR: 20 BNR: 19

Bestemmelse om vann/kloakkledning

Bestemmelse om sjølending.

GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

Overført fra: KNR: 5014 GNR: 20 BNR: 6

1982/426-1/63 02.02.1982 BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE

RETTIGHETSHAVER: KNR: 5014 GNR: 21 BNR: 170

GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

Overført fra: KNR: 5014 GNR: 20 BNR: 6

Da eiendommen er under utbygging/sammenføying, så gjøres kjøper kjent med 

at det kan påløpe ytterligere heftelser i eiendomsretten som kjøpers bank vil få 

prioritet etter.

Heftelser som ikke skal gjelde den nye eiendommen vil bli forsøkt slettet. 

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser 

som erklæringer/avtaler. Dog har selger opplyst at han ikke har kjennskap til 

slike erklæringer/avtaler som har innvirkning på denne eiendommen.

 

GENERELLE FORUTSETNINGER 

Kjøpsbetingelser:

Kjøpsbetingelsene regulerer betingelsene for kjøp av bolig. Boligen er i 

fortsettelsen omtalt som leilighet. Avtale anses inngått når kjøper har levert 

megler skriftlig bindende bekreftelse på kjøp og aksept er meddelt.

 

Kjøpsbetingelsene utgjør, sammen med akseptbrev, leveransebeskrivelse og 

skriftlige opplysninger i prospekt/brosjyremateriell, de samlede avtalevilkårene 

for kjøp av den aktuelle leiligheten. 

 

Kjøper og selger vil senere inngå fullstendig kjøpekontrakt med endelige vedlegg 

inkl. tegninger. Kjøper aksepterer at detaljbestemmelser først kan bli avklart på 

dette tidspunkt. Inneholder kontraktsdokumentene bestemmelser som strider 

mot hverandre, gjelder yngre bestemmelser foran eldre, spesielle foran generelle, 

og bestemmelser utarbeidet særskilt for handelen, foran standardiserte 

bestemmelser.



Kjøper gjøres oppmerksom på at alle skisser, frihånds- og oversiktstegninger 

i perspektiv, fotos, annonser, bilder og planer er foreløpige og utformet for å 

illustrere prosjektet. Slike tegninger, fotos, annonser, beskrivelser, mv., vil derfor 

inneholde detaljer - eksempelvis beplantning, innredning, møbler, tekst og andre 

ting - som ikke nødvendigvis vil inngå i den ferdige leveransen, og er ikke å anse 

som en del av avtalevilkårene for kjøpet. 

Slike avvik kan ikke påberopes som mangel fra kjøpers side.

 

Ved forsinkelse kan kjøper ha krav på dagmulkt tilsvarende 0,75 promille av 

vederlaget i inntil 100 dager der det er eietomt, på festet tomt er satsen 1 

promille.

 

Kontraktsvilkår:

Avtaleforholdet er underlagt bestemmelsene i lov av 13. juni 1997 nr. 43 om 

avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (Bustadoppføringslova). 

Bustadoppføringslova bruker betegnelsen entreprenøren og forbrukeren, mens 

her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene.

 

Bustadsoppføringslova sikrer kjøper rettigheter som ikke kan innskrenkes i 

kjøpekontrakten, jfr. Bustadoppføringslova § 3. 

 

Prosjektet retter seg mot kjøper som ønsker å erverve bolig til eget bruk. 

 

Bustadsoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som pro-

fesjonell/investor, eller når leiligheten er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i 

hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3.juli 1992 nr. 93. 

Selger kan likevel velge å selge etter Bustadoppføringslova. 

 

Eierforhold:

Kjøper blir ved gjennomføring av avtalen medeier i et eierseksjonssameie. Kjøper 

vil få enerett til bruk av sin leilighet med eventuelt tinglyst tilleggsareal. Kjøpers 

øvrige rettigheter som medeier i et eierseksjonssameie følger av eierseksjons-

lovgivningen (Lov om eierseksjoner av 16.06.2017 (eierseksjonsloven), og 

vedtektene til enhver tid. Sameiet har pantesikkerhet i hver seksjon for ubetalte 

krav og forpliktelser overfor sameiet (legalpanterett), i medhold av eierseksjons-

lovens § 31. 

 

Det gjøres oppmerksom på at man kun kan kjøpe og erverve to boligseksjoner 

i sameiet, med unntak av erverv av fritidsbolig. Dette gjelder også indirekte 

erverv. 

 

Garantier:

For enheter som blir solgt etter Bustadoppføringslova skal selger stille de nød-

vendige garantier i samsvar med Bustadsoppføringslova §§ 12 og evt. 47. 

Innholdet/vilkårene i garantien vil være i samsvar med det til enhver tid gjeldende 

regelverk på det tidspunkt garantien utstedes.

Pt.t skal garantien gjelde i byggeperioden og frem til 5 år etter overtakelsen jfr. 

§ 12. Garantien gjelder som sikkerhet både for selve leiligheten, og for boligdelens 

fellesareal, utomhusareal, herunder ferdigstillelsen av disse. 

Garantiene sendes av praktiske årsaker til EiendomsMegler1 på vegne av 

kjøper. Garanti blir tilsendt kjøper. Ved utstedelse av samlegaranti vil denne bli 

tilsendt forretningsfører/styreleder i sameiet.

 

Eventuelle mangler må varsles til selger så snart som mulig etter at de er opp-

daget, eller etter at det var mulig å oppdage dem. Reklamasjonstiden er 5 år 

etter overtagelsen, jfr. Bustadoppføringslova § 30.

 

Vær oppmerksom på at det parallelt med reklamasjonsfristene også løper en 

selvstendig foreldelsesfrist etter foreldelsesloven, noe som kan medføre at et 

mangelskrav bortfaller som foreldet før reklamasjonsfristen på 5 år er ute og 

selv om man har reklamert innen «rimelig tid». Foreldelse avbrytes normalt ved 

rettslige skritt, reklamasjon etter bustadoppføringsloven er ikke tilstrekkelig. 

Reglene om foreldelse er særlig relevant der mangler oppdages en tid etter 

overtagelse og/eller der entreprenøren/selger ikke imøtekommer reklamasjonen.

 

Der det er aktuelt å gjøre krav gjeldende ikke bare mot entreprenøren/selger, 

men også garantisten, så er det viktig å merke seg at garantistens ansvar 

foreldes etter de samme regler som gjelder i forholdet til entreprenør/selger. 

Dette innebærer at garantistens ansvar foreldes på selvstendig grunnlag og at 

det derfor er svært viktig å også sørge for at foreldelse avbrytes også overfor 

garantisten, idet fristavbrudd overfor entreprenøren/selger er uten betydning i 

forholdet til garantisten.

 



Byggbeskrivelse/leveransebeskrivelse: 

Byggebeskrivelsen/leveransebeskrivelsen skal angi hvilken teknisk standard 

prosjektet leveres med, samt foreløpig angi hva komplett leveranse etter kjøpe-

kontrakten innebærer. Dersom det ikke er tatt inn spesifiserte bestemmelser i 

kjøpekontrakten, gjelder følgende krav:

- De tekniske løsninger skal tilfredsstille plan- og bygningslovgivningen, herunder 

kravene i teknisk forskrift. 

- Utført arbeid skal tilfredsstille avtalte toleranseklasser i henhold til kontrakt. 

Om ikke toleransekrav er avtalt i kontrakt vil krav til avvik være i henhold til 

normalkrav i standarden, jfr. Norsk Standard NS 3420.

 

Det gjøres oppmerksom på at iht. teknisk forskrift, så er det ikke krav om at alle 

vinduer leveres med åpningsmulighet.

 

Ved modul-/elementbygg, må kjøper avklare med selger vedr. skjøter/overganger 

etc. samt begrensete muligheter for tilpasninger.

Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer i materialvalg og konstruksjons-

løsninger, samt foreta tilpasninger som er nødvendig etter hvert som tiltaket 

detaljprosjekteres uten forhåndsvarsel til kjøperne. Dette gjelder også ev. sam-

menslåing eller oppdeling av leiligheter. Endringene skal ikke redusere byggets 

eller leilighetens kvalitet eller vesentlig endre innholdet i prosjektet som sådan. 

Slike endringer gir ikke rett til prisjustering fra noen av partene. Om det blir 

nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte bestem-

melser, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold. 

 

Tillegg-/ endringsarbeider:

Kjøperen kan ikke kreve å få utført endringer eller tilleggsarbeider:

a) som vil endre kontraktsummen med 15 % eller mer, 

b) som ikke står i sammenheng med selgers ytelse eller 

c)         som vil medføre ulemper for selger som ikke står i forhold til kjøpers 

 interesse i å kreve endringen eller tilleggsarbeidet. 

Selgeren skal skriftlig klargjøre for kjøperen de kostnadsmessige og tidsmessige 

konsekvensene av de endringene eller tilleggsarbeidene kjøperen krever.  

 

Tilleggsvederlag/Tilleggsfrist:

Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til Bustadopp-

føringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid. Selger kan kreve tilleggs-

vederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøperens side. 

Selgeren kan også kreve at kjøperen stiller sikkerhet for selgerens krav på 

tilleggsvederlag.

 

Mot sikkerhet etter Bustadoppføringslova § 47, kan selgeren/underleverandør 

kreve at kjøperen betaler forskudd for vederlag for endringer og tilleggsarbeider. 

Uten §47-garanti, forfaller kostnader knyttet til kundeendringer til betaling 

sammen med kjøpesummen for leiligheten. 

 

All betaling av tilleggsvederlag skal normalt skje via meglers klientkonto.

Dersom det likevel inngås avtale om at fakturering skal skje direkte til kjøper fra 

selger eller underleverandør, skal forfall tidligst være samme dag som overtakelse. 

 

Selgeren skal skriftlig klargjøre for kjøperen de tidsmessige konsekvensene av 

de endringene eller tilleggsarbeidene kjøperen krever. Om selgeren vil påberope 

seg tilleggsfrist, skal kjøper varsles ved inngåelse av endringene eller tilleggs-

arbeidene. Selger kan kreve påslag på kundeendringene.

 

Avbestilling:

Dersom forbrukeren avbestiller før det er gitt igangsettingstillatelse betaler 

forbrukeren avbestillingsgebyr, jfr. Bustadoppføringslova § 54. Avbestillings-

gebyret fastsettes til 5 % av total kontraktssum inkludert merverdiavgift.

Dersom forbrukeren avbestiller etter at igangsettingstillatelse er gitt, fastsettes 

selgerens krav på vederlag og erstatning i samsvar med Bustadoppføringslova 

§§ 52 og 53.

Kjøper bærer all risiko ved avbestilling.

  

Forsinkelse kjøper:

Ved forsinket betaling skal kjøperen betale forsinkelsesrente i henhold til lov 

av 17. desember 1976 nr. 100 om forsinket betaling (forsinkelsesrenteloven). 

Selgeren kan likeledes da nekte kjøperen å overta inntil betaling skjer.

 

Selv om deler av oppgjøret er innbetalt til rett tid, skal kjøper betale forsinkelses-

renter av hele kontraktsummen til fullt oppgjør samt omkostninger er mottatt 

meglers klientkonto. Beløpet blir avregnet fra overtagelse/forfall til betaling 

finner sted. Kjøper godskrives i disse tilfellene innskuddsrenter av beløp 



innbetalt til meglers klientkonto.

 

Denne bestemmelsen gir ikke kjøperen rett til å forlenge betalingsfristen utover 

de frister som er avtalt.

Dersom kjøper ikke oppfyller sin del av kontrakten (signerer kontrakt, fremskaffer 

tilfredsstillende finansieringsbekreftelse, ikke innbetaler forskudd hvor det er 

avtalt eller ikke innbetaler oppgjør ved overtakelse m.m.), kan selger med 10 

dagers varsel heve kjøpet og videreselge eiendommen (dekningssalg). 

Kjøper skal i så fall erstatte selgers økonomiske tap etter reglene i Bustadopp-

føringslova § 58. 

 

Selger forbeholder seg retten til å heve kjøpekontrakten også etter overtakelse 

og/eller hjemmelsoverføring jfr. bustadoppføringsloven § 57 annet ledd annet 

punktum.

 

Forsinket levering:

Selger kan ha rett til tilleggsfrister uten kompensasjon til kjøper etter reglene som 

gjelder i Bustadoppføringslova. Kjøper er kjent med og aksepterer at forsinkelser 

som skyldes force majeure, streik, ekstreme klimatiske forhold o.l. gir selger en 

rett til å forlenge fristen for overtakelse. Kjøper anmodes spesielt å tilpasse 

dette forhold ved ev salg av nåværende bolig.

Såfremt forsinkelse skulle skyldes f.eks. brann, vannskade, innbrudd e.l. gjøres 

det spesielt oppmerksom på at dette kan gi selger rett til en tilleggsfrist for 

levering uten kompensasjon overfor kjøper. Disse forhold må også tas hensyn til 

ved salg av nåværende bolig da byggforsikringen til selger ikke dekker eventuell 

erstatningsbolig for kjøper ved slik forsinkelse. 

 

Energimerking:

Det er selger/utbyggers ansvar å innhente lovpålagt energiattest for eiendommen, 

med en energiklassifisering på en skala fra A- G. Dersom utbygger/selger ikke 

har fått utarbeidet energiattest og merke på grunnlag av byggets tekniske 

leveranse, må disse fremlegges senest i forbindelse med utstedelse av 

ferdigattest for eiendommen.

 

Arealangivelse:

Arealene i salgsoppgaven og annet markedsførings materiale er oppgitt i 

bruksareal (BRA), og er å betrakte som omtrentlig areal. Dette arealet angir 

leilighetens areal innenfor omsluttende vegger, inklusive areal for ev. innvendig 

bod. I tillegg til bruksarealet kommer bod utenfor, eventuelt parkeringsplass og 

balkong/markterrasse. Da de oppgitte arealer i markedsføringen er å betrakte 

som et ca. areal, har partene ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle 

vise seg å være 5 % mindre/større enn markedsført areal.

 

Kjøpers undersøkelsesplikt:

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, 

byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. 

Dersom utfyllende/ supplerende opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende 

seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som 

kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring 

har unnlatt å sette seg inn i.

 

Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det 

presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om 

kjøp inngås.

 

Endringer i gebyr/omkostninger:

Ved økning av skatter, avgifter og gebyrer, herunder blant annet mva., tinglysings-

gebyrer og dokumentavgift, i tiden mellom avtaleinngåelse og overtagelse vil 

vederlaget øke tilsvarende.

 

Videresalg av kontraktposisjon:

Omsetning av avtaledokumentet forutsetter samtykke fra selger, samt at

a) ny kjøper trer inn i de samme rettigheter og forpliktelser som følger av denne 

kontrakten og eventuelle tilleggs- og endringskontrakter,

b) ny kjøper fremlegger tilfredsstillende finansieringsbekreftelse og

c) at opprinnelig kjøper har innbetalt til meglers konto et administrasjonsgebyr 

stort kr 10.000,- inkl. mva. 

 

Selger/megler påberoper seg opphavsrettighetene til alt markedsmateriell for 

boligprosjektet, herunder bilder og illustrasjoner. 

Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i sin markedsføring 

for transport av kjøpekontrakt uten megler/selgers samtykke.

 



Det opplyses om at dersom boligen er kjøpt med henblikk på å ikke overta eller 

bebo denne, herunder som et videresalgsobjekt vil videresalget reguleres av 

Bustadoppføringslova. Herunder vil selger måtte oppfylle vilkår i Bustadopp-

føringslova ved ev. videresalg som også medfører garantistillelse.

Transport/endring av avtalen:

Det forutsettes at skjøtet tinglyses i kjøpers navn i henhold til bud og kjøpekontrakt. 

Dersom kjøper ønsker å endre kontraktspart/hjemmelsforhold, vil det påløpe et 

gebyr stort 10.000,- inkl. mva. for utarbeidelse av transportkontrakt og endring 

av skjøte/dokumenter. 

Dette gjelder også endring internt i egen familie, overdragelse til selskap og 

blanco-skjøte.

Endring krever selgers samtykke.

 

Vedlegg:

Stipulert budsjett, utkast til vedtekter og kommunale opplysninger er vedlegg.

Tinglyste erklæringer er vedlegg til kontrakt men kan fås ved henvendelse til 

megler. 

Avtaleforholdet reguleres av Bustadoppføringslova og Eierseksjonsloven som i 

sin helhet kan leses på lovdata.no.

Dersom kjøper ikke har tilgang til internett, kan megler kontaktes slik at kjøper 

får utlevert et eksemplar av lovene.

 

Meglers rett og plikt til å stanse gjennomføring av en handel:

Eiendomsmeglerforetak er pliktig til å foreta «kundetiltak» etter Hvitvaskingsloven. 

I dette ligger blant annet plikt til å treffe tiltak for å få bekreftet identiteten til 

selger og kjøper, den kjøper ev. opptrer på vegne av, samt eventuelle «reelle 

rettighetshavere».

Normalt skjer bekreftelse av en persons identitet ved fremvisning av gyldig 

legitimasjonsdokument («personlig fremmøte»), ved bruk av BankID, eller ved 

fremleggelse av en «Bekreftet kopi» av et legitimasjonsdokument. Fremvisning 

av legitimasjonsdokument i forbindelse med budgivning er normalt ikke tilstrekkelig 

kundetiltak. Dersom kjøper er en juridisk person må det foretas særlige kunde-

tiltak, herunder med nærmere plikt til å redegjøre for «reelle rettighetshavere». 

Konferer megler for nærmere informasjon.

Transaksjonen kan ikke gjennomføres før meglerforetaket har foretatt til-

fredsstillende kundetiltak. Endelige kundetiltak for kjøpers del skjer senest på 

kontraktsmøtet eller senest innen kontraktsignering der det ikke gjennomføres 

kontraktsmøte.

Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak, kan ikke megler 

gjennomføre transaksjonen. I et slikt tilfelle misligholder kjøper avtalen med 

selger. Etter 30 dager er kjøpers mislighold å anse som vesentlig, noe som gir 

selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning. 

Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere ”mistenkelige transaksjoner” 

til Økokrim. Med ”mistenkelig transaksjon” menes transaksjon som mistenkes å 

involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. 

Manglende mulighet for kundetiltak kan også være et forhold som gjør transak-

sjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket 

som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Personvern:

EiendomsMegler 1 Midt-Norge behandler personopplysninger i forbindelse 

med gjennomføring av salget av denne eiendommen. Vi registrerer person-

opplysninger om visningsdeltagere som registrerer seg, budgivere, den som 

bestiller salgsoppgave, og kjøper av eiendommen. Tilsvarende vil vi lagre per-

sonopplysninger om den som registrer seg for å motta informasjon om lignende 

eiendommer. 

Opplysningene vil bli lagret i EiendomsMegler 1 Midt-Norge sitt elektroniske 

meglersystem. 

Personopplysningene vil benyttes på enhver måte som er nødvendig mht. for-

målet opplysningene er innhentet for. Som ledd i meglers kontroll av budgiver/

kjøpers finansiering vil megler kunne kontakte vedkommendes finansieringsfor-

bindelse på ethvert stadium av prosessen, inntil handel er gjennomført, 

Personopplysninger om interessenter som ikke inngir bud vil bli slettet kort tid 

etter at boligen er solgt

Personopplysninger om kjøper av eiendommen og budgivere vil vi i henhold til 

lovpålagt arkiveringsplikt lagres i minst 10 år etter at eiendommen er solgt. Det 



samme gjelder ethvert dokument som er utarbeidet eller innhentet i anledning 

oppdraget. Personopplysninger vil ikke benyttes til andre formål, eksempelvis til 

markedsføringsformål, uten at det foreligger særskilt behandlingsgrunnlag for 

dette formålet, eksempelvis ved at det er gitt samtykke.

Les mer om personvern i vår personvernerklæring www.em1.no/personvern

 

Meglers vederlag (eks mva.) som belastes selger:

Provisjon kr 35.000,- pr. solgte enhet, oppgjørsgebyr kr 3.920,-.

Fastpris:

Ordinære budfrister gjelder ikke da selger er profesjonell. 

For bolig uten budgiving gis EiendomsMegler 1 rett til å akseptere bindende 

kjøpsbekreftelser i henhold til prisliste. Dette betyr at kjøper ikke kan trekke 

tilbake sin bindende kjøpsbekreftelse etter at denne har kommet til meglers 

kunnskap.

Selger forbeholder seg retten til å forkaste eller avslå bindende kjøpsbekreftelse 

uten å måtte begrunne dette. Herunder tildeling ved mottak av flere kjøps-

bekreftelser på samme enhet.

For øvrig kommer gjeldende lovgivning til enhver tid til anvendelse.

Til orientering:

Informasjonen i salgsoppgaven er utarbeidet med bakgrunn i opplysninger 

mottatt fra det offentlige, selger og selgers leverandører. All informasjon er 

godkjent av selger, hvor selger innestår for innholdet. 

Selger og megler tar forbehold om trykkfeil i prospekt og prisliste.



Kjøpsprosessen
Lurer du på hvordan et nyboligkjøp forløper? Her får du svarene.

Hvordan går jeg frem for å kjøpe boligen?

Ved å kjøpe nybygg slipper du budrunde! Her er det faste priser og «førstemann til mølla» som gjelder. Dersom du finner en bolig av interesse, 

kan du uforpliktende reservere boligen gjennom våre meglere i 24 timer.

Når må jeg betale for boligen?

Her er det ingen forskuddsbetaling. Oppgjøret overføres noen dager før du skal flytte inn. Her er det heller ingen prisregulering for de som 

har kjøpt. Prisen som er oppgitt ved aksept av bud (bindende kjøpsbekreftelse) er derfor det samme som man må betale når man overtar 

eiendommen. Eventuell risiko for prisstigning i byggekostnader hviler på utbygger. 

Hvordan er prosessen etter jeg har kjøpt?

Det første som skjer etter at man har kjøpt er kontraktsmøte med megler. Deretter får man tilbud om tilvalgsmøte med utbygger dersom det 

fortsatt er mulig å gjøre tilvalg. Tilvalgsmøte kan være en god stund etter kontraktsmøtet dersom bygging ikke er vedtatt enda. Ca. én måned 

før man skal flytte inn får man sammen med utbygger komme inn i boligen for en ferdigbefaring.

 

På en slik befaring går man over leiligheten sammen med en takstmann for å avdekke eventuelle feil som må rettes før overtakelse. Endelig dato 

og klokkeslett for overtakelsen varsles senest 4 uker før. Et år etter at boligen er ferdigstilt gjennomføres det en 1-årsbefaring. Du har i tillegg 

Fem års reklamasjonsrett.

Hvordan går man frem for å gjøre tilvalg?

Når du kjøper nytt og kommer tidlig inn i prosessen, har du en unik mulighet til å skape ditt eget særpreg. Etter kjøpet vil utbygger kalle deg inn 

til et tilvalgsmøte, der du blant annet kan velge mellom ulike typer parkett, kjøkkeninnredning, hvitevarer, fliser på bad, baderomsinnredning 

etc. Dette fra et utvalg fra gitt leverandør. Husk å spørre megler om tilvalgsfrist, og om det fortsatt er mulig å gjøre endringer dersom 

Byggeprosessen er i gang. NB! De fleste tilvalg har en kostnadskonsekvens.

Hvilke garantier har jeg om jeg kjøper nytt?

Hvis du har kjøpt en bolig som er under oppføring, gjelder Bustadoppføringsloven. Denne loven inneholder en garanti som beskytter kjøpere 

av nyoppførte boliger. Garantien varer i 5 år og ivaretar kjøpernes interesser i forhold til entréprenøren/utbygger. Du som kjøper er dermed 

beskyttet mot urimelige avtalevilkår, mangler og byggefeil.



9 fordeler med nybolig

Lave kjøpsomkostninger

Lavere omkostninger enn ved kjøp av 

brukt bolig. (2,5 % av tomteverdien i 

dokumentavg. til staten, ikke 2,5 % av

hele kjøpesummen).

Fast pris – ingen budrunder

Alle våre boliger har fast pris, her

slipper du stressende budrunder. 

Du vet hva boligen koster, og hva

du må forholde deg til.

Ingen oppussings kostnader

Boligen får en moderne stil med

god utforming. Du reduserer risikoen

for uforutsette kostnader.

Nyeste krav og standarder

Boligen er oppført etter de nyeste

bygge standarder og krav til  

inneklima og miljø.

Lavere energiforbrukt

Moderne boliger har bedre isolasjon.

Dette gjør deg mindre sårbar for kalde 

vintre og stigende strømpriser.

Nytt miljø

Du får mulighet til å bli en del

av et helt nytt boligmiljø, der

ingen har bodd før.

Trygt kjøp

Etter første år i boligen gjennomføres

det en 1-års befaring. Du har i tillegg fem 

års  reklamasjonsrett.

God tid til salg av egen bolig

Du får god tid til å forberede  

 flytte prosessen og selge den  

boligen du allerede har.

Alt er nytt

Det gir deg en deilig følelse å være

den første som bor i boligen.



Beinskaret – et godt kjøp!



Bindende bekreftelse på kjøp for Beinskaret B5  Leilighet nr. 

Kjøpesum iht. prisliste kr.    + omkostninger iht. prisliste

Eventuelle forbehold     

FINANSIERINGSPLAN:

Lån i  v/ 

Tlf  E-post kr  

Egenkapital i v/ tlf.  kr   

 

For å kunne benytte dine personopplysninger til annet formål enn å kjøpe denne boligen, er vi avhengig av ditt samtykke;

Jeg ønsker å bli kontaktet på telefon for å få en uforpliktende verdivurdering av eksisterende bolig      Ja    Nei

Jeg ønsker å bli kontaktet av SpareBank 1, og samtykker til at mine personopplysninger deles med SpareBank 1     Ja    Nei

Undertegnede gir med dette bindende bekreftelse på kjøp av ovennevnte eiendom. Undertegnede har gjort seg kjent med komplett salgsinformasjon, og 
Bindende kjøpsbekreftelse er avgitt iht. de avtalebetingelser som fremgår av salgsoppgaven. Kjøper er innforstått med at kopi av legitimasjon og finansier-
ingsbekreftelse for hele kjøpesummen skal forelegges megler sammen med nærværende bindende bekreftelse på kjøp. Bindende bekreftelse på kjøp kan ikke 
trekkes tilbake etter at dette er gjort kjent for megler på vegne av selger. Bindende avtale er regulert iht. Lov om avtaler av 31. mai 1918.

Kjøper(e):

Navn  

Personnr.  

Tlf.  

E-post:  

Adresse:  

Poststadr.:  

Dato/sted:  

Underskrift:  

Navn  

Personnr.  

Tlf.  

E-post:  

Adresse:  

Poststadr.:  

Dato/sted:  

Underskrift:  

Kopi av gyldig legitimasjon (f.eks. førerkort)         Kopi av gyldig legitimasjon (f.eks. førerkort)         



Mateusz Narbut • Eiendomsmegler/jurist • Mobil 971 56 444 • E-post mn@em1mn.no



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 22/44    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SUPLERINGSVALG AV VARAREPRESENTANT FOR SENTERPARTiET TIL 

KOMMUNESTYRET  

 

Forslag til vedtak: 

Som siste varamedlem for Senterpartiet i kommunestyret, ut inneværende valgperiode, 

velges Andreas Krogstad. 

 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Da repr. Arntzen ble invilget fritak ut valgperioden rykker Andreas Krogstad opp som siste 

varamedlem for Senterpartiet ut perioden. 

 

§ 7-10.Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg 

 

Hvis medlemmer har forfall til et møte i et folkevalgt organ, innkalles varamedlemmer fra 

den gruppen der det er forfall. Varamedlemmer skal så langt som mulig innkalles i den 

nummerordenen de er valgt. 

 

Hvis en folkevalgt i andre organer enn kommunestyret og fylkestinget er innvilget fritak i 

minst tre måneder, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge et settemedlem for den 

perioden fritaket gjelder. Ved valg av et settemedlem skal rekkefølgen på listen for 

varamedlemmer følges. 

 

Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut, og de er valgt ved 

forholdsvalg, skal varamedlemmer fra samme liste tre inn i deres sted i den nummerordenen 

varamedlemmene er valgt. Hvis medlemmer av kommunestyret trer endelig ut, og de er valgt 

ved flertallsvalg, skal varamedlemmer tre inn i den nummerordenen de er valgt. 
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