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169/19 Formannskapet 24.10.2019 

/ Kommunestyret  

 

EGENGODKJENNING KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2019 - 2030  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommunestyre egengodkjenner de deler av kommuneplanens arealdel 2019-2030 der det 

ikke foreligger innsigelse, eller der varslet innsigelse fra sektormyndighet er tatt til følge, etter 

merknadsbehandling av 1.og 2. gangs høring. Vedtaket fattes i medhold av plan- og 

bygningslovens § 11-15.  

2. De områder eller planbestemmelser som vedtas mot innsigelse fra sektormyndigheter, unntas 

rettsvirkning inntil de er avgjort ved mekling mellom fylkesmannen og kommunen eller av 

aktuelt departement hvis mekling ikke fører fram, jf. plan-og bygningslovens § 11-16.  

3. Følgende endringer i plankart vedtas: 

a. Reguleringsplan for Husvik hyttefelt videreføres.  

b. Område naust 13, naust 14 og (27)LNF FB4 tas ut av planen. 

c. Område avsatt til masseuttak ved Steinsvatnet tas ut av planen. 

d. Område avsatt til skytefelt tas ut av planen.  

e. Område F2 og SBH8 tas ut av planen.  

f. Område B7 tas ut av planen. 

g. Område naust 4 og SBH2 tas ut av planen. 

h. Område KBA Sørburøy endres til arealformål SOSI-kode 1300: Næringsbebyggelse, og 

gis betegnelsen N Sørburøy. 

i. Område (22)LNF - utstrekning og omfang reduseres i tråd med høringsuttalelse. 

j. Området (25)LNF F4 og naust 12 tas ut av planen. 

k. Område (26)LNF F5 tas ut av planen.  

l. Område (30)LNF FB3 tas ut av planen. 

m. Område (23)LNF FB8 tas ut av planen.  

n. Område avsatt til golfbane Strømøya tas ut av planen.  

4. Følgende endringer i planbestemmelser vedtas:  

a. Ny planbestemmelse § 39.2:  

Masseuttak i strandsonen er ikke tillatt.  

Mindre uttak til privat bruk i et omfang som ikke er søknadspliktig i henhold til pbl § 1-6 

er tillatt. 

b. Tillegg planbestemmelse § 40.3:  

(..)mindre utgraving/mudring/omplassering av masse(..) 

c. Nytt punkt i planbestemmelse § 6-1: 

For område B11 gjelder jordloven frem til detaljplan for området er vedtatt. 

d. Ny planbestemmelse § 21.4:  

For område N Sørburøy åpnes det for følgende tiltak innenfor området; hotell/overnatting, 

bevertning, forsknings- og formidlingssenter med tilhørende fasiliteter. 

e. Siste punkt i planbestemmelse § 38 endres til:  

Spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse kan tillates etter byggesøknad dersom: ny 

bebyggelse ikke plasseres i økologisk funksjonsområde, i sprednings- eller 

forflytningskorridorer for truede eller prioriterte arter. Heller ikke må ny bebyggelse 



Saknr: / 

plasseres nærmere enn 50 m fra truede naturtyper eller naturtyper som vurderes å være av 

nasjonal eller vesentlig regional verdi, slik det går fram av kart over slike områder hentet 

fra Naturbasen datert xx.xx.xx. 

f. Nytt punkt til planbestemmelse § 38: 

Ny bebyggelse skal ikke lokaliseres nærmere vann og vassdrag enn 50 m. 

g. Tillegg punkt 8) til planbestemmelse § 4.3: 

VA-anlegg med tilhørende ledningsnett. 

h. Tillegg planbestemmelse § 4.3: 

Tiltak listet under er avklart i forhold til byggegrense mot sjø, pbl § 1-8.  

i. Tillegg planbestemmelse § 37.6: 

(..), samt tiltak listet i planbestemmelse § 4.3. 

5. Administrasjonen gis i oppdrag å oppdatere plankart, planbeskrivelse, planbestemmelser og 

konsekvensutredninger i henhold til dette vedtak før kunngjøring av egengodkjent 

kommuneplanens arealdel.  

6. Administrasjonen gis fullmakt til å foreta mindre tekstmessige og kartmessige opprettinger i 

plandokumentene i henhold til vedtak.   

 

Vedlegg: 

 

Plandokumenter til 2. gangs høring:  

 Følgebrev 

 Planbestemmelser  

 Nye Kuer og samla virkninger 

 Plankart fast-Frøya og øyrekka 

Merknadsbehandling sektormyndigheter og private 

Merknadsbehandling Fylkesmannen 

Høringsuttalelser til 2. gangs høring.  

 

Saksopplysninger:   

 

Prosess: 

 

1. gangs høring 

Kommunestyret i Frøya kommune vedtok i sak 180/18, den 19.12.2018 å legge forslag til kommuneplanens 

arealdel 2019-2030 ut til 1.gangs høring og offentlig ettersyn, jamfør plan- og bygningslovens § 11-14.  

Planforslaget inneholdt plankart, planbestemmelser, planbeskrivelse, konsekvensutredning og risiko- og 

sårbarhetsanalyse. Høringsfristen var satt til 12.04.2019.  

 

2. gangs høring 

Frøya kommunestyre merknadsbehandlet 1. gangs høring, og vedtok å legge forslag til kommuneplanens 

arealdel ut til 2. gangs høring i sak 89/19, 21.06.2019.  

Planforslaget ble lagt ut på høring i perioden 10.07.2019 til 13.09.2019.  

 

I høringsperioden kom det inn 29 høringsuttalelser. 

 

Sektormyndigheter  

Sektormyndighetenes høringsuttalelser omfatter både varsel om innsigelser, faglige råd og generelle 

bemerkninger.  

 

Bestemmelsene om innsigelse til kommuneplanens arealdel er kompetanseregler som begrenser kommunens 

myndighet, der det er nødvendig for å sikre at nasjonale og vesentlige regionale interesser blir godt nok 

ivaretatt. Den rettslige betydningen av innsigelse er at kommunens planvedtak ikke blir juridisk bindende. 

 

Sektormyndigheter kan som faglig råd også peke på at planen faglig sett ikke er god nok og derfor bør vurderes 

nærmere.  

 

Det har kommet varsel om innsigelse fra følgende sektormyndigheter: 

 Trøndelag fylkeskommune 
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 Forsvarsbygg 

 Fylkesmannen i Trøndelag 

 

Administrasjonen har i hovedsak imøtekommet varsler om innsigelse fra sektormyndighetene. En del faglige 

råd og generelle bemerkninger har også medført forslag til endringer. Dette har ført til at områder er tatt ut, 

justert eller planbestemmelser endret, utvidet eller presisert. Hvordan dette er imøtekommet fremgår i 

vedleggene merknadsbehandling. Denne merknadsbehandlingen danner grunnlag for forslag til vedtak.  

 

Frøya kommune har etter høringssuttalelsen fra Fylkesmannen i Trøndelag hatt dialog med de om flere av de 

varslede innsigelsene. Administrasjonen venter på tilbakemelding på spørsmål og avklaringer, disse vil 

ettersendes når de oversendes fra Fylkesmannen. Det gjøres oppmerksom på at dette kan medføre at varslede 

innsigelser trekkes og at mindre justeringer godtas uten videre høring.  

 

I forhold til skytefelt oppfordrer Trøndelag fylkeskommune at Frøya kommune tar ut denne sonen med 

tilhørende bestemmelse for å komme i dialog med Forsvarsbygg om blant annet sambruk av områdene. Det 

innstilles derfor til at denne tas ut ved egengodkjenning av kommuneplanens arealdel og at det gjennomføres 

mekling på varslede innsigelse.   

 

Høringsuttalelsene er vedlagt i sin helhet.  

 

Private  

Det har kommet flere høringsuttalelser fra private. Disse omfatter både opprettholdelse av tidligere avviste 

innspill, justering av innspill og nye innspill. Hvordan dette er imøtekommet fremgår i vedlegg 

merknadsbehandling. Denne merknadsbehandlingen danner grunnlag for forslag til vedtak. Høringsuttalelsene 

er også vedlagt i sin helhet.  

 

Nye innspill 

Det har gjennom begge høringsrundene blitt opprettholdt eller kommet nye innspill. Disse er ved 

egengodkjenning anbefalt avvist pågenerelt grunnlag. Bakgrunnen for dette er kravet om at en eventuell 

planendring med konsekvensutredning må legges ut til offentlig høring og ettersyn. Med bakgrunn i ønsket om 

snarlig egengodkjenning av kommuneplanens arealdel avvises disse. Innspillene vil henvises til senere 

revideringer av kommuneplanens arealdel.  

 

Planbestemmelser 

Det foreslås flere justeringer av planbestemmelser etter interne prosesser og tilbakemeldinger fra innbyggere. 

Disse fremgår av forslag til vedtak.   

 

Videre arbeid 

Administrativt vil det innstilles til en hyppigere revidering av kommuneplanens arealdel, gjerne temabasert,  

fremover. Dette vil bidra til en mer fremtidsrettet arealplan som er mer overkommelig både for innbyggere, 

næringsliv, administrasjon og sektormyndigheter.  

 

Vurdering: 

Revidering av kommuneplanens arealdel for Frøya kommune 2019-2030 har vært en omfattende prosess. Det 

kom i første runde inn over 200 innspill.  

 

Samlede virkninger av planforslaget fremgår av vedlagte dokumenter. Bakgrunnen for innstilling til 

planforslaget er vedtatt planprogram for arbeidet.  

 

Ved 2. gangs høring av kommuneplanens arealdel kom det inn 29 høringsuttalelser. Dette omfattet både varsel 

om innsigelser, faglige råd, opprettholdelse av tidligere innspill, nye innspill og bemerkninger til 

planbestemmelser.  

 

Bakgrunnen for forslag til vedtak fremgår av vedleggene merknadsbehandling.  

 

Endringer i plandokumentene på bakgrunn av vedtak i denne saken vil gjøres før kunngjøring av 

kommuneplanens arealdel.  
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De områdene det er varslet innsigelse på, som blir vedtatt tatt inn i planen, vil unntas rettsvikning og tas videre 

til videre prosess og mekling med aktuelle sektormyndigheter.  

 

Forhold til overordna planverk: 

I tråd med kommunal planstrategi og vedtatt planprogram for revideringen.  



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Torbjørn Måsøval Arkiv: 141  

Arkivsaksnr.: 19/2392    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

EGENGODKJENNING KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2019 -2030  

 

 

Forslag til vedtak: 

1. Frøya kommunestyre egengodkjenner de deler av kommuneplanens arealdel 2019-

2030 der det ikke foreligger innsigelse, eller der varslet innsigelse fra sektormyndighet 

er tatt til følge, etter merknadsbehandling av 1.og 2. gangs høring. Vedtaket fattes i 

medhold av plan- og bygningslovens § 11-15.  

2. De områder eller planbestemmelser som vedtas mot innsigelse fra sektormyndigheter, 

unntas rettsvirkning inntil de er avgjort ved mekling mellom fylkesmannen og 

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

bygningslovens § 11-16.  

3. Følgende endringer i plankart vedtas: 

a. Reguleringsplan for Husvik hyttefelt videreføres.  

b. Område naust 13, naust 14 og (27)LNF FB4 tas ut av planen. 

c. Område avsatt til masseuttak ved Steinsvatnet tas ut av planen. 

d. Område avsatt til skytefelt tas ut av planen.  

e. Område F2 og SBH8 tas ut av planen.  

f. Område B7 tas ut av planen. 

g. Område naust 4 og SBH2 tas ut av planen. 

h. Område KBA Sørburøy endres til arealformål SOSI-kode 1300: 

Næringsbebyggelse, og gis betegnelsen N Sørburøy. 

i. Område (22)LNF - utstrekning og omfang reduseres i tråd med 

høringsuttalelse. 

j. Området (25)LNF F4 og naust 12 tas ut av planen. 

k. Område (26)LNF F5 tas ut av planen.  

l. Område (30)LNF FB3 tas ut av planen. 

m. Område (23)LNF FB8 tas ut av planen.  

n. Område avsatt til golfbane Strømøya tas ut av planen.  

4. Følgende endringer i planbestemmelser vedtas:  

a. Ny planbestemmelse § 39.2:  

Masseuttak i strandsonen er ikke tillatt.  

Mindre uttak til privat bruk i et omfang som ikke er søknadspliktig i henhold 

til pbl § 1-6 er tillatt. 

b. Tillegg planbestemmelse § 40.3:  

(..)mindre utgraving/mudring/omplassering av masse(..) 

c. Nytt punkt i planbestemmelse § 6-1: 



For område B11 gjelder jordloven frem til detaljplan for området er vedtatt. 

d. Ny planbestemmelse § 21.4:  

For område N Sørburøy åpnes det for følgende tiltak innenfor området; 

hotell/overnatting, bevertning, forsknings- og formidlingssenter med 

tilhørende fasiliteter. 

e. Siste punkt i planbestemmelse § 38 endres til:  

Spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse kan tillates etter byggesøknad 

dersom: ny bebyggelse ikke plasseres i økologisk funksjonsområde, i 

sprednings- eller forflytningskorridorer for truede eller prioriterte arter. 

Heller ikke må ny bebyggelse plasseres nærmere enn 50 m fra truede 

naturtyper eller naturtyper som vurderes å være av nasjonal eller vesentlig 

regional verdi, slik det går fram av kart over slike områder hentet fra 

Naturbasen datert xx.xx.xx. 

f. Nytt punkt til planbestemmelse § 38: 

Ny bebyggelse skal ikke lokaliseres nærmere vann og vassdrag enn 50 m. 

g. Tillegg punkt 8) til planbestemmelse § 4.3: 

VA-anlegg med tilhørende ledningsnett. 

h. Tillegg planbestemmelse § 4.3: 

Tiltak listet under er avklart i forhold til byggegrense mot sjø, pbl § 1-8.  

i. Tillegg planbestemmelse § 37.6: 

(..), samt tiltak listet i planbestemmelse § 4.3. 

5. Administrasjonen gis i oppdrag å oppdatere plankart, planbeskrivelse, 

planbestemmelser og konsekvensutredninger i henhold til dette vedtak før kunngjøring 

av egengodkjent kommuneplanens arealdel.  

6. Administrasjonen gis fullmakt til å foreta mindre tekstmessige og kartmessige 

opprettinger i plandokumentene i henhold til vedtak.   

 

 

Vedlegg: 

Plandokumenter til 2. gangs høring:  

 Følgebrev 

 Planbestemmelser  

 Nye Kuer og samla virkninger 

 Plankart fast-Frøya og øyrekka 

Merknadsbehandling sektormyndigheter og private 

Merknadsbehandling Fylkesmannen 

Høringsuttalelser til 2. gangs høring.  

 

Saksopplysninger:   

 

Prosess: 

 

1. gangs høring 

Kommunestyret i Frøya kommune vedtok i sak 180/18, den 19.12.2018 å legge forslag til 

kommuneplanens arealdel 2019-2030 ut til 1.gangs høring og offentlig ettersyn, jamfør plan- 

og bygningslovens § 11-14.  

Planforslaget inneholdt plankart, planbestemmelser, planbeskrivelse, konsekvensutredning og 

risiko- og sårbarhetsanalyse. Høringsfristen var satt til 12.04.2019.  

 



2. gangs høring 

Frøya kommunestyre merknadsbehandlet 1. gangs høring, og vedtok å legge forslag til 

kommuneplanens arealdel ut til 2. gangs høring i sak 89/19, 21.06.2019.  

Planforslaget ble lagt ut på høring i perioden 10.07.2019 til 13.09.2019.  

 

I høringsperioden kom det inn 29 høringsuttalelser. 

 

Sektormyndigheter  

Sektormyndighetenes høringsuttalelser omfatter både varsel om innsigelser, faglige råd og 

generelle bemerkninger.  

 

Bestemmelsene om innsigelse til kommuneplanens arealdel er kompetanseregler som 

begrenser kommunens myndighet, der det er nødvendig for å sikre at nasjonale og vesentlige 

regionale interesser blir godt nok ivaretatt. Den rettslige betydningen av innsigelse er at 

kommunens planvedtak ikke blir juridisk bindende. 

 

Sektormyndigheter kan som faglig råd også peke på at planen faglig sett ikke er god nok og 

derfor bør vurderes nærmere.  

 

Det har kommet varsel om innsigelse fra følgende sektormyndigheter: 

 Trøndelag fylkeskommune 

 Forsvarsbygg 

 Fylkesmannen i Trøndelag 

 

Administrasjonen har i hovedsak imøtekommet varsler om innsigelse fra sektormyndighetene. 

En del faglige råd og generelle bemerkninger har også medført forslag til endringer. Dette har 

ført til at områder er tatt ut, justert eller planbestemmelser endret, utvidet eller presisert. 

Hvordan dette er imøtekommet fremgår i vedleggene merknadsbehandling. Denne 

merknadsbehandlingen danner grunnlag for forslag til vedtak.  

 

Frøya kommune har etter høringssuttalelsen fra Fylkesmannen i Trøndelag hatt dialog med de 

om flere av de varslede innsigelsene. Administrasjonen venter på tilbakemelding på spørsmål 

og avklaringer, disse vil ettersendes når de oversendes fra Fylkesmannen. Det gjøres 

oppmerksom på at dette kan medføre at varslede innsigelser trekkes og at mindre justeringer 

godtas uten videre høring.  

 

I forhold til skytefelt oppfordrer Trøndelag fylkeskommune at Frøya kommune tar ut denne 

sonen med tilhørende bestemmelse for å komme i dialog med Forsvarsbygg om blant annet 

sambruk av områdene. Det innstilles derfor til at denne tas ut ved egengodkjenning av 

kommuneplanens arealdel og at det gjennomføres mekling på varslede innsigelse.   

 

Høringsuttalelsene er vedlagt i sin helhet.  

 

Private  

Det har kommet flere høringsuttalelser fra private. Disse omfatter både opprettholdelse av 

tidligere avviste innspill, justering av innspill og nye innspill. Hvordan dette er imøtekommet 

fremgår i vedlegg merknadsbehandling. Denne merknadsbehandlingen danner grunnlag for 

forslag til vedtak. Høringsuttalelsene er også vedlagt i sin helhet.  

 



Nye innspill 

Det har gjennom begge høringsrundene blitt opprettholdt eller kommet nye innspill. Disse er 

ved egengodkjenning anbefalt avvist pågenerelt grunnlag. Bakgrunnen for dette er kravet om 

at en eventuell planendring med konsekvensutredning må legges ut til offentlig høring og 

ettersyn. Med bakgrunn i ønsket om snarlig egengodkjenning av kommuneplanens arealdel 

avvises disse. Innspillene vil henvises til senere revideringer av kommuneplanens arealdel.  

 

Planbestemmelser 

Det foreslås flere justeringer av planbestemmelser etter interne prosesser og tilbakemeldinger 

fra innbyggere. Disse fremgår av forslag til vedtak.   

 

Videre arbeid 

Administrativt vil det innstilles til en hyppigere revidering av kommuneplanens arealdel, gjerne 

temabasert, fremover. Dette vil bidra til en mer fremtidsrettet arealplan som er mer 

overkommelig både for innbyggere, næringsliv, administrasjon og sektormyndigheter.  

 

Vurdering: 

Revidering av kommuneplanens arealdel for Frøya kommune 2019-2030 har vært en 

omfattende prosess. Det kom i første runde inn over 200 innspill.  

 

Samlede virkninger av planforslaget fremgår av vedlagte dokumenter. Bakgrunnen for 

innstilling til planforslaget er vedtatt planprogram for arbeidet.  

 

Ved 2. gangs høring av kommuneplanens arealdel kom det inn 29 høringsuttalelser. Dette 

omfattet både varsel om innsigelser, faglige råd, opprettholdelse av tidligere innspill, nye 

innspill og bemerkninger til planbestemmelser.  

 

Bakgrunnen for forslag til vedtak fremgår av vedleggene merknadsbehandling.  

 

Endringer i plandokumentene på bakgrunn av vedtak i denne saken vil gjøres før kunngjøring 

av kommuneplanens arealdel.  

 

De områdene det er varslet innsigelse på, som blir vedtatt tatt inn i planen, vil unntas 

rettsvikning og tas videre til videre prosess og mekling med aktuelle sektormyndigheter.  

 

Forhold til overordna planverk: 

I tråd med kommunal planstrategi og vedtatt planprogram for revideringen.  

 

 

 

 

 



 
 
 

Kommuneplanens arealdel – Frøya kommune 

2.gangs høring og offentlig ettersyn 
 

Om høringen 
Frøya formannskap og kommunestyre har merknadsbehandlet kommuneplanens arealdel etter 1. 

gangs høring. I merknadsbehandlingen er det tatt inn ytterligere innspill og endrede 

planbestemmelser med retningslinjer, noe som medfører krav om 2. gangs høring av disse.  

Vedtak 
Frøya kommunestyre behandlet i sak 89/19, 21.06.2019, Merknadsbehandling 1. gangs høring og 

vedtak om 2. gangs høring og offentlig ettersyn – kommuneplanens arealdel 2018-2030. 

Frøya kommunestyre tar merknadsbehandling av 1.gangs høring av kommuneplanens 

arealdel 2018-2030, til følge. Frøya kommunestyre gir administrasjonen fullmakt til å 

innarbeide vedtatte endringer i plandokumentene i henhold til merknadsbehandlingen, og 

vedtar å legge disse endringer ut til 2.gangs høring og offentlig ettersyn i henhold til plan- og 

bygningslovens § 11-14. (..) 

Opprinnelig innstilling til vedtak:  

1. Følgende endringer i plankartet innarbeides i henhold til merknadsbehandlingen:  

a. N6 reduseres til område varslet oppstart av regulering på.  

b. Boligområde B 7 og B11 tas ut av kommuneplanens arealdel.  

c. Vegforbindelse Sula – Mausund tas ut av planforslaget.  

d. Område F2 og SBH8 (Innerneset) tas ut av planforslaget.  

e. Område KBA1 endres til LNF FB8 og reduseres i utstrekning. Byggegrense settes 50 

meter fra sjø.  

f. Inntegnet trasé til sykkelsti Hamarvatnet tas ut av planforslaget.  

g. Hensynssone kulturmiljø H570 Hamarvatnet innarbeides slik at det fremgår av 

plankartet.  

h. Utvidelse av masseuttak Steinsvatnet innarbeides i plankartet.  

i. Sikringssone Forsvarets skytefelt innarbeides i plankartet.  

j. Utvidelse av område Fiske 1 innarbeides i planforslaget.  

k. N5 reduseres til område varslet oppstart om regulering på.  

l. N4 justeres for å ivareta landbruksinteresser.  

m. Sørvestre del av B4 tas ut av planen.  



 
 

n. Naust11 og SBH9 justeres i tråd med høringsuttalelse.  

o. SBH2, Naust4, Naust9 og Naust10 tas ut av kommuneplanens arealdel.  

p. Område avsatt til massedeponi reduseres i tråd med faglig vurdering.  

q. Områdene avsatt til KBA gjennomgås og gis andre arealformål som sikrer korrekt 

arealbruk.  

r. Område (9)LNF B og (17)LNF FB tas ut av kommuneplanens arealdel.  

s. Sikringssone rundt Bewi innarbeides i kommuneplanens arealdel.  

t. Område til LNF F4, gnr./bnr. 3/10, samt makebytte av naustområde, innarbeides i 

kommuneplanens arealdel.  

u. Allerede bebygd område på Berge avsettes til LNF FB i tråd med høringsuttalelser.  

v. Område Havn 1 endrer arealformål til Farled (6200).  

w. Område FT4, Havn 3, B3, (4)LNF FB justeres i tråd med høringsuttalelser.  

x. Område B6 justeres til byggegrense nærmere sjø i forhold til terrengforhold.  

y. Område til LNF FB4, gnr./bnr. 59/1, samt naustområde, innarbeides i 

kommuneplanens arealdel.  

z. Område til LNF F, gnr./bnr. 25/3, innarbeides i kommuneplanens arealdel.  

æ. Område til fritidsboliger, gnr./bnr. 13/3, innarbeides i kommuneplanens arealdel.  

ø. Område til LNF F5, gnr./bnr. 3/43, innarbeides i kommuneplanens arealdel.  

å. Område avsatt til vindkraftanlegg tas ut av kommuneplanens arealdel.  

aa. Område SBH6 justeres i tråd med høringsuttalelse.  

bb. Område Naust6 justeres, samt at område for småbåthavn, innarbeides i 

kommuneplanens arealdel.  

cc. Område SBH1 avgrenses i tråd med tilbakemelding fra Fylkesmannen.  

dd. Område til LNF FB3, gnr./bnr. 55/5 innarbeides i kommuneplanens arealdel.  

ee. Område til LNF F5, gnr./bnr. 48/2, innarbeides i kommuneplanens arealdel.  

ff. Område til LNF B4, gnr./bnr. 43/1, innarbeides i kommuneplanens arealdel.  

gg. Område til næring, gnr./bnr. 27/71, innarbeides i kommuneplanens arealdel.  

hh. Område for rasteplass på Hamarberget innarbeides i kommuneplanens arealdel.  

ii. Hensynssoner for kalksjøer utvides for å åpne for restaurering av vannspeil.  

jj. Deler av område LNF FB6, gnr./bnr. 51/1, flyttes til gnr./bnr. 5/7.  

 



 
 
 

2. Følgende endringer i planbestemmelser og retningslinjer innarbeides i henhold til 

merknadsbehandlingen:  

a. Nytt punkt planbestemmelse § 6.1:  

Ved utarbeidelse av reguleringsplan for boligfelt B8 skal adkomst til feltet benytte 

eksisterende avkjørsel fra fylkesvei 714.  

b. Ny planbestemmelse § 17.4:  

Det skal etableres 1-3 sykkelparkeringsplasser pr. boenhet i områder avsatt til bolig. 

Tilsvarende skal avsettes til kontorer, butikker og arbeidsplasser.  

c. Ny retningslinje til kapittel 17:  

Parkering for sykler bør etableres lett tilgjengelig på bakkeplan med tas og stativ, 

samt i egne låsbare boder. Det bør også settes av plasser til sykkelvogner og 

transportsykler.  

d. Ny planbestemmelse § 11.1.6:  

I områder som med sikkerhet ikke ligger på fjell kreves geoteknisk vurdering.  

e. Ny retningslinje til planbestemmelser om vann og flom:  

Geotekniske undersøkelser er spesielt viktig ved tiltak som medfører utfylling i 

strandsone og på sjøbunn.  

f. Ny planbestemmelse § 38.2:  

Kulturminnemyndigheten skal forelegges alle søknadspliktige tiltak til uttalelse før 

godkjenning gis, innenfor følgende områder: 

o (4) LNF FB Daløya  

o (6) LNF FB Gurvikdalen  

o (7) LNF FB Fillingsneset  

o (8) LNF B Bekken  

o (10) LNF B4 Lunde/Lundåsen  

o (11) LNF F Inntian  

o (21) FB Mausund 

g. Ny planbestemmelse § 14.3:  

Ved all saksbehandling som angår arealbruk, skal hensynet til kulturminner og 

kulturmiljø ivaretas ved å benytte data fra den nasjonale kulturminnedatabasen 

Askeladden. Kulturminner ligger som eget kartlag i kommunens digitale kartverk. Et 

hvert tiltak i eller ved fredete kulturminner, kulturminner med uavklart vernestatus 



 
 

samt bevaringsverdige kulturmiljø, krever dispensasjon fra lov om kulturminner og 

skal forelegges fylkeskommunen som regional kulturminnemyndighet.  

h. Ny planbestemmelse § 53.3:  

I sonene bør hensynet til kulturmiljøet være førende for arealbruken, bygge- og 

anleggstiltak.  

Eksisterende hus, naust og uthus bør holdes ved like, uten vesentlig endring i 

materialbruk eller størrelse og volum. Bruk, ankomst og tekniske løsninger bør 

underordne seg hensynene som ligger til grunn for soneformålet. Innenfor sonene må 

ikke kulturminner som steingjerder, båtstøer, varder, tufter, syllsteiner, steinsatte 

veiter og bekkefar o.l. fjernes eller forfalle. Det må ikke planeres, graves eller fylles på 

en slik måte at det endrer landskapskarakteren eller terrengprofilen i vesentlig grad.  

Ved behandling av byggesøknader, søknader om dispensasjoner fra kommuneplan og 

søknader om tiltak i landbruket, skal hensynet til kulturmiljøet vektlegges før det 

avgjøres om tiltaket kan gjennomføres, og om lokalisering og utforming. 

Fylkeskommunen som regional kulturminnemyndighet skal gis anledning til å uttale 

seg før vedtak fattes. 

i. Ny planbestemmelse § 29.2: 

Masseuttak tillates kun etablert innenfor område angitt som masseuttak på 

plankartet. Det er krav om detaljreguleringsplan før området kan tas i bruk. 

j. Ny retningslinje kapittel 16: 

All saksbehandling må forholde seg til den enhver tids gjeldende VA-norm og 

Hovedplan for vann. 

k. Nytt punkt planbestemmelse § 15.1: 

Helhetlig leveringskapasitet for drikkevann for aktuelt plantiltak skal vurderes. 

l. Planbestemmelser §§ 15.1 og 16.1 presiseres til også å gjelde fritidsboliger. 

m. Nytt punkt planbestemmelse § 16.1.5: 

Byggegrenser mot hovedvann- og hovedavløpsledninger skal være minimum 4 meter 

på hver side. 

n. Administrasjonen og Mattilsynet arbeider videre med eventuell endring av 

planbestemmelse for å hensyn ta villsaunæringa, samt sikre drikkevannskvaliteten. 

o. Ny planbestemmelse § 52.6: 

SIKRINGSSONE FORSVARETS SKYTEFELT (§ 11-8 BOKSTAV A) 

Hensynssone militær virksomhet – skytefelt (§ 11-8, a) - (H380). Sonen viser forsvarets 

skyte og øvingsfelt. Det kan ikke tillates faste anlegg i sjø som akvakulturanlegg. 

p. Ny retningslinje til § 52.6: 



 
 

Områdene kan fortsatt brukes til sivil aktivitet som farled, fiske og friluftsliv, men ikke 

samtidig med militær aktivitet. Sivil aktivitet må rette seg etter anvisning fra 

Forsvaret. 

q. Planbestemmelse § 42.2 tas ut av kommuneplanens arealdel.  

r. Ny planbestemmelse § 2.5:  

Ved regulering skal det oppgis minimum antall boliger innenfor planområdet, jfr. 

jordlova § 9.  

s. Ny retningslinje til § 2.5:  

Retningslinje for minimum antall enheter pr. daa for ulike boligformål i 

reguleringsplan:  

o Boligbebyggelse: 2 enheter pr. daa.  

o Boligbebyggelse – frittliggende – småhusbebyggelse: 1 enhet pr. daa.  

o Boligbebyggelse – konsentrert – småhusbebyggelse: 1,5 enhet pr. daa.  

o Boligbebyggelse – blokkbebyggelse: 3 enheter pr. daa.  

t. Ny planbestemmelse § 32.3:  

Jordlovens §§ 9 og 12 skal fortsatt gjelde for disse områdene inntil reguleringsplan er 

vedtatt.  

u. Nytt punkt planbestemmelse § 38.1:  

Biologisk-naturmangfoldsverdiene skal vurderes og sikres før tillatelse om 

søknadspliktig tiltak gis.  

v. Tillegg til planbestemmelse § 53.4:  

Ved søknadspliktige tiltak på Halten skal bebyggelsesplan fra 1994 legges til grunn 

for omfang av tiltak. Retningslinjer for utforming av bygg på Halten skal legges til 

grunn for saksbehandlingen. 

w. Tillegg til planbestemmelse § 4.4:  

Ved eventuell motstrid gjelder disse reguleringsplanene foran kommuneplanens 

arealdel.  

x. Tillegg til planbestemmelse § 13.3:  

Naturbasen og Artsdatabanken, i tillegg til lokal kunnskap skal benyttes i vurdering av 

naturmanfoldsverdier.  

y. Nytt punkt planbestemmelse § 6.1:  

Det stilles krav til naturmangfoldkartlegging ved detaljregulering av område B6 og 

B8.  



 
 

z. Endring planbestemmelse § 37.3:  

Ny bebyggelse i tilknytning til stedbunden næring skal tillates.  

æ. Henvisning i retningslinje til kap.37 endres til H-2401 Garden som ressurs.  

ø. Nytt punkt planbestemmelse § 4.5:  

For nåværende og fremtidige områder åpnet for tiltak innen Bebyggelse og anlegg 

(PBL § 11-7, punkt 1) og LNF med åpning for spredt utbygging (PBL § 11-7, punkt 5b)) 

er byggegrense mot sjø i lagt inn i plankart, sammenfallende med formålsgrense.  

å. Nytt punkt planbestemmelse § 6.1:  

Det stilles krav til naturmangfoldkartlegging ved detaljregulering av område B6 og 

B8. 

aa. Nytt punkt planbestemmelse § 6.1:  

Det stilles krav til naturmangfoldkartlegging ved detaljregulering av område N2.  

bb. Ny planbestemmelse § 2.5:  

Ved utbygging av eldre reguleringsplaner, skal det gjøres en konkret vurdering om 

behov for endringer som følge av konsekvenser av klimaendringer.  

cc. Ny planbestemmelse § 40.3:  

Areal satt av til farled omfatter viktige områder for båttrafikk, inkludert sjøarealer i 

havner og fiskerihavner. Det kan gjennomføres følgende tiltak innenfor 

havneområder uten reguleringsplan: mindre utvidelser av eksisterende kaier og 

moloer, bygging av mindre kaier, utlegging av flytebrygger, mindre utfyllinger jfr. PBL 

§ 11-11 nr. 3. 

dd. Kapittel 28 angående Naust erstattes med vedtak i sak 25/19, 28.02.2019 i 

kommunestyret. 

ee. Endret planbestemmelse § 37.4: 

Ny bolig (våningshus eller kårbolig) kan bare etableres når det er driftsmessig 

begrunnet behov for det. Kårbolig kan kun etableres på eiendom det ikke eksisterer 

mer enn ett boligbygg fra før, jf. plan- og bygningsloven § 11-11. Ny bolig (våningshus 

eller kårbolig) kan bare plasseres på tunet. Våningshus eller kårbolig tillates ikke 

fradelt. 

3. I tillegg gis administrasjonen følgende fullmakter før planen fremmes til 2.gangs høring: 

a. Endring av arealformål for å sikre korrekt arealutnyttelse. 

b. Mindre kartmessige- og tekstmessige opprettinger i plandokumentene. 

c. Utarbeide utdypende begrunnelser som innarbeides i planbeskrivelsen på 

bakgrunn av merknadsbehandlingen. 



 
 
 

d. Det gjøres en gjennomgang for å vurdere ytterligere ubebygde områder som kan 

tas ut av kommuneplanens arealdel.  

Vedtatte endringer 
Formannskapet vedtok følgende endringer i opprinnelig innstilling: 

Vedtak Innstilling 

Punkt 1c strykes c. Vegforbindelse Sula – Mausund tas ut av 
planforslaget.  

SBH 2 og Naust 4 strykes Punkt 1o o. SBH2, Naust4, Naust9 og Naust10 tas ut av 
kommuneplanens arealdel. 

Innspill fra Frøya golfklubb på Strømøya 
innarbeides til 2.gangs høring 

 

Punkt 1d strykes d. Område F2 og SBH8 (Innerneset) tas ut av 
planforslaget. 

  

Kommunestyret vedtok følgende endringer i opprinnelig innstilling: 

Vedtak Innstilling 

Pkt. 1b strykes b. Boligområde B 7 og B11 tas ut av 
kommuneplanens arealdel.  

Pkt. 1i reduseres slik at Froan naturreservat 
ikke berøres 

i. Sikringssone Forsvarets skytefelt innarbeides i 
plankartet.  

Pkt. 2y, å innlemmes B7 og B11. y. Nytt punkt planbestemmelse § 6.1:  
Det stilles krav til naturmangfoldkartlegging ved 
detaljregulering av område B6 og B8. 

 

Dokumenter til 2. gangs høring 
Med bakgrunn i vedtak om å inkludere ytterligere arealer, samt endringer i planbestemmelser med 

retningslinjer, legges kommuneplanens arealdel for Frøya kommune ut til 2. gangs høring og offentlig 

ettersyn. Det er kun endringer som legges ut til høring og offentlig ettersyn. Det er utarbeidet 

konsekvensutredning for nye innspill. I tillegg er samlede virkninger av planforslag oppdatert i 

henhold til endringene. Endringene er markert i rødt i vedlagte dokumenter. I plankart er endringene 

vist med rødt omriss.  

Andre endringer   

Masseuttak  

Med bakgrunn i høringsuttalelse fra Direktoratet for mineralforvaltning er det gjennomført dialog 

med entreprenører i kommunen. Det vurderes at med ytterligere utvidelse av masseuttak ved 

Steinsvatnet er behovet for masser innad i kommunen dekt i 15-20år fremover, avhengig av 

aktivitetsnivå. Det vil startes omregulering med inkludering av utvidelsen innen kort tid.  



 
 
Utvidelse hensynssone kalksjøer 

Med bakgrunn i hensynet til kalksjøer i Engdalen er hensynssonen utvidet til å inkludere felt med 

kalkspatmarmor som vurderes vesentlig for å ivareta kalksjøene, og muliggjøre restaurering av 

vannspeil.  

Rasteplass 

Det er innarbeidet rasteplass på Nordhammaren med bakgrunn i politiske vedtak. 

Sikkerhetssone 

Det er innarbeidet sikkerhetssone rundt Bewi Synbra på Hamarvik (omfattet av Storulykkeforskriften) 

grunnet uttalelse fra Fylkesmannen i Trøndelag. Bakgrunnen for avgrensning på 200 m begrunnes i 

høringsuttalelse fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap gitt til nærliggende 

reguleringsplan. 

Drikkevann 

Det er i dialog med VA-avdeling i kommunen, landbruksavdeling, kommuneoverlege og Mattilsynet 

utarbeidet ny planbestemmelse til hensynssone for ivaretakelse av drikkevannskilden. 

KBA 

Med bakgrunn i høringsuttalelse fra Fylkesmannen er det tatt en gjennomgang av områdene avsatt 

til KBA – Kombinert bebyggelse og anlegg. Flere av disse områdene er gitt nye arealformål for å sikre 

korrekt arealbruk. Planbestemmelsen er i tillegg oppdatert med å ta ut åpning for bolig- og 

fritidsbebyggelse.  

Havn/Farled 

Flere av områdene i sjø tidligere avsatt til havn og KBA har endret formål til 6200 Farleder. Det er 

utarbeidet ny planbestemmelse til formålet som tar høyde for variert bruk innenfor avsatt areal.  

Veiforbindelse Sula-Mausund 

Det er varslet innsigelse fra Fylkesmannen ved endret trasé for veiforbindelse mellom Sula –

Mausund. Kommunestyret vedtok å opprettholde opprinnelig trasé i gjeldende arealplan.  

Varsel om innsigelser 
I hovedsak er faglige råd og varsler om innsigelser imøtekommet i merknadsbehandling etter 1. 

gangs høring. Planen legges ut til 2. gangs høring inkludert følgende områder det er varslet innsigelse 

på:  

 SBH 2 og Naust 4 i Kvervavika opprettholdes. 

 F 2 og SBH 8 på Innerneset opprettholdes. 

 B 7 (Nordhammaren) og B 11 (Uttian) opprettholdes.  

 Forsvarets skytefelt reduseres slik at Froan naturreservat ikke berøres.  
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FORORD 

Kommuneplan for Frøya viser hvilken retning vi ønsker for utvikling av Frøyasamfunnet. Den er en 

felles plattform for Frøya kommune som organisasjon, andre offentlige myndigheter, næringsliv, lag 

og foreninger samt ikke minst den enkelte innbygger. 

Planen er et resultat av en lengre prosess med som har involvert flere i vårt lokalsamfunn. 

Utfordringen i de nærmeste årene blir å sette kommuneplanen ut i handling. Dette krever fortsatt 

godt samarbeid og stor innsats. 

I kommunens vedtatte planstrategi for Frøya kommune 2016-2020 fra sak 148/16 i kommunestyret, 

01.09.16, står følgende: 

Kommuneplanens arealdel (arealplanen) for Frøya kommune ble vedtatt 2011. Antall 

dispensasjonssaker har vært høy de siste årene. Frøya er en kommune i sterk utvikling, både 

befolknings og næringsmessig, som påpekt i teksten over. Dette medfører også et press på arealene. 

Det er derfor viktig at Frøya kommune har en arealplan som tar høyde for veksten, både i forhold til 

bruk og vern av områdene til land og til sjøs. Samfunnsplanen gir føringer for forvaltning av arealene 

og vil benyttes i arbeidet. Under forrige rullering ble Kystsoneplanen inkludert i arealplanen. Det er 

ønskelig at dette videreføres. 

 

Frøya, 

00.00.0000 

 

 

………………………  …………………… 

Ordfører Rådmann 
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INNLEDNING OG ANVENDTE FORKORTELSER 

Kommuneplanens arealdel fastsetter bruken av kommunens arealer, gir rammer for 

kommunedelplaner og reguleringsplaner og er bindende for alle nye tiltak som nevnt i lov om 

planlegging og byggesaksbehandling 2008 (plan- og bygningsloven, heretter kalt PBL.) § 1-6, jf. også § 

20-1, første ledd bokstav a–m. Tiltak kan bare settes i verk dersom de ikke er i strid med plan- og 

bygningslovgivningen, kommuneplanens arealdel eller reguleringsplaner.  

Etter lovens § 1-5 går ny plan ved motstrid foran eldre plan eller planbestemmelse for samme areal 

med mindre annet er fastsatt i den nye planen. Forholdet mellom kommuneplanen og eldre planer er 

fastsatt i avsnitt 1 og 2 i denne planens bestemmelser.  

Kommuneplanens arealdel, det vil si plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, er i henhold til PBL. 

§ 11-6, rettslig bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak som nevnt i PBL. § 1-6. 

Tiltak etter § 1-6 må ikke være i strid med planens arealformål og bestemmelser.  

Retningslinjene er vist i kursiv sammen med bestemmelsene de utfyller. Hensikten er å klargjøre 

eventuelle begrep i bestemmelsene og hva som ligger bak intensjonen med bestemmelsen. 

Retningslinjene skal legges til grunn ved plan- og byggesaksarbeid, men er ikke juridisk bindende slik 

bestemmelsene er. 

Anvendte forkortelser med forklaringer nedenfor.  

PBL Plan- og bygningsloven 

BYA Bebygd areal 

MUA Minste uteoppholdsareal 

TEK 17 Byggteknisk forskrift 

dBA En dB-skala som legger størst vekt på de frekvensene ørene våre oppfatter best, og som 

er mest brukt i støyregelverket. 

SEFRAK Et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner 

BRA Bruksareal 

Daa Dekar 

NN2000 Høydesystemet som ligger til grunn når man angir meter over havet (moh.) 
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GENERELLE OG TEMATISKE BESTEMMELSER 

Plankrav, rekkefølgekrav og innholdet i utbyggingsavtaler 

1. FORHOLD TIL KOMMUNEDELPLANER OG KOMMUNEPLANER 

§ 1.1 Følgende Kommunedelplaner gjelder sammen med kommuneplanens arealdel: 

 Kommunedelplan for Sistranda (planid: 1620201508), vedtatt 27.09.2018 

§ 1.2 Denne kommuneplanens arealdel erstatter kommuneplanens arealdel vedtatt 26.05.2011. 

 

Kommunedelplanen suppleres av kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer der 

tilsvarende tema ikke er behandlet i kommunedelplanen. 

2. FORHOLDET TIL REGULERINGSPLANER 

§ 2.1 Dersom regulerings- og/eller bebyggelsesplan ikke inneholder bestemmelser om 

byggehøyde, eller kun angir byggehøyde i form av etasjetall, kan bebyggelsen oppføres med en 

maksimal gesimshøyde på 8,0 meter og en maksimal mønehøyde på 9,0 meter i forhold til 

planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Bestemmelser om maksimalt etasjetall skal 

ikke gjelde. 

§2.2 Dersom ikke annen møne-/gesimshøyde er fastsatt i gjeldende plan, kan garasjer, carport, 

uthus eller liknende frittliggende bygg, som ikke er beregnet på beboelse, ha en maksimal 

gesimshøyde på 3 meter og en maksimal mønehøyde på 4 meter. Bestemmelser i regulerings- 

eller bebyggelsesplaner om maksimalt etasjetall for slike bygg skal ikke gjelde. 

§ 2.3 Dersom regulerings- eller bebyggelsesplan ikke inneholder bestemmelser om 

utnyttelsesgrad, skal bebygd areal per tomt ikke overskride %-BYA=30%.  

§ 2.4 I eldre detaljreguleringsplaner hvor det er krav om bebyggelsesplan, skal det utarbeides 

detaljreguleringsplan for det aktuelle område. 

§ 2.5 Ved regulering skal det oppgis minimum antall boliger innenfor planområdet, jfr. jordlova § 

9. 

§ 2.6 Ved utbygging av eldre reguleringsplaner, skal det gjøres en konkret vurdering om behov 

for endringer som følge av konsekvenser av klimaendringer. 

 

Retningslinje for minimum antall enheter pr. daa for ulike boligformål i reguleringsplan:  

 Boligbebyggelse: 2 enheter pr. daa.  
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 Boligbebyggelse – frittliggende – småhusbebyggelse: 1 enhet pr. daa.  

 Boligbebyggelse – konsentrert – småhusbebyggelse: 1,5 enhet pr. daa.  

 Boligbebyggelse – blokkbebyggelse: 3 enheter pr. daa. 

3. KRAV OM REGULERINGSPLAN (PBL. § 11-9, NR. 1)  

§ 3.1 I områder avsatt til hovedformål bebyggelse og anlegg (§ 11-7 nr. 1) og samferdselsanlegg 

(§ 11-7 nr. 2) kan tiltak som nevnt i § 20-1 ikke finne sted før det er utarbeidet reguleringsplan 

for området, jf. § 11-9 nr. 1. Gjelder ikke unntak etter § 3.4. 

§ 3.2 Større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og 

samfunn krever reguleringsplan. 

§ 3.3 Unntak fra plankrav: 

 Tiltak etter PBL. § 20-1 bokstav b-j, samt m, er unntatt fra plankravet. Dette gjelder også 

mindre tiltak som omfattes av § 20-2 (selv om det er søkt tillatelse etter § 20-1). I områder 

som ligger utenfor hovedformål bebyggelse og anlegg bør tiltak som nevnt i § 20-1 ikke finne 

sted før det er gitt dispensasjon, eller utarbeidet reguleringsplan med planprogram og 

konsekvensutredning, jf. §§ 12-3 og 4-2. Spørsmål om oppstart av reguleringsplan utenfor 

hovedformål kan forelegges Formannskapet for uttalelse før oppstart (oppstartsmøte) kan 

finne sted. 

 Mindre tilleggsareal på inntil 150 m2 til bebygd eiendom kan tillates. 

 Mindre utbyggingstiltak på bebygd boligeiendom krever ikke ytterligere plan, der forhold til 

transportnett, kulturminneverdier og annet lovverk er ivaretatt, jf. § 11-10 nr. 1. Den nye 

bebyggelsen må kunne innpasses i en bestående struktur, og underordne seg eksisterende 

bebyggelse når det gjelder høyde og volum. Tilsvarende gjelder også for boligbygging på 

ubebygde eiendommer innenfor etablerte boligstrøk (resttomter) i områder definert som 

områder for bebyggelse og anlegg i kommuneplanens arealdel. Det tillates oppføring av 

maksimalt 4 boenheter på slike resttomter. For å kunne defineres som resttomt kan tomten 

maksimalt ha et areal på 1500 m2. Ved bebyggelse av resttomter skal det dokumenteres at 

blant annet følgende punkt i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel er ivaretatt: 8 

Risiko og sårbarhet, 8 Barns interesser, 11 miljøkvalitet og samfunnssikkerhet, 12 

uteoppholdsareal og lekeareal, og 14 kulturminner og kulturmiljø. På eiendom som er 

bebygd med bolighus eller fritidsbolig, kan det gis tillatelse til tiltak uten reguleringsplan for 

tilbygg, påbygg, frittstående garasje/uthus og mindre anlegg som naturlig hører til 

boligen/tunet. 

 Krav til reguleringsplan gjelder ikke for konsesjonspliktige anlegg for produksjon av energi 

etter energiloven, vannressursloven eller vassdragsreguleringsloven. 
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4. FORBUD MOT TILTAK MV. LANGS SJØ OG VASSDRAG (PBL. § 1-8) 

§ 4.1 Langs innsjøer og vassdrag gjelder 50 m grense for arbeid og tiltak som nevnt i PBL §1-6 er 

ikke tillatt. Det er forbudt å stenge og fylle ut i vassdrag. Sone for kantvegetasjon skal ivaretas, 

jfr. Vannressursloven §11. 

§ 4.2 I områder innenfor byggeforbudssonen er arbeid og tiltak som nevnt i PBL §1-6 ikke tillatt. 

Det er heller ikke tillatt med midlertidige og flyttbare bygninger, konstruksjoner og anlegg. 

Forbudet gjelder ikke der det senere fastsettes en annen byggegrense med tilhørende 

bestemmelser i reguleringsplan. 

§ 4.3 Forbudet gjelder ikke følgende tiltak, under forutsetning av at disse ikke medfører negative 

konsekvenser for allmenne interesser, kulturminneverdier og naturverdier:  

1) Ikke søknadspliktig fasadeendring, vedlikehold eller reparasjon av eksisterende, godkjente 

bygninger, konstruksjoner og anlegg der dette ikke endrer bygningens karakter eller BYA.  

2) Rivning av bygninger, konstruksjoner eller anlegg  

3) Tiltak og midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som fremmer friluftsliv og 

kulturell aktivitet jf. PBL §30-5. Skal være tilgjengelig for allmennheten. 

4) Anlegg og innretninger for adkomst, bruk og drift av offentlige friluftsområder.  

5) Nødvendig oppføring av driftsbebyggelse for landbruket. Krav til landbruksfaglig 

behovsvurdering.  

6) Fradeling ved innløsning av bebygd festetomt.  

7) Fradeling av bebygd areal for naust.  

8) Etablering av mindre avløpsanlegg  

9) Opprusting av stier, som vedlikehold, klopping m. mer. Forutsettes at disse holdes åpne og er 

allment tilgjengelige.  

§ 4.4 For nevnte detaljreguleringsplaner i nedenstående tabell skal inntegnet byggegrense i plan 

gjelde som byggegrense mot sjø. Merket i plankart som BA 2 (Bebyggelse og anlegg). Ved 

eventuell motstrid gjelder disse reguleringsplanene foran kommuneplanens arealdel. 

Sula – Vassøya, Strangøya og Føllingen gnr. 64, bnr. 1 (1620201304) 

Håvika havsgård (1620200202) 

Veisan 2 (1620201607) 
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Holahaugan boligområde (1620201004) 

Grindfaret (1620201603) 

Setra og Strømsholmen (1620201405) 

Vikan gnr. 41, bnr. 24 (1620201604) 

Storbåtbukta (1620200907) 

Dyrvik boligområde (160200702) 

Nabeita boligfelt (1620201105) 

Øya gnr. 8, bnr. 4 (1620201401) 

 

§ 4.5 For nåværende og fremtidige områder åpnet for tiltak innen Bebyggelse og anlegg 

(PBL § 11-7, punkt 1) og LNF med åpning for spredt utbygging (PBL § 11-7, punkt 5b)) er 

byggegrense mot sjø i lagt inn i plankart, sammenfallende med formålsgrense. 

5. UTBYGGINGSAVTALER (PBL. 11-9 NR. 2, JF. § 17-2) 

§ 5.1 I forbindelse med plan- og byggetiltak kan kommunen kreve at det inngås utbyggingsavtale 

om fordeling av ansvar og kostnader for utbygging av nødvendig infrastruktur (jfr. §17-2 1.ledd). 

§ 5.2 Kommunen kan også pålegge utbygger delinnbetaling (innbetaling til fond) hvis hele 

kostnaden ved tiltaket anses for tyngende for utbygger i forhold til utbyggingens art og omfang. 

Kommunen plikter å øremerke delinnbetalingen slik at innbetalte midler ikke kan benyttes av 

kommunen til andre tiltak. Ved refusjon gjelder regler i plan- og bygningslovens kap. 18. 

 

Kommunen kan til enhver tid pålegge utbygger å bekoste tiltak som står i rimelig forhold til 

utbyggingens art og omfang. Dette kan for eksempel være opparbeidelse av gang- og sykkelvei, 

infrastruktur i grunnen, renseanlegg for vann- og/eller avløpsanlegg, turveier, skilting, belysning, 

støyskjermer og lignende. 

6. REKKEFØLGEKRAV 

§ 6.1 Før det kan igangsettes bygging eller planlegging skal følgende være sikret på 

enkeltområdene: 
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• For område B6 og B7 skal regulerte gang- og sykkelvei mellom Hammarvika og Melkstaden 

være opparbeidet før det kan igangsettes bygging. 

• Flatval/Hamarvik: Før det tillates bygging av nye boligfelt nord for Fv. 716 på 

Flatval/Hamarvik skal det etableres trygge krysningspunkt til gang- og sykkelvei til sørsiden av Fv. 

716. 

 Ved utarbeidelse av reguleringsplan for boligfelt B8 skal adkomst til feltet benytte 

eksisterende avkjørsel fra fylkesvei 714. 

 Det stilles krav til naturmangfoldkartlegging ved detaljregulering av område B6, B7, B8 og 

B11. 

 Det stilles krav til naturmangfoldkartlegging ved detaljregulering av område N2. 

7. FORM OG ARKITEKTUR 

§ 7.1 Nye bygninger og anlegg, samt endringer av eksisterende, skal utformes i samspill med 

omgivelsenes karakter og form. Bebyggelsen skal ha bygningsformer, volumer og materialvalg 

tilpasset omgivelsene, skal fremme gode gate- og uterom, og ta vare på og utvikle eksisterende 

vegetasjon og landskapsbilde. 

§ 7.2 Kulturverdier i bebyggelsen skal ivaretas, både ved ombygginger og nybygging. 

§ 7.3 Ved planlegging, utbygging og gjennomføring av tiltak skal nye bygninger og anlegg, samt 

endringer av eksisterende, utformes i samspill med omgivelsenes karakter, naturgitte forhold, 

kulturlandskapet og byggeskikken på stedet. Bebyggelsen skal underordne seg områdets 

topografiske særpreg, ha helhetlig form-, farge- og volumoppbygging. I særlig eksponerte 

områder skal det tas ekstra hensyn. 

 

I alle plan- og byggesaker skal det inngå en redegjørelse, og vurdering av tiltakets estetiske sider, 

både i forhold til seg selv, til omgivelsene og til fjernvirkning. 

8. BARN OG UNGES INTERESSER 

§ 8.1 Ved planlegging og tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1 skal barn og unges behov for 

leke- og oppholdsarealer ivaretas. 

§ 8.2 Statlig planretningslinje/forskrift om barn og planlegging skal legges til grunn for all 

planlegging og søknad om tiltak. Det skal sikres et oppvekstmiljø der fysiske, sosiale og kulturelle 

kvaliteter samsvarer med tilgjengelig kunnskap om barn og unges behov. 

§ 8.3 Det legges inn barnetråkk-søk ved oppstart av nye reguleringsplaner der kommunen finner 

det nødvendig.  
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Det skal tas særlig hensyn til trafikksikre snarveier, gang- og sykkelforbindelser og varierte 

aktivitetsområder. 

Ved omdisponering av arealer som er i bruk eller avsatt til uterom, fellesareal, fri- eller uteområde 

til skoler og barnehager, som brukes til eller er egnet for lek, skal det gjøres en vurdering av leke- 

og oppholdssituasjonen, og skaffes fullverdig erstatning i rimelig nærhet. Erstatningsareal skal 

reguleres eller sikres på annen måte, det skal ligge i rimelig nærhet av det arealet som 

omdisponeres, og det skal ha god og sikker tilgjengelighet og minst tilsvarende størrelse, kvalitet 

og bruksmuligheter. 

Barn og unge skal inviteres til å medvirke i saker som angår dem. De skal få uttale seg om 

utformingen av felles uterom og lekeplasser. Barnetråkk og uttalelser fra elevråd og 

ungdomsrådet (FUR) skal brukes som dokumentasjon i saker som angår barn og unge. 

9. UNIVERSELL UTFORMING/TILGJENGELIGHET FOR ALLE 

§ 9.1 Kravene til byggteknisk forskrift TEK 17, eller senere revideringer, skal oppfylles. 

 

Alle reguleringsplaner skal redegjøre for forholdet til universell utforming både internt i 

planområdet og i forhold til omkringliggende områder. 

10. LANDSKAP OG GRØNNSTRUKTUR 

§ 10.1 Sammenhengende grøntdrag, grønne lunger, turveier og områder for lek og rekreasjon 

skal ivaretas og styrkes. 

§ 10.2 Åsprofiler, landskapssilhuetter og horisontlinjer skal bevares. 

§ 10.3 Alle tiltak skal gjennomføres på en måte som ivaretar det enkelte landskaps særpreg, med 

naturgitte og kulturskapte kvaliteter. 

§ 10.4 Boliger/fritidsboliger skal underordne seg landskapet. Nye bygninger skal ikke plasseres på 

høydedrag. De bør plasseres i nedkant av knauser og topper. 

11. MILJØKVALITET OG SAMFUNNSIKKERHET 

11.1 VANN OG FLOM 

§ 11.1.1 Ny bebyggelse skal sikres mot skade fra ras og flom. Ny bebyggelse for opphold skal ikke 

ligge lavere en kote +3 NN2000 

§ 11.1.2 Eksisterende bekker skal bevares så nært opptil sin naturlige form som mulig. 

Bekkelukking tillates ikke.  
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§ 11.1.3 Naturlige flomveier skal i størst mulig grad bevares. Der det er behov skal det avsettes 

areal for nye flomveier. Bygninger og anlegg ved flomveier skal utformes slik at det oppnås 

tilstrekkelig sikkerhet. 

§ 11.1.4 I reguleringsplaner skal terreng- og overflateutforming, grønnstruktur, vegetasjon og 

overvannshåndtering samordnes. I områder der det er identifisert utfordringer knyttet til 

overvannshåndtering av flomregn må dette løses i planprosessene. 

§ 11.1.5 Tiltak etter § 20-1 kan ikke godkjennes før det er dokumentert tilfredsstillende 

fordrøying eller håndtering av overvann på egen grunn. 

§ 11.1.6 I områder som med sikkerhet ikke ligger på fjell kreves geoteknisk vurdering. 

 

Lukkede vannveier bør åpnes og restaureres i den grad det er praktisk gjennomførbart. 

Geotekniske undersøkelser er spesielt viktig ved tiltak som medfører utfylling i strandsone og på 

sjøbunn. 

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. 

 

Støyende næringsaktivitet bør ikke etableres i samme bygning som boliger. I plan- og byggesaker 

for støyende næringsvirksomhet skal det fastsettes maksimumsgrenser for støy for tidsrommet 

23-07 og på søn- og helligdager, maksimumsgrenser for dag og kveld samt ekvivalente 

støygrenser. 
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11.3 LUFTKVALITET 

§ 11.3.1 Ved regulering og søknad om tiltak som er følsomme for luftforurensing skal det 

vurderes gjennomført tiltak for å sikre tilfredsstillende luftkvalitet. 

 

Ved regulering av og søknad om tiltak som er følsomme for luftforurensing, skal anbefalte 

grenser for luftkvalitet i T-1520 (eller de til enhver tid gjeldende statlige retningslinjene for 

behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen) være retningsgivende. 

11.4 KRAV TIL BYGGE- OG ANLEGGSFASEN 

§ 11.4.1 Plan for beskyttelse av omgivelsene i bygge- og anleggsfasen for større bygge og 

anleggstiltak, skal godkjennes før igangsettingstillatelse gis. Planen skal redegjøre for 

trafikkavvikling, massetransport, driftstider, trafikksikkerhet for gående og syklende, støyforhold, 

rystelser og vibrasjoner, renhold og støvdemping. Nødvendige beskyttelsestiltak skal være 

etablert før bygge- og anleggsarbeider kan igangsettes. 

 

For å oppnå akseptable støy- og luftkvalitetsforhold i anleggsfasen, skal støygrenser som angitt 

for bygge og anleggsvirksomhet i Miljøverndepartementets Retningslinjer for behandling av støy i 

arealplanleggingen, T-1442/2012, og luftkvalitetsgrenser angitt i Retningslinjer for behandling av 

luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520, tilfredsstilles. 

11.5 AVFALL OG LAGRING 

§ 11.5.1 I reguleringsplanen skal det fremgå hvordan håndtering av avfall skal løses innenfor 

planområdet. Oppsamling og mellomlagring av avfall utenom ordinær renovasjonsordning er ikke 

tillatt. 

§ 11.5.2 Lagring av kasserte løsøregjenstander på en slik måte og omfang at det er skjemmende 

eller kan være til skade eller ulempe for miljøet er ikke tillatt. Jf. Forurensingslovens §28. På 

utomhus næringsarealer er det ikke tillatt med lagring av løsøregjenstander som ikke er 

nødvendig for den aktuelle næringsvirksomheten. 

12. UTEOPPHOLDSAREAL OG LEKEAREAL 

§ 12.1 Utomhusplan skal følge som bilag til reguleringsplan, tomtedelingsplan og søknad om 

byggetillatelse/bruksendring for større bygg. Fellesareal og lekeareal skal være ferdig 

opparbeidet før det gir ferdigattest for bygg innenfor planområde.  

§ 12.2 I arealplanlegging og ved søknad om tiltak skal byggeområder disponeres og nye bygg 

plasseres slik at det oppnås gode private og felles utearealer. Felles areal skal ha som minimum 

en sandkasse el. annet lekeapparat beregnet på småbarn (1-5 år), benk, grønnstruktur og noe 

fast dekke. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal ha tilfredsstillende 

støyforhold, maks 55 dBA. Alle boenheter skal ha tilgang til utendørs oppholdsarealer av 
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tilstrekkelig størrelse og kvalitet i samsvar med følgende areal og kvalitetskrav: 

 

Privatareal MUA, m2/bolig 

(boenhet) 

Eneboliger 150m2 

Tomannsboliger 150m2 

Rekkehus 75m2 

Bygg med 4 boenheter 

eller fler. Leilighetsbygg, 

blokk osv. 

7m2 

Ved etablering av sekundærleiligheter/ekstra boenheter, økes kravet til privat uteareal med areal 

tilsvarende den nye leilighetens bruksareal. 

Antall boenheter per minimum fellesareal Minimum fellesareal 

Inntil 5 boenheter Min. 200 m² 

5 – 15 boenheter Min. 350 m² 

15 – 30 boenheter Min. 600 m² 

Over 30 boenheter Min. 1000 m² 

§ 12.4 Uteoppholdsareal skal ha følgende kvaliteter: 

 Lokalklima: Arealene plasseres og opparbeides med sikte på best mulig utnyttelse av 

solforhold og lokalklima. Det skal skjermes mot vanlig vindretning og området skal ha sol 

på minst halvparten av arealet kl. 15 vårjevndøgn. Terrenget skal ingen steder være 

brattere enn 1:3. Brattere areal kan likevel medregnes dersom det har spesielle 

bruksverdier (for eksempel som akebakke). 

 Helse, miljø og sikkerhet: Arealene skal ha trafikksikker plassering og tilkomst, og skal 

skjermes mot støy, rasfare, stråling, forurensning og annen helsefare. 

 Form og struktur: Arealene skal ha hensiktsmessig form, størrelsesfordeling og 

plassering, og restarealer medregnes ikke. Minst 50 % av fellesarealet skal ligge samlet 

og sentralt i boligområdet. 
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 Opparbeiding: Arealene skal sikres opparbeiding med god og varig kvalitet, og skal 

ferdigstilles samtidig med første boligenhet. Arealene skal både invitere til samhandling 

mellom ulike bruker- og aldersgrupper og gi rom for skille mellom ulike typer av 

aktiviteter. 

 Lokalisering: Alle boenheter skal ha tilgang til fellesområder maksimum 50 m fra byggets 

hovedatkomst. Fellesområdene skal primært ligge på bakkeplan, alternativt kan inntil 50 

% legges på opparbeidet dekke med god terrengkontakt og god kontakt med 

hovedinngang. 

§ 12.5 Lekeplassutstyr skal være opparbeidet i tråd med Forskrift om sikkerhet ved 

lekeplassutstyr.  

13. BIOLOGISK MANGFOLD 

§ 13.1 Alle reguleringsplaner skal vurderes i henhold til naturmangfoldloven § 7, jf. §§ 8 - 12. 

§ 13.2 I saker der kunnskap om det biologiske mangfoldet ikke er tilfredsstillende gjelder føre var 

- prinsippet. Dersom kommunen krever det, skal tiltakshaver gjennomføre undersøkelser med 

sikte på å forbedre kunnskapsgrunnlaget (jf. NML §§ 8 og 9). Kunnskapskravet skal stå i rimelig 

forhold til sakens karakter og risikoen for at det planlagte tiltaket kan skade naturmangfoldet. 

§ 13.3 Arealer med registrerte verdier for biologisk mangfold, områder med kulturlandskapsverdi 

skal ivaretas. Naturbasen og Artsdatabanken, i tillegg til lokal kunnskap skal benyttes i vurdering 

av naturmangfoldsverdier. 

14. KULTURMINNER OG KULTURMILJØ 

§ 14.1 I alle bygninger eldre enn 1900 skal original kledning og andre fasadematerialer bevares. 

Ved uenighet eller tvil om verneverdi og/eller tilstand skal det innhentes uttalelse fra regional 

kulturminneforvaltning eller antikvarisk sakkyndig, etter avtale med regional 

kulturminneforvaltning.  

§ 14.2 Bygninger registrert i SEFRAK, (og som anses som verneverdige) skal søkes bevart. For 

bygninger som i seg selv, eller som del av et miljø, har historisk, arkitektonisk eller annen 

kulturell verdi, kan kommunen kreve at det tas hensyn til disse verdiene ved endring eller 

oppussing av fasade. Med sikte på bevaring og/eller gjenoppretting av husets karakter kan 

kommunen kreve at husets takform, fasader, vinduer, dører, materialbruk og farger 

opprettholdes eller tilbakeføres. Om nødvendig må det utarbeides en plan som ivaretar disse 

hensyn. Bygninger kan på- og tilbygges såframt dette ikke reduserer bygningens verneverdi. 

Eventuelle tilbygg må underordnes den eksisterende bygningen med hensyn til plassering, 

utforming, størrelse, material- og fargebruk. 

§ 14.3 Ved all saksbehandling som angår arealbruk, skal hensynet til kulturminner og kulturmiljø 

ivaretas ved å benytte data fra den nasjonale kulturminnedatabasen Askeladden. Kulturminner 

ligger som eget kartlag i kommunens digitale kartverk. Et hvert tiltak i eller ved fredete 
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kulturminner, kulturminner med uavklart vernestatus samt bevaringsverdige kulturmiljø, krever 

dispensasjon fra lov om kulturminner og skal forelegges fylkeskommunen som regional 

kulturminnemyndighet. 

 

Dispensasjonssaker og byggesaker kan ved behov forelegges kulturminnemyndighetene for 

vurdering om, og på hvilken måte tiltaket kan gjennomføres. 

15. TEKNISK INFRASTRUKTUR 

§ 15.1 Ved regulering av områder til bebyggelse og anlegg skal kapasiteten i teknisk infrastruktur 

vurderes før reguleringsplanen kan tas opp til behandling. Med teknisk infrastruktur menes: 

 Nødvendige teknisk infrastruktur (veg, vann, avløp, overvann, renovasjon, 

energiforsyning). 

 Blågrønnstruktur (friområder, lekeområder, herunder også adkomst til overordnet 

grønnstruktur og gang- og sykkelvegnett). 

 Trafikksikre løsninger for myke trafikanter, herunder trygge skoleveger og generelt 

trygge tilbud langs veger og ved krysningspunkt, skal være etablert før framtidige 

utbyggingsområder tas i bruk. Vurderingene skal inngå som en del av planbeskrivelsen til 

reguleringsplanen. Planbeskrivelsen skal inneholde eventuelle forslag til nye løsninger for 

teknisk infrastruktur. 

 Helhetlig leveringskapasitet for drikkevann for aktuelt plantiltak skal vurderes. 

Områder avsatt til utbyggingsformål kan ikke bebygges før nødvendige tekniske anlegg er ferdig 

opparbeidet i tilstrekkelig grad. 

§ 15.2 Ved all utbygging av kommunale veier og veier i private boligfelt bør så langt det er mulig og 

formålstjenlig, følge Statens vegvesen sine vegnormaler. Håndbok N100 Veg og gateutforming, 

legges til grunn. 

 

Langs riksveg, fylkesveg og kommunal veg hvor det ikke er regulert byggegrense, gjelder 

veglovens § 29. 

16. VANN OG AVLØP OG OVERVANNSHÅNDTERING 

16.1 VANN OG AVLØP 

§ 16.1.1 Nye boliger og fritidsboliger skal tilknyttes offentlig eller privat vann- og avløpsanlegg. 

Kommunen kan pålegge tilknytningsplikt til offentlig vann- og avløpsanlegg, også for 

fritidsbebyggelse. 



 

 

16 

 

§ 16.1.2 Vann og avløpsanlegg som skal overtas av kommunen skal dimensjoneres og bygges i hht. 

Kommunens krav. 

§ 16.1.3 I områder med kommunal vanntilførsel tillates ikke basseng uten godkjent søknad. 

§ 16.1.4 VA-prinsippskisse skal inngå i alle reguleringsplaner. Prinsippskisse skal angi 

prinsippløsninger for området, sammenheng med overordnet hovedsystem og dimensjonere og vise 

overvannshåndtering og flomveier. 

§ 16.1.5 Byggegrenser mot hovedvann- og hovedavløpsledninger skal være minimum 4 meter på 

hver side. 

16.2 OVERVANNSHÅNDTERING 

§ 16.2.1 Overvann skal tas hånd om lokalt og åpent. Det kan skje gjennom infiltrasjon og fordrøyning 

i grunnen og ved åpne vannveier, utslipp til resipient, eller på annen måte som utnytter vannet som 

ressurs, slik at vannets naturlige kretsløp opprettholdes og naturens selvrensingsevne utnyttes. 

§ 16.2.2 Reguleringsplaner skal identifisere og sikre arealer for overvannshåndtering. Det skal 

redegjøres for hvordan håndteringen av overvann og flomveier er løst. Ved regulering, og senest ved 

søknad om tiltak, skal det utføres ROS-analyse/konsekvensutredning som dokumenterer at 

avrenningen og avrenningshastigheten ikke øker som følge av tiltaket. ROS-analysen skal vise en 

vurdering av risiko for værrelaterte hendelser, inkludert hendelser man antar vil tilta i hyppighet og 

alvorlighetsgrad som følge av klimaendringer. Reguleringsplaner skal sette krav til at 

blågrønnstruktur, som vannspeil, vegetasjon, parkanlegg, skal være opparbeidet før brukstillatelse 

gis, hvis dette vurderes som nødvendig. 

§ 16.2.3 I byggesaken skal det redegjøres for planlagt overvannshåndtering ved søknad om 

rammetillatelse og/eller igangsettingstillatelse. Hvis lokal overvannshåndtering ikke lar seg gjøre, kan 

det søkes om tillatelse til påslipp til det kommunale nettet. I slikt tilfelle skal det sammen med 

byggesøknaden legges ved tillatelse fra vann og avløpsavdelingen for tilknytning til offentlig nett. 

 

All saksbehandling må forholde seg til den enhver tids gjeldende VA-norm og Hovedplan for vann. 

17. PARKERING OG TRANSPORT 

§ 17.1 Krav til parkeringsplass for bil følger av nedenstående tabell. 

Fritidsbolig Minimum 1 p-plasser per boenhet 

Frittliggende småhus Minimum 2 p-plasser per boenhet. 

Konsentrert småhusbebyggelse Minimum 2 p-plasser per boenhet 
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Blokkbebyggelse 1-3 roms leiligheter Minimum 1,5 p-plasser per boenhet 

Blokkbebyggelse 4 roms og eller større 

leiligheter 

Minimum 2 p-plasser per boenhet 

Kontor og forretning Minimum 1 p-plass per 100 m2 

Industri og lager Minimum 1 p-plass per 100 m2 

Tjenesteyting  Minimum 1 p-plass per 100 m2 

§ 17.2 Parkeringsareal på terreng skal vises på situasjonsplanen vedlagt søknad om tiltak, og 

medregnes ved beregning av tomteutnyttelsen. Parkeringsplass skal opparbeides med minstemål 

2,5x 5 meter. Med vegg på en side eller begges sider skal bredde være 3 meter. Dersom 

boligutbyggingen krever at det avsettes areal for mer enn 10 parkeringsplasser, skal det i tillegg 

avsettes en gjesteplass for hver tiende plass. Avstand til nabogrense må være minst 1,0 m. 

Parkeringsplasser for forflytningshemmede skal være nære hovedinngang og minimum 6x 4,5 meter. 

Det skal settes av minimum 5% parkeringsplasser for mennesker med nedsatt bevegelsesevne. 

§ 17.3 All parkering skal løses på egen tomt eller på fellesarealer avsatt til formålet. Utendørs 

fellesanlegg for bilparkering skal ha grøntarealer og beplantning. Ved utendørs biloppstillingsplasser 

skal det avsettes tilstrekkelig areal til snørydding. Felles parkeringsanlegg under tak skal ha innvendig 

fri høyde på minst 2,5 meter. Kommunen kan ved byggesaksbehandling godkjenne at del av 

parkeringsanlegget kan ha fri høyde ned til 2,1m. For underjordiske parkeringsanlegg skal øverste 

garasjedekke dimensjoneres for bilkjøring med akseltrykk 10 tonn. 

§ 17.4 Det skal etableres 1-3 sykkelparkeringsplasser pr. boenhet i områder avsatt til bolig. 

Tilsvarende skal avsettes ved utbygging av kontorer, butikker og arbeidsplasser. 

 

Kommunen kan gjøre unntak fra krav til parkering på tomta når garasjeplass eller biloppstillingsplass 

for eiendommens behov er sikret på fellesareal. 

Kommunen kan i den enkelte sak stille strengere krav til parkering, dersom dette anses nødvendig ut 

fra eiendommens behov og tiltenkte bruk, herunder fastsette at et større antall plasser skal være 

tilrettelagt for bevegelseshemmede. 

Parkering for sykler bør etableres lett tilgjengelig på bakkeplan med tas og stativ, samt i egne låsbare 

boder. Det bør også settes av plasser til sykkelvogner og transportsykler. 

18. KRIMINALITETSFOREBYGGING OG FOLKEHELSE 

§ 18.1 Alle tiltak skal planlegges slik at fare for kriminelle handlinger og utrygghet reduseres 

§ 18.2 Arealplanlegging skal bidra til å fremme god folkehelse. 
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Virkemidler for å fremme folkehelsen kan blant annet være universell utforming, miljøfaktorer (støy 

og luftkvalitet), andre helsefremmende faktorer (tilgang til grøntarealer, tilrettelegging for fysisk 

aktivitet, solforhold), kriminalitets- og ulykkesforebygging og tiltak for å utjevne sosiale 

helseforskjeller, som sosiale møteplasser. Reguleringsplan skal redegjøre for virkninger for folkehelse i 

planområdet og i influensområde 
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BESTEMMELSER KNYTTET TIL AREALFORMÅL  

BEBYGGELSE OG ANLEGG §§ 11-7 OG 11-10 

19. BOLIGBEBYGGELSE- NÅVÆRENDE OG FREMTIDIG (§11-7 NR.1)  

§ 19.1 Ved fortetting, og tiltak i fremtidige områder for boligbebyggelse, stilles det krav om 

utarbeiding av detaljregulering. Unntak fra dette framgår av § 3.4.  

§ 19.2 Tilbygg, påbygg, garasjer, uthus med videre på eiendommer med eksisterende bebyggelse er 
tillatt uten ny regulering, så lenge ikke graden av utnytting øker mer enn 40 % BYA. 

§ 19.3 Nye bygninger skal tilpasses landskapet og eksisterende bebyggelse med tanke på utforming 
og estetikk. Utnyttelsesgraden settes til maks 40% BYA. 

 

I områder avsatt til boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel gis det ikke dispensasjon for 
omdisponering til fritidsformål.  
 

Tomtestørrelse for eneboliger bør ikke overstige 1,5daa. Der arronderingsmessige hensyn taler for det 
kan det gis tillatelse til inntil 2 daa. Unntak for fradeling av gårdstun når resten av bruket selges som 
tilleggsjord til annet bruk.  

20.FRITIDSBEBYGGELSE- NÅVÆRENDE OG FREMTIDIG (§11-7. NR. 1)  

§ 20.1 Innenfor område avsatt til fritidsbebyggelse kan det ikke iverksettes søknadspliktig tiltak før 

området inngår i detaljreguleringsplan. Unntak fra dette framgår av § 3.4. 

§ 20.2 Bygg skal plasseres slik i terrenget at fundamenter og grunnmur blir lavest mulig. De skal 

plasseres i terrenget slik at silhuettvirkning unngås i forhold til naboer og ferdselsveier. Det kan 

kreves at nybygg skal tilpasses omkringliggende bebyggelse. Største tillatte BYA er 25 %. 

 

Tomtestørrelse for fritidsboliger bør ikke overstige 0,8daa. Der arronderingsmessige hensyn taler for 

det kan det gis tillatelse til inntil 1 daa. Der utnyttelsesgrad maksimeres innenfor tillatt omfang bør 

terrengtilpasning vektlegges spesielt. 

21. NÆRINGSBEBYGGELSE- NÅVÆRENDE OG FREMTIDIG (§11-7. NR. 1)  

§ 21.1 Innenfor område avsatt til næringsformål kan det ikke iverksettes søknadspliktig tiltak før 

området inngår i detaljreguleringsplan. Unntak fra dette framgår av § 3.4 Det må avklares i 

planprosessen om tiltak/plan omfattes av forskrift for konsekvensutredninger. Nye næringsbygg ved 

sjø bør ligge på kote +3.0 NN2000. 

§ 21.2 Ved søknad om ny virksomhet, nye bygg, utvidet virksomhet innenfor næringsområder skal 

det dokumenteres godkjent adkomst og tilfredsstillende parkering for ansatte og besøkende. 
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§ 21.3 For opparbeidelse på nye næringsområder skal % BYA skal være mellom 25-100. Det tillates en 

fortetning opp til % BYA 40%, uten at det utløser krav om detaljregulering på nåværende 

næringsområder. 

22. FRITIDS- OG TURISTFORMÅL –  NÅVÆRENDE OG FREMTIDIG (§11-7. NR. 1)  

§ 22.1 Innenfor område avsatt til fritids- turistformål kan det ikke iverksettes søknadspliktig tiltak før 

området inngår i detaljreguleringsplan.  

 

Fritids- og turistformål er blant annet utleiehytter, campingplasser og lignende. Utleiehytter kan blant 

annet omfatte utleie av rorbu, kommersielt leirsted med mer, jfr. T-1490. 

23. IDRETTSANLEGG –  NÅVÆRENDE OG FREMTIDIG (§11-7. NR. 1)  

§ 23.1 Det tillates oppført bygninger og tilhørende funksjoner. Tiltak skal dokumentere 

tilfredsstillende krav til universell utforming, parkering, adkomst – mulig adkomst med gang/sykkel. 

§ 23.2 Ved søknad om vesentlig endring eller utvidelse innenfor områder kreves detaljregulering. 

 

Med bygninger og tilhørende funksjoner i tilknytning til formålet menes for eksempel ballbinge, 

klubbhus, støyskjerming, parkering, etc. 

Med endring menes annen bruk enn pågående aktiviteter ved arealdelens vedtakstidspunkt. Med 

utvidelse menes utvidet bruk, aktivitet og økt bygningsmasse. 

24. TJENESTEYTING –  NÅVÆRENDE OG FREMTIDIG (§11-7. NR. 1)  

§ 24.1 Innenfor område avsatt til tjenesteyting kan det ikke iverksettes søknadspliktig tiltak før 

området inngår i detaljreguleringsplan. Unntak fra dette framgår av § 3.4. 

§ 24.2 Det kan tillates fortetting av nåværende områder opp mot % BYA 50%, uten krav om 

detaljregulering.  

 

Tjenesteyting kan være kulturformidling, barnehager, undervisningsinstitusjoner, administrasjon, 

konsulentvirksomhet, bygg for kommunal infrastruktur m.m. Bevertning er et underformål både 

under offentlig tjenesteyting og næringsbebyggelse. Det må ved valg av formål legges vekt på hva 

som skal være hovedfunksjonene ellers i området. 

25. BEBYGGELSE OG ANLEGG –  NÅVÆRENDE OG FREMTIDIG (§11-7. NR. 1) (BA 1, BA 3)  

§ 25.1 For områder vist med bebyggelse- og anleggsformål med byggegrense innenfor vedtatte 

reguleringsplaner og kommunedelplan Sistranda (planid: 1620201508), angir disse byggegrense mot 
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sjø. Forøvrig styres arealbruken av vedtatt reguleringsplan og kommunedelplan. Merket i plankart 

som BA 1 (reguleringsplaner) og BA 3 (kommunedelplan).  

26. FORRETNING –  NÅVÆRENDE OG FREMTIDIG (§11-7. NR. 1)  

§ 26.1 Innenfor området kan det ikke iverksettes søknadspliktig tiltak før området inngår i 

detaljreguleringsplan. Unntak fra dette framgår av § 3.4.  

§ 26.2 For forretningsbygg skal det utarbeides utomhusplan som viser adkomst, parkering, 

gangadkomst og tilgjengelighet for funksjonshemmede – krav om universell utforming. 

§ 26.3 Det kan tillates fortetting av nåværende områder opp mot % BYA 50%, uten krav om 

detaljregulering. 

27. ANDRE TYPER BEBYGGELSE OG ANLEGG –  NÅVÆRENDE OG FREMTIDIG (§11-7. NR. 1)  

§27.1 Mindre utbyggingstiltak krever ikke ytterligere plan underforutsetning av at det ikke er 

nærmere sjøen enn eksisterende bebyggelse, at det ikke endrer eksisterende transportnett og at det 

ikke er i strid med annet lovverk. 

§ 27.2 Ny bebyggelse skal tilpasse seg landskap og eksisterende bebyggelse. 

28. NAUST 

§ 28.1 For bygging av naust, sjå/sjøbod, brygge og rorbu gjelder følgende bestemmelser:  

 Naust er en enetasjes bygning primært for oppbevaring av båter (båthus) med tilhørende 

utstyr. Bygningen kan også benyttes som arbeidsplass for stell og vedlikehold av utstyr til 

fiske og fangst i fritids- og yrkessammenheng. Gavlvegg skal som hovedregel vende mot 

sjø og ha båtport. Bygningen skal ligge slik til i terrenget at det er naturlig å anlegge 

båtstø eller lundbru til porten. Maks størrelse for naust er 40 m2. Naust oppføres med 

saltak 32 - 37 grader med største tillatte gesimshøyde 290 cm regnet fra underkant 

bunnsvill, eller gjennomsnittlig golvnivå i naust med skrått golv. Utvendig veggkledning 

skal være stående trepanel.  

 Sjå/sjøbod skal være for oppbevaring av utstyr for sjøaktiviteter men normalt ikke for 

oppbevaring av båt. Bygningen kan også benyttes som arbeidsplass for stell og 

vedlikehold av utstyr til fiske og fangst i fritids og yrkessammenheng. På sjå/sjøbod kan 

tillates takutbygg som takkelhus på langvegg eller gavl plassert over lasteplass/sjø. På 

sjå/sjøbod kan også tillates fast platting/kaifront inntil 2 meter foran vegg mot sjø og 

inntil 1,0 meter langs en av sideveggene. Maks størrelse for sjå/sjøbod er 60 m2. 

Sjå/sjøbod oppføres med saltak 32 - 45 grader med største tillatte gesimshøyde 290 cm 

regnet fra underkant bunnsvill, eller gjennomsnittlig golvnivå i sjå/sjøbod med skrått 

golv. Utvendig veggkledning skal være stående trepanel. 

 Brygge er bygning til samme formål som sjå/sjøbod. På brygge kan tillates takutbygg som 

takkelhus på langvegg eller gavl plassert over lasteplass/sjø. På brygge kan det også 
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tillates fast platting/kaifront inntil 2 meter foran vegg mot sjø og inntil 1,0 meter langs en 

av sideveggene. Brygge tillates oppført med grunnflate på maksimum 100m2. Brygge 

oppføres med saltak 32 - 45 grader med minimum gesimshøyde 290 cm og maksimum 

gesimshøyde 550 cm, regnet fra underkant bunnsvill, eller gjennomsnittlig golvnivå i 

brygge med skrått golv. Utvendig veggkledning skal være stående trepanel. 

 Rorbu er bygning til overnatting/varig opphold. På rorbu tillates takutbygg som takkelhus 

på langvegg eller gavl plassert over lasteplass/sjø. På rodbu kan også tillates fast 

platting/kaifront med rekkverk inntil 2 meter foran vegg mot sjø og inntil 1,0 meter langs 

en av sideveggene. Maks størrelse for rorbu er 75 m2. Sjå/sjøbod oppføres med saltak 32 

- 45 grader med største tillatte gesimshøyde 550 cm regnet fra underkant bunnsvill, eller 

gjennomsnittlig golvnivå i sjå/sjøbod med skrått golv. Utvendig veggkledning skal være 

stående trepanel. 

§ 28.2 Naust og sjå/sjøbod i strandsonen inntil 35 meter fra sjøen, skal ha rød eller okergul farge, 

alene eller i kombinasjon. Det kan benyttes hvitt som kontrastfarge på dør/vindusomramminger og 

på vindskier. Brygger kan ha hvit hovedfarge. Fargesetting av øvrige bygninger innenfor 

bestemmelsenes virkeområde skal omsøkes i forbindelse med byggesøknad og godkjennes av 

kommunen. Dette gjelder også omfarging av eksisterende bebyggelse. 

§ 28.3 Naust, sjå/sjøbod og brygge tillates ikke innredet med rom for varig opphold unntatt i 

yrkesmessig sammenheng for fisker med fiskeriregistrert fartøy. Det tillates ikke innlagt vann og 

kloakk, men tappekran kan tillates, gjelder ikke i yrkesmessig sammenheng for fisker med 

fiskeriregistrert fartøy. 

§ 28.4 Rorbu tillates innredet for varig opphold, med innlagt vann- og kloakk. 

§ 28.5 Alle boliger og fritidsboliger skal fundamenteres på grunnmur. Bygg skal plasseres slik i 

terrenget at fundamenter og grunnmur blir lavest mulig. De skal plasseres i terrenget slik at 

silhuettvirkning unngås i forhold til naboer og ferdselsveier. Det kan kreves at nybygg skal tilpasses 

omkringliggende bebyggelse. Terrasser/plattinger skal fortrinnsvis plasseres på terrengnivå der dette 

er mulig. 

 

Maksimal tomtestørrelse for naust og sjå/sjøbod er 150 m2 med maksimal bredde i strandlinjen 10 

meter. 

Naust, sjå/sjøbod, brygge og rorbu skal primært oppføres på pæler. Det skal unngås fylling for å 

minske landskapsinngrepet. 

Forholdet mellom bredde og lengde på naust, sjå/sjøbod, brygge og rorbu skal primært være 1:1,3 og 

1:1,9. 

Som yrkesfisker regnes: Personer registrert i fiskermanntallet A eller B og som er eier/medeier av 

fiskeriregistrert fartøy. 
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Tomt for fritidsbolig skal ikke overstige 800 m2. 

29. MASSEDEPONI 

§ 29.1 Massedeponi tillates kun etablert innenfor område angitt som massedeponi på plankartet. Det 

er krav om utarbeidelse av detaljreguleringsplan før område kan tas i bruk. 

§ 29.2 Masseuttak tillates kun etablert innenfor område angitt som masseuttak på plankartet. Det er 

krav om detaljreguleringsplan før området kan tas i bruk. 

31. GRAV OG URNELUND –  NÅVÆRENDE OG FREMTIDIG (§11-7. NR. 1)  

§ 31.1 Framtidig og nåværende områder for grav- og urnelund framgår av plankartet. Det stilles bl.a. 

krav om detaljregulering i alle framtidige områder satt av til dette formålet. Unntak framgår av § 3.4. 

§ 31.2 Tiltak skal dokumentere tilfredsstillende krav til universell utforming, parkering, adkomst – 

mulig adkomst med gang/sykkel. 

32. KOMBINERT BEBYGGELSE OG ANLEGG –  NÅVÆRENDE OG FREMTIDIG (§11-7. NR. 1)  

§ 32.1 Innenfor områder avsatt til KBA tillates boligbebyggelse, fritidsbebyggelse, forretninger, 

offentlig eller privat tjenesteyting, fritids- og turistformål, næringsbebyggelse, idrettsanlegg, andre 

typer bebyggelse og anlegg, uteoppholdsarealer, grav- og urnelunder. 

§ 32.2 Innenfor område avsatt til kombinert bebyggelse og anlegg kan det ikke iverksettes 

søknadspliktig tiltak før området inngår i detaljreguleringsplan. Unntak fra dette framgår av § 3.4. 

§ 32.3 Jordlovens §§ 9 og 12 skal fortsatt gjelde for disse områdene inntil reguleringsplan er vedtatt. 

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (§11-7 NR.2 OG §11-11) 

33. HAVN –  NÅVÆRENDE OG FREMTIDIG (§11-7. NR. 2)  

§ 33.1 I havneområder kan det oppføres kai, havnelager og andre bygninger og anlegg for betjening 

av skipstrafikken og andre transportmidler. 

§ 33.2 Mindre utbyggingstiltak krever ikke ytterligere plan under forutsetning av at det ikke endrer 

eksisterende transportnett og ikke er i strid med annet lovverk. Vesentlig arbeid eller tiltak, samt 

fradeling til slike formål, er ikke tillatt uten at eiendommen/området inngår i detaljplan. Ved 

utforming av detaljplan skal hensynet til universell utforming ivaretas og beskrives særskilt. 

34. PARKERING –  NÅVÆRENDE OG FREMTIDIG (§11-7. NR. 2)  

§ 34.1 I områder avsatt til parkering tillates det opparbeidet parkeringsplasser. Parkeringsplasser skal 

opparbeides med merkede plasser, og av og på kjøring til parkeringsplass skal utarbeides i henhold til 

statens vegvesen sin håndbok N100.  
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35. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR –  NÅVÆRENDE OG FREMTIDIG (§11-7. 

NR. 2) 

§ 35.1 Det tillates vedlikehold og nyetablering av anlegg til navigasjonsmessig bruk innenfor 

planområdet, jfr. plan- og bygningslovens § 1-8, 4. ledd og § 11-11 nr. 4. 

GRØNNSTRUKTUR (§11-7 NR. 3 OG §11-11) 

36. FRIOMRÅDE –  NÅVÆRENDE OG FREMTIDIG (§11-7. NR. 3)  

§ 36.1 Det skal i og ved friområder ikke igangsettes arbeid og tiltak som kan innebære konflikt i 

forhold til områdets betydning som frilufts- og aktivitetsområde. 

§ 36.2 I friområdene tillates oppført toalett, brygger/kai og turstier til bruk for allmennheten. 

Organiserte friluftsaktiviteter som krever enkle installasjoner (eks gapahuk), er tillatt innenfor 

området. 

LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL (§11-7 NR. 5 OG §11-11) 

37. LNFR - AREAL –  NÅVÆRENDE OG FREMTIDIG (§11-7 NR.5 OG §11-11) 

§ 37.1 Eksisterende lovlige helårs- og fritidsbolig i LNFR-områder inngår i planen. Erstatningsbygg, 

tilbygg, påbygg, garasje og bod kan tillates. Max tillatt BRA er 50m2. 

§ 37.2 Oppføring av midlertidig konstruksjoner (gapahuk, gamme, lavvo, etc.) kan tillates uten 

søknad såfremt den er åpen og tilgjengelig for allmenheten. Midlertidige konstruksjoner skal bestå av 

biologisk nedbrytbart materiale og enkelt demonteres etter endt bruk. Støpt grunnmur eller annen 

fundamentering bør ikke tillates. 

§ 37.3 Ny bebyggelse i tilknytning til stedbunden næring skal tillates. 

§ 37.4 Ny bolig (våningshus eller kårbolig) kan bare etableres når det er driftsmessig begrunnet 

behov for det. Kårbolig kan kun etableres på eiendom det ikke eksisterer mer enn ett boligbygg fra 

før, jf. plan- og bygningsloven § 11-11. Ny bolig (våningshus eller kårbolig) kan bare plasseres på 

tunet. Våningshus eller kårbolig tillates ikke fradelt. 

§ 37.5 Nybygg i tilknytning til verneverdig bebyggelse (H550-H570) kan godkjennes under 

forutsetning av at områdets miljø- og verneverdi ikke reduseres. Nybygg skal gis en plassering og 

utforming mht. størrelse, form, materialer, detaljering, farger o.l., som harmoniserer med og 

viderefører kvalitetene fra den eksisterende verneverdige struktur og bebyggelse i området (PBL §§ 

11-9 pkt. 7). 

§ 37.6 Forbudet mot tiltak innenfor 100-metersbeltet langs sjø gjelder ikke (§ 11-11, pkt. 4) innenfor 

LNFR-områdene for oppføring av nødvendige bygninger og mindre anlegg som skal tjene til 

stedbunden næring, som landbruk, fiske og sjøvegs ferdsel. 
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§ 37.7 Det tillates opprusting av stier, som vedlikehold, klopping m. mer. Forutsettes at disse holdes 

åpne og er allment tilgjengelige. 

 

Begrepet «stedbunden næring» er knyttet til bygninger og/eller anlegg som det av hensyn til driften 

av primærnæringen er nødvendig å plassere på stedet. For at stedbunden næring skal være aktuelt, 

må det være tale om en reell og inntektsgivende næringsvirksomhet av noe omfang. Øvrige 

aktiviteter som for eksempel jakt, fiske, bærplukking og lignende som har preg av frilufts- eller 

fritidsaktiviteter, eller som utgjør et naturaltilskudd til egen husholdning, vil falle utenfor begrepet 

stedbunden næring. Stedbunden næring er nærmere omtalt i veileder T-1443 Plan- og bygningsloven 

og H-2401 Garden som ressurs og tilhørende brosjyre T-1444 fra Miljøverndepartementet og 

Landbruks- og matdepartementet. 

Driftsveier i landbruket kan oppgraderes til dagens behov for transport i næringsøyemed etter 

søknad. 

38. LNF - AREAL FOR SPREDT BOLIG-, FRITIDS- ELLER NÆRINGSBEBYGGELSE MV., JF. § 11-11 

NR. 2. –  NÅVÆRENDE OG FREMTIDIG (§11-7 NR. 5 OG §11-11) 

§ 38.1 Følgende omfangs- og lokaliseringskriterier gjelder, jfr. plan- og bygningslovens § 11-11 nr.2: 

 Søknadspliktige tiltak skal ikke lokaliseres til områder for landbruksproduksjon. Dette gjelder 

dyrka mark i produksjon, som har vært i produksjon og arealer med beitebruk. Det tillates 

ikke nye boliger/fritidsboliger nærmere driftsbygning en 50 m.  

 Søknadspliktige tiltak skal ikke lokaliseres i byggeforbudssonen i strandsonen, så fremt ikke 

annet framgår av plan. 

 Ny bebyggelse skal tilpasse seg landskapet og eksisterende bebyggelse. Alle bygninger skal 

plasseres slik i terrenget at fundamenter og grunnmurer blir så lave som mulig. Bygninger 

skal plasseres lavest mulig i terrenget slik at en unngår silhuettvirkning i forhold til naboer og 

ferdselsveger. Søknadspliktige tiltak skal ikke lokaliseres til hinder for alminnelig ferdsel og 

friluftsliv. 

 Ved utbygging av 5boenheter eller mer er det krav om reguleringsplan. 

 Før det gis byggetillatelse skal det for bolig/fritidsbolig vises nødvendig teknisk infrastruktur 

som vannforsyning, avløp, strøm og adkomst. Hvert bygg kan omfatte inntil 2 boenheter i 

boligbebyggelse. 

 For helårsbolig tillates det gesimshøyde på maks 10 meter og mønehøyde på 12 meter fra 

ferdig planert terreng. For fritidsbolig tillates det gesimshøyde 8 meter og mønehøyde 10 

meter fra ferdig planert terreng.  

 Største tillate utnyttelse av tomt til fritidsbolig er BYA er 25 %. For helårsbolig er største 

tillate BYA er 40%. 
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 Nybygg i tilknytning til verneverdig bebyggelse (H550-H570) kan godkjennes under 

forutsetning av at områdets miljø- og verneverdi ikke reduseres. Nybygg skal gis en 

plassering og utforming mht. størrelse, form, materialer, detaljering, farger o.l., som 

harmoniserer med og viderefører kvalitetene fra den eksisterende verneverdige struktur og 

bebyggelse i området (PBL §§ 11-9 pkt. 7). 

 Biologisk-naturmangfoldsverdiene skal vurderes og sikres før tillatelse om søknadspliktig 

tiltak gis. 

§38.2 Kulturminnemyndigheten skal forelegges alle søknadspliktige tiltak til uttalelse før godkjenning 

gis, innenfor følgende områder:  

 (4) LNF FB Daløya  

 (6) LNF FB Gurvikdalen  

 (7) LNF FB Fillingsneset  

 (8) LNF B Bekken  

 (10) LNF B4 Lunde/Lundåsen   

 (11) LNF F Inntian   

 (21) FB Mausund 

 

Maksimal tomtestørrelse ved fradeling av tomt til fritidsbolig bør være maks 800 m2. 

Maksimal tomtestørrelse ved fradeling av tomt til helårsbolig bør være maks 1500 m2. 

BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE STRANDSONE (§11-7 NR.6 OG §11-

11) 

39. BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG, MED TILHØRENDE STRANDSONE –  NÅVÆRENDE OG 

FREMTIDIG (§11-7 NR. 6)  

§ 39.1 Dersom ikke annet følger av reguleringsplan, eller annen gjeldende plan er det ikke tillatt med 

tiltak som nevnt i plan- og bygningsloven §1-6 eller fradeling / bortfeste av tomt til slikt formål i 100 

metersonen og nærmere enn 50 meter fra vann og vassdrag, jf. PBL § 1-8. 

§ 39.2 Masseuttak i strandsonen, for eksempel uttak av skjellsand til bygging av veger, er ikke tillatt. 

§ 39.3 I disse områdene er det åpent for å søke om tillatelse til akvakulturvirksomhet. Ny 

oppdrettsvirksomhet og lokaliseringsvalg må avklares i hvert enkelt tilfelle gjennom 

sektormyndigheter og enhver tids gjeldende regelverk.  
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§ 39.4 Det må ikke legges opp til tiltak i planforslaget som kan skjerme for navigasjonsinnretningene 

jf. krav i Havne og farvannsloven. Det må ikke åpnes for tiltak i konflikt med fyrlyktene sine sektorer, 

uten at dette har gjennomgått en forsvarlig prosess fram mot en tillatelse. 

§ 39.5 Hus på flytende konstruksjoner er bare tillatt i tilknytning til akvakulturanlegg. 

40. FARLEDER –  NÅVÆRENDE OG FREMTIDIG (§11-7 NR.6)  

§ 40.1 I eller i nærhet av farled kan det ikke etableres anlegg eller installasjoner som er til hinder eller 

fare for vanlig sjøveis ferdsel jfr. PBL § 11-11, pkt.6. Skipstrafikk skal sikres. Tiltak skal ikke føre til 

stenging eller innskrenking av tilgjengelighet og framkommelighet. 

§ 40.2 Det skal ikke etableres anlegg, fortøyninger, kabler mv. som på noen måte kan vanskeliggjøre 

bruk av farleder jf. PBL § 11-11, pkt.6 

§ 40.3 Areal satt av til farled omfatter viktige områder for båttrafikk, inkludert sjøarealer i havner og 

fiskerihavner. Det kan gjennomføres følgende tiltak innenfor havneområder uten reguleringsplan: 

mindre utvidelser av eksisterende kaier og moloer, bygging av mindre kaier, utlegging av 

flytebrygger, mindre utfyllinger jfr. PBL § 11-11 nr. 3. 

 

All aktivitet og tiltak innenfor farleder skal avklares med kystverket, jf. havne- og farvannsloven § 27. 

Kystverket har ansvaret for farledene på sjø og installasjonene som knyttes til disse. Kystverket kan 

innenfor disse områdene gjøre nødvendig vedlikehold, nyinstallasjoner mv som de ser som nødvendig 

for å trygge ferdselen på sjøen. Dette gjelder også framtidige farleder til nye havner i planområdet. 

41. SMÅBÅTHAVNER –  NÅVÆRENDE OG FREMTIDIG (§11-7 NR.6)  

§ 41.1 Før etablering av småbåthavner skal det utarbeides reguleringsplan. Ny bebyggelse skal 

tilpasse seg landskap og eksisterende bebyggelse. Nye småbåthavner skal opparbeides med 

minimum 10 båtplasser. 

§ 41.2 Hvis tiltak i sjø innebærer ikke-reversible tiltak, som for eksempel molo med steinmasser 

og/eller vesentlig utdyping i sjø og/eller vesentlig inngrep på land, så er dette ikke tillatt uten at 

eiendommen/området inngår i detaljreguleringsplan. 

§ 41.3 I alle småbåthavner skal det være minst 1 gjesteplasser pr. 10 båtplasser for allmenn 

benyttelse, disse plassene skal være av god størrelse, merkes godt og være lett tilgjengelig.  

§ 41.4 Det skal tilrettelegges for kildesortering av avfall og miljøfarlig avfall skal tas hånd om etter 

gjeldende regelverk. 

§ 41.5 Båthavner med servicebrygge/slipp eller andre områder for båtpuss og opplag skal være 

utstyrt med oljeutskiller og oppsamlingsanordning med fast dekke for avvirket materiale fra 

vedlikehold av båter. 
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42. FISKE –  NÅVÆRENDE OG FREMTIDIG (§11-7 NR.6) 

§ 42.1 Innenfor disse områdene tillates ikke nye eller vesentlig utvidelse av eksisterende 

oppdrettsanlegg. I noen tilfeller kan det gis dispensasjon til etablering av ekstensive 

oppdrettsformer, som bunnkulturer hvis sektormyndighetene gir tillatelse. I disse områdene skal 

fiskeriinteressene veie tyngst og være avgjørende for tillatelse til tiltak. 

43. FRILUFTSOMRÅDE –  NÅVÆRENDE OG FREMTIDIG (§11-7 NR.6)  

§ 43.1 Innenfor disse områdene tillates ikke nye eller vesentlig utvidelse av eksisterende 

oppdrettsanlegg. I noen tilfeller kan det gis dispensasjon til etablering av ekstensive 

oppdrettsformer, som bunnkulturer hvis sektormyndighetene gir tillatelse. 

§ 43.2 I områder satt av til friluftsliv tillates ingen tiltak og inngrep jfr. PBL § 11-11, pkt. 3 som kan 

forringe områdets eksisterende tilstand og verdi. I samråd med plan- og bygningsmyndigheten kan 

områdene tilrettelegges for allmennheten. 

44. NATUROMRÅDE 

§ 44.1 Innenfor disse områdene tillates ikke nye eller vesentlig utvidelse av eksisterende 

oppdrettsanlegg. I noen tilfeller kan det gis dispensasjon til etablering av ekstensive 

oppdrettsformer, som bunnkulturer hvis sektormyndighetene gir tillatelse. I disse områdene skal 

naturinteressene veie tyngst og skal være avgjørende for tillatelse til tiltak. 

45. KOMBINERTE FORMÅL I SJØ OG VASSDRAG–  NÅVÆRENDE OG FREMTIDIG (§11-7 NR.6)  

§ 45.1 Innenfor disse områdene gis det adgang til etablering av akvakulturanlegg hvis 

sektormyndighetene gir sin tillatelse. 

46. FH- FISKERIHAVNER – NÅVÆRENDE OG FREMTIDIG (§11-7 NR.6) 

§ 46.1 Fiskerihavner skal forbeholdes næringsaktive fiskere og tilhørende fiskeriretta 

næringsvirksomhet. Adkomst til fiskerihavner skal ikke hindres av andre fartøyer eller tekniske 

innretninger av midlertidig eller varig art. 

§ 46.2 Før søknad om tiltak skal Kystverkets tillatelse innhentes. I område avsatt til fiskerihavn har 

fiskebåter fortrinnsrett til ankring. 

 

I statlige fiskerihavner har fiskeriinteressene fortrinnsrett til kaianlegg og havneinnretninger som er 

bygget/anskaffet for fiskeriformål. Fortrinnsrett for fiskeriinteresser gjelder både bruk av sjø- og 

landareal. Ved plassmangel har fiskere med fiskefartøy førsteprioritet, og tiltak kan bli krevd fjernet 

for å gi plass til fiskeflåten. 
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47. NAF- NATUROMRÅDE /AKVAKULTUR – NÅVÆRENDE OG FREMTIDIG (§11-7 NR.6) 

§ 47.1 Etablering av akvakultur / Tiltak i sjø skal vise hensyn til vassdrag med anadrome fiskeslag, 

også kvartærgeologisk verneverdi. 

48. FN- FRILUFTSOMRÅDE/NATUR – NÅVÆRENDE OG FREMTIDIG (§11-7 NR.6) 

§ 48.1 I disse områdene skal hensynet til naturinteresser og viktig friluftsområde veie tyngst og være 

avgjørende for tillatelse til tiltak. 

§ 48.2 Innenfor disse områdene tillates ikke nye eller vesentlig utvidelse av eksisterende 

oppdrettsanlegg. I noen tilfeller kan det gis dispensasjon til etablering av ekstensive 

oppdrettsformer, som bunnkulturer hvis sektormyndighetene gir tillatelse.  

49. FNF- FRILUFTSOMRÅDE /NATUR/FISKEINTERESSER – NÅVÆRENDE OG FREMTIDIG (§11-7 NR.6) 

§ 49.1 I disse områdene skal hensynet til fiske- og naturinteresser og viktig friluftsområde være 

avgjørende for tillatelse til tiltak.  

50. VASSDRAG/FERSKVANN MED BYGGEFORBUD 

§ 50.1 Byggeforbud 50 m for ferskvann som har vanntilførsel til akvakulturanlegg. Gjelder følgende 

vann: Ervikvatnet, Valavatnet, Skagavatnet, Kystavatnet, Steinkarsvatnet, Kvernhusvatnet. 

§ 50.2 Byggeforbud 50 m for følgende ferskvann på bakgrunn av friluftsinteresser som fiske og 

bading: Steinsvatnet, Langvatnet, Ervikvatnet, Husvatnet, Kjeisvatnet og Korsvatnet. 

HENSYNSSONER (§ 11-8 BOKSTAV A-F, 12-6) 

51. HENSYNSSONE DER EKSISTERENDE REGULERINGSPLANER FORTSATT SKAL GJELDE (§11-8, 

BOKSTAV F) 

§ 51.1 Innenfor disse områdene foreligger det godkjente planer. Planene kan endres gjennom 

reguleringsendring. 

52. SIKRINGS-, STØY- OG FARESONER MED ANGIVELSE AV FAREÅRSAK ELLER MILJØRISIKO (§11-

8, BOKSTAV A) 

SIKRINGSSONE NEDSLAGSFELT DRIKKEVANN (§ 11-8 BOKSTAV A) 

§ 52.1 Innenfor drikkevannskilden m/nedslagsfelt (tilsvarer hensynssonen) er det ikke tillatt med 

inngrep av noe slag som kan påvirke vannkvaliteten. Innenfor hensynssonen gjelder forbud mot 

fradeling og oppføring av bolig- ervervs og fritidsbebyggelse.  

§ 52.2 Innenfor sikringssonen er tiltak etter Plan- og bygningslovens §1-6 ikke tillatt. De til enhver tid 

gjeldende klausuleringer for drikkevannskildene gjelder. Innenfor disse områdene er det ikke tillatt 

med inngrep av noe slag som kan påvirke vannkvaliteten negativt. Alle tiltak eller aktivitet i området 

skal godkjennes av vannmyndigheten. Hensynet til drikkevann skal være overordnet andre 



 

 

30 

 

samfunnsinteresser. Ved utøvelse av kommunal myndighet og eierskap skal drikkevannsinteressen 

være overordnet alle andre interesser innenfor hensynssonen. 

§ 52.3 Innenfor sikringssonen er det ikke tillatt med riding, bading, oppsett av telt, bobil o.l., 

sportsstevner o.l., bruk av båt med drivstoffdrevet motor, installasjon av nedgravde oljetanker eller 

oppbevaring og spredning av husdyrgjødsel. Områder som pr. i dag dyrkes ved pløying kan fortsatt 

pløyes. På dyrka arealer tillates ikke husdyrbeite nærmere enn 100 meter fra drikkevannskilden. 

Husdyr på beite og kunstgjødsel kan tillates etter skriftlig avtale med vannverkseier. Det tillates ikke 

foringsplasser, drikkekar, samlekve eller andre samlingsplasser for husdyr nærmere enn 100 meter 

fra drikkevannskilden.  

§ 52.4 Etter brann, naturkatastrofer o. l. kan det gjenoppføres boligbebyggelse, fritidsbebyggelse og 

gårdsbebyggelse i tilsvarende størrelse og omfang som tidligere. 

 

Vannverkseier inngår avtaler med tiltakshavere etter nærmere farevurdering. Dette gjelder både for 

eksisterende dyrehold, og eventuelle utvidelser/nye forhold.  

FARESONE HØYSPENNINGSANLEGG (11-8, BOKSTAV A) 

§ 52.5 Ved ny eller endring av eksisterende bebyggelse innenfor viste høyspentsoner skal det 

framlegges en beregning av styrken på elektromagnetisk felt. Dersom magnetfelt overstiger 400 nT 

(nanoTesla) skal det utredes tiltak for å redusere nivået. Nye boliger, skoler, barnehager og 

lekeplasser skal ikke overskride grensen på 400 nT. Noe høyere eksponering enn denne 

grenseverdien kan aksepteres for andre bygg dersom konsekvensene av feltreduserende tiltak blir 

urimelig store. 

 

Det er byggeforbud 19 meter til hver side for 300 kV transmisjonsnettledningen ihht. Energiloven. 

SIKRINGSONE FORSVARETS SKYTEFELT (§ 11-8 BOKSTAV A) 

§ 52.6 Hensynssone militær virksomhet – skytefelt (§ 11-8, a) - (H380). Sonen viser forsvarets skyte- 

og øvingsfelt. Det kan ikke tillates faste anlegg i sjø som akvakulturanlegg. 

 

Områdene kan fortsatt brukes til sivil aktivitet som farled, fiske og friluftsliv, men ikke samtidig med 

militær aktivitet. Sivil aktivitet må rette seg etter anvisning fra Forsvaret. 

53. HENSYNSSONE MED SPESIELT VIKTIGE LANDSKAPS- NATUR-, FRILUFTSLIV OG 

KULTURVERDIER (§11-8, BOKSTAV C)  

§ 53.1. Ny bebyggelse skal ha en form, struktur og plassering som harmonerer med kulturlandskapet, 

naturgitte forhold på stedet og den tradisjonelle bebyggelsen i området der den skal oppføres. 

Innenfor sonen skal det blant annet tas hensyn til omgivelsene hva gjelder form, farge, plassering og 
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størrelse på tiltaket. Tiltaket skal ikke være dominerende i landskapet og skal ta hensyn til blant 

annet silhuettvirkning og terrengtilpasning 

§ 53.2 Nybygg i tilknytning til verneverdig bebyggelse (H550-H570) kan godkjennes under 

forutsetning av at områdets miljø- og verneverdi ikke reduseres. Nybygg skal gis en plassering og 

utforming mht. størrelse, form, materialer, detaljering, farger o.l., som harmoniserer med og 

viderefører kvalitetene fra den eksisterende verneverdige struktur og bebyggelse i området (PBL §§ 

11-9 pkt. 7). Ved plassering av ny bebyggelse i LNF skal en ta vare på landskapsbildet og viktige 

kulturlandskaps-elementer (PBL §§ 11-9 pkt. 6 og 7, 11-11 pkt. 1 og 2). Ny bebyggelse tillates ikke 

nærmere enn 100m fra registrert kulturminne, jf. kulturminneregisteret Askeladden. (§ 11-11, pkt. 1 

og 2). 

SONE MED SÆRLIG HENSYN TIL BEVARING AV KULTURMILJØ (§11-8, BOKSTAV C) (KM_TITRAN, 

KM_HAMMARVATNET, KM_HALTEN) 

§ 53.3 I sonene bør hensynet til kulturmiljøet være førende for arealbruken, bygge- og anleggstiltak. 

Eksisterende hus, naust og uthus bør holdes ved like, uten vesentlig endring i materialbruk eller 

størrelse og volum. Bruk, ankomst og tekniske løsninger bør underordne seg hensynene som ligger til 

grunn for soneformålet. Innenfor sonene må ikke kulturminner som steingjerder, båtstøer, varder, 

tufter, syllsteiner, steinsatte veiter og bekkefar o.l. fjernes eller forfalle. Det må ikke planeres, graves 

eller fylles på en slik måte at det endrer landskapskarakteren eller terrengprofilen i vesentlig grad. 

Ved behandling av byggesøknader, søknader om dispensasjoner fra kommuneplan og søknader om 

tiltak i landbruket, skal hensynet til kulturmiljøet vektlegges før det avgjøres om tiltaket kan 

gjennomføres, og om lokalisering og utforming. Fylkeskommunen som regional 

kulturminnemyndighet skal gis anledning til å uttale seg før vedtak fattes. 

§ 53.4 Halten: Eventuelle nødvendige mindre tiltak innen sonen må gjøres rede for særskilt, og 

sendes regional kulturminneforvaltning (fylkeskommunen) til uttalelse. Den bestående bebyggelse i 

området tillates ikke revet- gjelder bygg oppført før 1900.  

Ved søknadspliktige tiltak på Halten skal bebyggelsesplan fra 1994 legges til grunn for omfang av 

tiltak. Retningslinjer for utforming av bygg på Halten skal legges til grunn for saksbehandlingen. 

Søknader oversendes regional kulturminneforvaltning for uttalelse (fylkeskommunen).  

Søknader oversendes også Fylkesmannen for vurdering av konsekvenser for naturmangfoldverdier. 

§ 53.5 Sone med særlig hensyn til bevaring av kulturmiljø – krigsminne Stabben fort. Innen sonen må 

det ikke foretas inngrep i marka eller gjøres aktiviteter som kan ha uheldig innvirkning på landskap 

eller krigsminner. Eventuelle nødvendige mindre tiltak innen sonen må gjøres rede for særskilt, og 

sendes regional kulturminneforvaltning (fylkeskommunen) til uttalelse. 

 

I sonene skal de oppgitte hensyn være førende for arealbruken, bygge- og anleggstiltak. Eksisterende 

hus, naust og uthus skal holdes ved like, uten vesentlig endring i materialbruk eller størrelse og 
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volum. Bruk, ankomst og tekniske løsninger skal underordne seg hensynene som ligger til grunn for 

soneformålet. Innenfor sonene må ikke kulturminner som steingarder, rydningsrøyser, steinsatte 

bekkefar o.a. fjernes eller forfalle. Det må ikke planeres, graves eller fylles på en slik måte at det 

endrer landskapskarakteren eller terrengprofilen i vesentlig grad. 

SONE MED SÆRLIG HENSYN TIL LANDSKAP (§11-8, BOKSTAV C) (LS_ESPNESET, LS_ROTTINGEN, 

LS_INNTIAN, LS_VÅGØYA) 

§ 53.6 Det verdifulle kulturlandskapet skal forvaltes slik at kulturminner og kulturmiljø, biologisk 

verdifulle miljøer, jordbruksareal, tilgjengelighet og den visuelle opplevelsen av landskapet 

opprettholdes som grunnlag for landbruk, kunnskap, opplevelse, verdiskaping, rekreasjon og 

friluftsliv. 

SONE MED SÆRLIG HENYSN TIL NATUROMRÅDER (§11-8, BOKSTAV C) (NA_HJERTØYA, NA_KALKSJØ, 

NA_UTTIAN) 

§ 53.7 Områder registrert med nasjonalt viktig biologisk mangfold/ Nasjonalt viktige naturtyper i 

Frøya kommune. Det er derfor et overordna mål å bevare det biologiske mangfoldet innenfor denne 

sonen. Tiltak som kan ha negativ påvirkning på naturverdiene er ikke tillatt. Uttalelse til konkrete 

tiltak må innhentes fra fylkesmannen. Dette er likevel ikke til hinder for utøvelse av tradisjonelt 

friluftsliv og ferdsel. 

§ 53.8 Innenfor disse områdene tillates ikke nye eller vesentlig utvidelse av eksisterende 

oppdrettsanlegg. I noen tilfeller kan det gis dispensasjon til etablering av ekstensive 

oppdrettsformer, som bunnkulturer hvis sektormyndighetene gir tillatelse. I disse områdene skal 

naturinteressene veie tyngst og skal være avgjørende for tillatelse til tiltak. Innenfor dette området 

bør ikke taretråling tillates. 

54. HENSYNSONER SOM VISER OMRÅDER VERNET ETTER ANNET LOVVERK (§11-8, BOKSTAV D)  

§ 54.1 Alle inngrep i grunnen eller andre tiltak som kan virke inn på de automatisk fredete 

kulturminnene er ikke tillatt med mindre det foreligger dispensasjon fra kulturminneloven.  

§ 54.2 Heia husmannsplass, Vingleia fyr, Halten fyrstasjon, Slettringen fyrstasjon, Sula fyrstasjon er 

fredet ved vedtak etter kulturminneloven og skal forvaltes i henhold til bestemmelsene i 

fredningsvedtaket og kulturminneloven, i tillegg til plan- og bygningsloven. 

§ 54.3 Titran kapell og Sør- Frøya kirkested er listeførte og av nasjonal verdi. Ved vedlikehold og 

utbedringer skal fasadeuttrykk og konstruksjon bevares. Fasadeelementer som vinduer, dører, 

kledning, taktekking, samt overflatebehandling skal så langt som mulig bevares i sin opprinnelige 

tilstand. Ved nødvendig utskifting brukes samme type materialer som originalt. Alle tiltak skal 

forelegges kulturminnemyndigheten, jf. rundskriv T-3/2000 (kirkerundskrivet). All bygging nærmere 

de listeførte kirkene enn 60 meter er forbudt etter kirkeloven § 21 femte ledd, uten tillatelse fra 

biskopen. Ved all planlegging av tiltak i de listeførte kirkenes nære omgivelser skal det tas hensyn til 

kirkenes plassering og virkning i landskapet. Alle saker som angår kirker skal behandles av kirkelig 

myndighet etter kirkeloven. Saker som medfører inngrep i noen av de listeførte kirkene skal 
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behandles av Riksantikvaren. Saker som angår omgivelsene til de listeførte kirkene skal sendes 

fylkeskommunen for rådgivning. 

§ 54.2 Hensynssone for Froan naturreservat og landskapsvernområde: Fylkesmannen har 

forvaltningsmyndigheten i området. Det tillates ikke tiltak som er i strid med verneforskriften eller 

tiltak som forringer verdiene som ligger til grunn for vernet i Froan. 

§ 54.3 For Stormyra naturreservat og Vassholmen naturreservat henvises det til enhver tids 

gjeldende verneforskrift.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KONSEKVENSUTREDNING,
OG NY SAMLET VURDERING

FOR NYE OMRÅDER TIL
2.GANGS HØRING

Behandlet i Frøya kommunestyre i sak 89/19, 21.06.2019



Bakgrunn 
Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel) som viser 

sammenhengen mellom samfunnsutviklingen, behov for vern og utbygging og fremtidig arealbruk. 

Kommuneplanens arealdel reguleres gjennom Lov om planlegging og byggesaksbehandling nr. 71 

av 27.06.2008 (PBL). Nasjonale, regionale og lokale planer og føringer skal legges til grunn i 

arbeidet med planen. 

 

Det skal gjennomføres konsekvensutredning og ROS-analyse av innspill som er kommet inn i 

forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel. Grunneiere, rettighetshavere, lag og 

foreninger har meldt inn endret arealbruk. I henhold til loven skal en rekke forhold vurderes før et 

område evt. kan tas i bruk til utbyggingsformål. Tiltakets virkning på miljø og samfunn skal derfor 

vurderes før området kan innarbeides i arealdelen. 

 

Metode 
Arbeidet med konsekvensutredningen bygger på Forskrift om konsekvensutredninger for planer 

etter plan- og bygningsloven og veileder T-1493, Konsekvensutredninger Kommuneplanens 

arealdel1. I arbeidet med ROS analysen er det er tatt utgangspunkt i Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap(DSB) sin veileder: Samfunnssikkerhet i plan- og bygningsloven2, 

revidert desember 2011. 

 

Konsekvensutredning og ROS vil sammen utgjøre et helhetlig beslutningsgrunnlag for prioritering 

av utbyggingsområder. Ut fra dette vil anbefaling/prioritering foreslås. 

I ROS-analysen vurderes risiko og sårbarhet for hele planområdet, særlig relatert til klima- og 

naturbaserte hendelser. Det vurderes hvilke hensyn/ avbøtende tiltak som ev. må tas.  

 

Utredningstema 

Rammer og innhold i konsekvensutredningene er fastsatt i forskrift om konsekvensutredning § 9 

vedlegg III. Vedtatt planprogram av 14.12.2017 sier noe om hvilke temaer som skal 

konsekvensutredes og hvilken metodikk som skal brukes. Dersom ikke annet er beskrevet vil 

utredningen basere seg på informasjon fra allerede kjente undersøkelser og befaringer. 

På noen temaer vil lokal kunnskap og faglig skjønn være en viktig del av konsekvensutredningen. 

Det faglige skjønnet er gjort av prosjektgruppe og referansegruppe. Deltakere er beskrevet i 

planprogrammet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tema Utredningsbeho

v 

Konsekvensutredning

er 

Metodikk 

Havbruk Må vurderes 

hvordan nye 

havbrukslokalitete

r påvirker 

eksisterende og 

hvordan fiske- og 

fangstområder 

påvirkes. 

Hvordan vil nye 

havbruks-lokaliteter 

påvirker de 

eksisterende, og 

hvordan vil fiske- og 

fangstområder påvirkes. 

Verdisetting av områder, 

dokumentere og illustrere 

dagens forhold. Bruk 

kompetanse i fiskerinæring, 

lokalkunnskap*, 

registreringer og annet 

kartgrunnlag 

Landbruk Bevare større 

sammenhengende 

landbruksområder

. Nye føringer for 

strengere 

jordvern og 

hvordan styre 

bebyggelse unna 

landbruksområder 

slik at man ikke 

bidrar med press 

gjennom 

overordnet 

planlegging. 

Ved vurdering av LNF-

områder skal følgende 

utredes: 

-Arealomfang 

-Type jordbruksareal 

(fulldyrka, 

overflatedyrka, 

innmarksbeite) samt 

jordkvalitet. 

- Jordens og skogens 

produksjonsevne 

(bonitet) 

- Dyrkbarhet 

- Driftsmessige 

konsekvenser 

- Beiteressurser 

- Spredt 

boligbebyggelse 

Utredninger i henhold til 

AR5, beitekart og øvrige 

landbruks-kart, landbrukssjef 

i kommunen og lokal 

kunnskap. 

Naturmangfold Se på hvordan 

tiltak vil påvirke 

nasjonalt og 

regionalt viktige 

naturtyper. Se på 

hvordan man 

unngår 

oppstykking av 

områder ved styre 

mot allerede 

bebygde områder. 

Utredninger skjer med 

bakgrunn i opplysninger 

i naturbasen. Jf. 

Naturmangfold-loven 

skal det i alle forslag til 

nye tiltak i 

kommuneplanen gis en 

vurdering og 

vektlegging av 

konsekvensene samlet 

for naturmangfoldet. 

Ta i bruk ulike 

kartdatabaser, lokal 

kunnskap, Miljøkonsulent i 

kommunen og lokal 

kunnskap. 

Trafikksikkerhe

t 

Se på områder 

med trafikksikkert 

tilbud, tilgang på 

gang- og 

sykkelvei/fortau 

Sikre gode trafikksikre 

tilbud. I hvilken grad 

utbyggingen påvirker 

muligheten folk har til å 

gå til og fra skole, jobb, 

servicefunksjoner og 

handel. Hvordan vil 

foreslått arealbruk føre 

til økt transport-behov. 

Ta i bruk kartdatabaser, 

ulike regionale og lokale del- 

og temaplaner. 

Kulturminner 

og kulturmiljø 

Det tas kontakt 

med 

Fylkeskommunen 

for å se om 

områder bør 

Konsekvensene av og 

konfliktpotensial ved 

planlegging av ulike 

tiltak. Se på 

kulturminner så vel som 

Kulturminnemyndigheter 

uttaler seg om kulturminner i 

planområdene. Kartgrunnlag 

og kunnskap i Askeladden 



settes av til 

hensynssoner. I 

hvilken grad vil 

foreslått arealbruk 

påvirke kultur-

minner og 

kulturmiljø. 

kulturmiljøer og 

kulturlandskapet. 

brukes, Regional plan for 

kulturminner 2013-2017. 

Barn og unges 

oppvekstsvilkå

r 

Se på registering 

av barnetråkk, 

tilgang på 

nærmiljøanlegg. 

Vurdere konsekvenser 

ved utbygging for 

nærmiljøanlegg, 

friluftsområder og 

trygge nærområder. 

Tilgang vurderes, det utføres 

kartlegging gjennom barne-

tråkk, vurderinger 

videreføres inn i 

detaljregulering. 

Folkehelse/ 

Friluftsliv 

Kartlegge viktige 

utfarts- og tur-

områder, områder 

med støy og støv 

fra ulike 

virksomhet og 

veitrafikk. 

I hvilken grad tiltaket 

ivaretar muligheter for 

friluftsliv og rekreasjon i 

nærområdet, direkte fra 

bolig. -I hvilken grad 

tiltakene påvirker 

kommunens rus og 

kriminalitets-

forebyggende tiltak.  

-I hvilken grad tiltaket 

medfører støy, støv og 

annen forurensning. 

Ulike kartdatabaser, 

kartlegging, og ulike 

regionale og lokale del- og 

temaplaner. 

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

Viktig kommunal 

infrastruktur 

tilknyttet VA og 

hovedplan for 

vann- og avløp. 

Se på skolekretser 

og 

nedslagsområder 

Vurdere konsekvenser 

og tilbud av kommunale 

tjenester og 

infrastruktur med tanke 

på eventuelle 

utbyggingstiltak. Så 

langt det passer bør 

arbeidet med hovedplan 

for vann og avløp 

samkjøres med 

kommuneplanens 

arealdel 

Hovedplan for vann- og 

avløp. Skolebruksplan. 

Analysere i forhold til 

nasjonale, regionale og 

kommunale lover og 

føringer. 

Infrastruktur/ 

samferdsel 

Kartlegge 

eksisterende 

infrastruktur og 

behov for ny. 

Vurdere om det finnes 

gode nok tilbud til myke 

trafikanter, tiltak som 

kreves. Se om 

eksiterende 

infrastruktur krever 

utbygging, må allerede 

planlagt på plass først. 

Ta i bruk eksisterende 

kartgrunnlag og lokal 

kunnskap. 

Næringsarealer Se på områder for 

næringsareal. 

Kartlegge behov 

for ulike 

næringstyper og 

plassering av 

disse. Rett 

virksomhet på rett 

sted, med et 

Hvilke ulike 

næringstyper passer 

ulike steder og hvilke 

konsekvenser støy, lukt 

og støv kan medføre. Se 

på nærområder i 

tilknytting til 

næringsområder. 

Utrede behov for ulike 

handel- og næringsområder. 

Strategisk Næringsplan. 



differensiert 

tilbud. 

Mineralressurs

er 

Se på hvordan 

planlagte tiltak 

påvirker mineral-

forekomster. Hva 

er kommunens 

ressursbehov og 

hva kan tilbys? 

Vurdere påvirkninger på 

mineralforekomster og 

eksisterende anlegg for 

uttak 

Kartdata hos NGU 

Tettsteds-

utvikling/ 

befolknings-

utvikling/ 

struktur 

Kartlegge bo-

setningsmønster 

og 

befolkningsutvikli

ng hos unge og 

eldre. 

Vurdere 

bosetningsmønster og 

befolkningsmønster i 

ulike områder og 

befolknings-

sammensetning. 

Befolkningsanalyser/prognos

er, mulighet for 

fortetning/spredt 

bebyggelse. Se på regionale 

og nasjonale føringer, 

temaplaner. 

Vann og 

vassdrag, inkl. 

Strandsone 

Vurdere hvordan 

drikkevannskilder, 

nedbørsfelt og 

vannressursene 

blir berørt. 

Hvordan vil tiltak 

komme i eventuell 

konflikt med 

vannressursene, vann 

og vassdrag. 

Ulike kartdatabaser, VA- 

avdeling. 

Tema ROS Hva skal utredes 

Forurensing Tema med RADON, støy (næring og vei), 

grunnforurensning, luftkvalitet, sårbare fjorder 

(avløpsledninger m.m.) 

Klimatilpasning Tema med klimaendringer: havnivåstigning, 

overvannproblematikk, 

Levevilkår og folkehelse Tema med levekår, folkehelse, boligpolitikk 

Naturrisiko Tema med skred, løsmasser, kvikkleire, flom, erosjon. 

 

 

Konfliktnivå 
Under hvert tema brukes en fargeskala for å angi hvilken konflikt som kan forventes mellom 

foreslått arealbruk og berørte verdier og interesser. Betydningen av farger for konsekvens framgår 

under: 

 

 Ingen negative konsekvenser 

 Middels negative konsekvenser 

 Store negative konsekvenser 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nye og endrede områder 

KBA 1  (23)LNF FB8 
Arkivsaksnr. 16-2312-170 

Forslagsstiller Kristian Skarsvåg 

Gnr/Bnr (Grunneier) 50/3 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål LNF med åpning for spredt bolig- og fritids-

bebyggelse. 

Areal (daa) Ca. 390 daa  

 

Området ligger i Sandvik og er i stor grad 

regulert til LNFR, i tillegg til noe næring.  

 

 

Innspillet reduseres i utrstrekning og endrer 

arealformål til LNF FB8. Byggegrense mot sjø 

settes til 50m. 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 

Landbruk  

 

Store deler av området er registrert som åpen fastmark 

(grå), mindre deler av området er registrert som 

innmarksbeite (gul), myr (lyse blått), dyrka mark 

(oransje) og bebygd (rosa) 



Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold i kartdatabasene til 

Miljøstatus.  

Trafikksikkerhet  Adkomst Bremnesvegen som er en grusvei via 

fylkesvegen. Ikke opparbeidet fortau/gs-veg. Ingen 

registrerte ulykker de siste 10 årene i området. ÅDT på 

400.  Fartsgrense er 60 km/t.   

Kulturminner og kulturmiljø  Ikke registrert noen kulturminner. 

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 15 km til skole. 10 km til barnehage på Nordskag. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Område er registrert som et friluftsområde. 

Skjærgårdsområde egnet for familieaktiviteter, småbåter, 

fiske, strand, leting av rak, dykking, padling, eggsanking, 

bærplukking og havørnsafari. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt vann. Privat avløp.  

Infrastruktur/ samferdsel  Grusvei uten gang- og sykkelvei. Skolebuss. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressurser  Fast mark, ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Området består av en blanding av boliger og 

fritidsbebyggelse. En forlengelse av dette er i tråd med 

overordna mål for å styrke grendene. 

Vann og vassdrag 

 

Eiendommen grenser til sjø. Det er mulig å begrense 

bebyggelse til utenfor strandsonen. 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ikke kjente forurensningsfarer utover støy. 

Støyvarselkart fra Statens vegvesen viser at det ikke er 

noe støyproblematikk. Store deler av arealet ligger 

innenfor moderat og usikker sone for radon. Nord-øst på 

arealet er det høy radonfare. 

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire og 

grunnforhold. 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  

 

 

 

 

 

 

Boliger: Området ligger langt unna nødvendige 

servicetilbud, men i nærheten av boligfelt på Sandvik. 

Det er i tråd med overordna plan å styrke grendene. 

Dette området anses ikke som sentralt og har heller 

ingen gang-/sykkelveg. Det er 15 km til nærmeste skole.  

 

Fritidsboliger: Fritidsboligene er tenkt i randsonen til 

grenda Sandvik med sjø og havutsikt. Dette er i tråd med 

overordna plan. Det finnes allerede avsatte områder til 

LNF FB i nærområdet med ledig kapasitet. Det ligger 

arealreserver for boligbygging i vedtatte 

reguleringsplaner i Sandvika og omkringliggende LNF FB-

områder. I tillegg er området i dag ubebygd. Innspillet 

tilrådes derfor ikke.  

Det er viktig at det ikke bygges på områder med dyrka 

mark og at strandsonen ikke privatiseres.  



Formannskapets innstilling  16-2312-170 Tas inn i planforslaget på grunn av 

interesse for feltet. 

Merknadsbehandling 1.gangs 

høring 

 1.e. Område KBA1 endres til LNF FB8 og reduseres i 

utstrekning. Byggegrense settes 50 meter fra sjø.  

 

 

Masseuttak 
Arkivsaksnr.  

Forslagsstiller Frøya kommune/Frøya anleggsservice 

Gnr/Bnr (Grunneier) 14/4 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Masseuttak 

Areal (daa) 41 daa 

  

 

Området er avsatt til LNF og ligger 

tilgrensende eksisterende masseuttak som er i 

drift i dag.  

 

Ønsker åutvide området avsatt til 

masseuttak for å kunne tilby masser for å 

dekke lokalt behov.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk  Ikke relevant 

Landbruk  Området består av åpen fastmark og berører dermed ikke 

landbruksverdier.  

Naturmangfold    

Trafikksikkerhet  Masseuttaket har avkjørsel fra fv. 716, 80 km/t. Denne 

avkjørselen skal nå flyttes østover for å gjøre 

av/påkjøring mer trafikksikker. Lite aktuelt for bruk av 

gående/syklende. 

Kulturminner og kulturmiljø  Det er to automatisk fredete funnsteder fra eldre 

steinalder i umiddelbar nærhet av tiltenkt utvidelse av 

masseuttak. Disse ligger innenfor reguleringsplan for 

eksisterende masseuttak. Det må påregnes ytterligere 

arkeologiske undersøkelser før regulering av området.  

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Masseuttaket ligger langt unna bebyggelse, skole og 

andre servicefunksjoner. Konsekvenser for barn og unges 

oppvekstvilkår anses derfor som små.  



Folkehelse/ Friluftsliv  Området inngår i kartlagt viktig turområde i kommunen. 

Det er merket sti inn til Storfjorden fra enden av 

Steinsvatnet. Eksisterende masseuttak ligger nærmere 

denne stien, og utvidelsen anses ikke å forringe verdien 

av turområdet ytterligere.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Ikke relevant.  

Infrastruktur/ samferdsel  Avkjørsel fra fv. 716 i 80-sone.  

Næringsarealer  Vil øke arealer for masseuttak i kommunen for å 

imøtekomme utbyggingsprosjekter fremover i tid.  

Mineralressurser  Området er registrert som migmatittisk gneis 

gjennomsatt av granitt/tonalitt. (Granitt/tonalitt av antatt 

kaledonsk alder). Nær området avsatt til masseuttak er 

det registrert et område med kalkspatmarmor. Dette 

området antas vesentlig for dannelsen av nærliggende 

kalksjøer, som nå omfattes av hensynssone. Området 

med kalkspatmarmor må ivaretas. 

Et utvidet masseuttak vil øke tilgang på masser lokalt i 

kommunen. Naturlig utvidelse av eksisterende 

masseuttak anses som positivt.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Anses ikke som å påvirke tettsteds- eller 

befolkningsstruktur.  

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Ikke relevant.  

 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Utvidelse av virksomheten vil medføre økt støy- og 

støvbelastning. 

Klimatilpasning  Store uttak av masse kan medføre endring av tilsig til 

myrområder, vassdrag m.m. 

Levevilkår og folkehelse  Ikke relevant.  

Naturrisiko   Store uttak av masse kan medføre påvikrning av 

grunnforhold.  

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Innspillet gjelder utvidelse av allerede etablert masseuttak ved 

Steinsvatnet. En utvidelse anses som positivt fremfor å ta i bruk 

nytt område. Masseuttak vil medføre økt støy- og støvproblematikk, 

men området ligger langt unna bebyggelse og andre 

samfunnsfunksjoner. Avkjørsel fra fylkesvei skal nå flyttes for å 

bedre trafikksikkerheten. Tiltaket vil omfattes av reguleringsplikt. 

Det må påregnes arkeologiske undersøkelser under 

reguleringsplanprosessen. Området med kalkspatmarmor må 

ivaretas. 

Merknadsbehandling 

1.gangs høring. 

 1.h. Utvidelse av masseuttak Steinsvatnet innarbeides i plankartet. 

Det utarbeides også tilhørende planbestemmelse.  

 



N 4 
Arkivsaksnr. 16-2312-126 

Forslagsstiller Kim Krutvik Lund 

Gnr/Bnr (Grunneier) 9/8 

Dagens arealbruk LNFR 

Foreslått formål Bolig og næring 

Areal (daa) 44 daa bolig og 23 daa næring 

Kart dagens situasjon Kart framtidig planlagt situasjon 

 

Området ligger vest for Hammarvika, på 

sørsiden av Sørfrøyveien. I gjeldende KPA er 

området regulert som eksisterende LNFR.  

 

Planområdet foreslås brukt delvis til 

næringsformål og delvis til bolig. Foreslått 

næringsareal er på 23 daa, og boligareal 44 daa.  

Område avsatt til bolig tas ut av planforslag til 

2.gangs høring i henhold til høringsuttalelse fra 

Fylkesmannen.  

Område avsatt til næring justeres for å unngå 

landbruksverdier i planforslag til 2.gangs høring.   

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant.  

Landbruk  

 

AR5 fra NIBIO viser at planområdet dekker ca. 7 daa fulldyrka 

jord, ca. 9 daa overflatedyrka jord og ca. 11 daa 

innmarksbeiteområde. Forøvrig består området først og fremst av 

åpen skrinn fastmark.  

Område avsatt til bolig tas ut av planforslag til 2.gangs høring i 

henhold til høringsuttalelse fra Fylkesmannen.  

Område avsatt til næring justeres for å unngå landbruksverdier i 

planforslag til 2.gangs høring.   



Naturmangfold  Det er ikke registrert statlig vernede naturområder som berøres 

av planforslaget. Det er ikke registrert viktige eller svært viktige 

naturtyper som berøres. Det er observert flere fuglearter av 

særlig stor forvaltningsinteresse og en truet fugleart (Storspove) 

som raster i området.  

Trafikksikkerhet  Boligområdet ligger innen kort gangavstand fra Nabeita 

oppvekstsenter med skole og barnehage. Sørfrøyveien må 

krysses for å nå fram til oppvekstsenteret. Det er etablert trygt 

krysningspunkt med 40 km/t fartsgrense og fysisk fartsdemping.  

Utbygging av boliger og næringsareal vil gi økt trafikk i 

Sørfrøyveien. Trafikkbidrag fra næringsvirksomhet vil være 

avhengig av typen næring som etableres.  

Fartsgrensen på Sørfrøyveien forbi planområdet er delvis 40 og 

delvis 60 km/t. Det er registrert en trafikkulykke med lettere 

personskade i siste 10- årsperiode rett vest for Nabeita 

oppvekstsenter. 

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Det er ikke registrerte kulturminner eller kulturmiljø innenfor 

planområdet eller i umiddelbar nærhet.  

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Det ligger en mindre idrettsplass i umiddelbar nærhet til 

boligområdet. Ved Nabeita oppvekstsenter er det registrert to 

lekeplasser og et større idrettsanlegg.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Det er ikke registrert at planområdet brukes til friluftsaktiviteter. 

Tilrettelagt gang- sykkeltilbud langs Sørfrøyveien, lekeplasser, 

næridrettsanlegg og større idrettsanlegg legger til rette for å gå 

eller sykle i forbindelse med hverdagsaktivitet, og aktiv fritid.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er opplyst om at avstanden fra planområdet til privat 

vann/avløpsnett er ca. 300 m. Boligområdet har umiddelbar 

nærhet til kommunale tilbud som skole og barnehage.  

 

Infrastruktur/ samferdsel  Innspillet ligger i tilknytning til allerede etablert g/s-vei, samt den 

som bygges nå.  

Tilgang til butikk via G/S-vei nordover. Det er etablert avkjørsler 

som må vurderes ved tiltaket.  

Næringsarealer  Planforslaget innebærer økning av næringsareal i tilknytning til 

eksisterende næringsområde (Nabeita industriområde). Det er 

ikke beskrevet hvilken type næring som planlegges, men siden 

næringsområdet ligger tett på eksisterende og planlagte nye 

boliger må det planlegges for å unngå negative konsekvenser i 

form av støy, støv eller trafikkbelastning.  

Mineralressurser  Det er ikke registrert mineralressurser innenfor planområdet.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Tiltaket ligger innenfor det definerte tettstedet Hamarvika. Nye 

boliger vil ligge innen kort avstand fra eksisterende skoler og 

barnehager og innen gangavstand fra nødvendige servicetilbud. 

Nye næringsarealer er en utvidelse av regulert industriområde, og 

vil kunne bidra med nye arbeidsplasser innenfor tettstedet.  

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

0 Ikke relevant. 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Deler av området ligger innenfor høy aktsomhetssone for Radon. 

Avbøtende tiltak for bygging av boligbebyggelse må avklares 



gjennom byggesak. Planlagt område for bolig ligger berøres ikke 

av Statens vegvesens støyvarslingskart.  

Klimatilpasning  Ingen spesielle forhold registrert.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesiell innvirkning på levevilkår og folkehelse fra boliger. 

Næringsvirksomhet kan ha negativ innvirkning på eksisterende og 

framtidige boliger.  

Naturrisiko   Ingen spesielle farer knyttet til skred, flom eller annen naturrisiko 

registrert.  

 

Anbefaling 

Innstilling  Næring: Endring fra LNFR til næring vil medføre bortfall av 

jordbruksareal i form av dyrka mark og beiteområder. Dette må 

ivaretas gjennom regulering av området. Avsatt areal til næring 

gir et større sammenhengende nærings/ industriområde sammen 

med det regulerte Nabeita industriområde i vest, noe som er i 

tråd med vedtatt planprogram. Næringsvirksomhet kan gi 

ulemper for eksisterende og framtidig boligbebyggelse i form av 

støy, støv og økt trafikk avhengig av hvilken type næring som 

etableres. Gjennom reguleringsplan bør det settes rammer for 

type virksomhet, driftstid, buffersoner mot boligområder m.m., 

for å begrense eventuelle konflikter mellom arealbruk. 

 

Bolig: Endring fra LNFR til bolig vil medføre bortfall av 

jordbruksareal i form av dyrka mark og beiteområder. Dette må 

ivaretas gjennom en regulering. Boligområdet grenser til et 

regulert boligområde i sørøst, samt innspill 16/2312-11. Dette 

ses i sammenheng og vurderes som en fortetting i allerede 

utbygd område.  

 Området ligger godt til rette for at barn kan gå eller sykle til 

skolen. Boligutbygging i Hammarvika tettsted, innen gang- 

sykkelavstand til lokalt servicetilbud vil bidra til å styrke 

tettstedets funksjoner. 

Innspillene tilrådes. 

 

Merknadsbehandling 

1.gangs høring.  

 1.m. Område avsatt til bolig tas ut av planforslag til 2.gangs 

høring i henhold til høringsuttalelse fra Fylkesmannen.  

1.l. Område avsatt til næring justeres for å unngå 

landbruksverdier i planforslag til 2.gangs høring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FT 3, Naust 11 og SBH 9 
Arkivsaksnr. 16-2312-175 

Forslagsstiller Anders Støren Berg 

Gnr/Bnr (Grunneier) 7/5, 7/6 

Dagens arealbruk LNFR og kombinasjon naturområde/akvakultur 

foreslått formål Fritidsbebyggelse (utleie), småbåthavn og naust 

Areal (daa) 10 

  

 

Området er regulert til LNFR med noen 

boliger i området. 

 

Forslagsstiller ønsker at det reguleres et område 

til fritidsboliger med inntil 8 hytter, et område for 

naust langs sjøen med tilhørende småbåthavn.  

Innspillet justeres i tråd med høringsuttalelse fra 

Fylkesmannen. 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  

 



Området består for det meste av åpen fastmark (grå) og 

noe dyrka mark (oransj) og innmarksbeite (gult). 

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold i kartdatabasene.  

Trafikksikkerhet  To ulykker på fv. 716 registrert som skadegrad lettere 

skadd og uskadd. Fv. har fartsgrense 80 km/t og har en 

ÅDT på 450. Det er ingen gang- og sykkelveg i området. 

Kulturminner og kulturmiljø  Det er registrert 4 bygninger fra tredje og fjerde kvartal 

av 1800-tallet. Disse må vernes. 

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Ingen spesielle. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Området ligger sjønært, men er ikke registrert som et 

viktig friluftsområde.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Planlegger å koble seg til felles anlegg for avløp.  

Kommunalt vann. 

Infrastruktur/ samferdsel   

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Dette tiltaket er plassert ca. 9 km unna servicetilbud.  

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Området ligger innenfor strandsonen. 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tomta ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart.  

Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Ingen spesielle 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire 

eller grunnforhold. 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Fritidsbebyggelsen har sjøutsikt og nærhet til sjø, noe 

som er i tråd med overordna plan. Allikevel bør disse 

legges som fortetting av allerede bebygde områder, 

jamfør planprogrammet. Kommunen har i tillegg stor 

arealreserve for fritidsboliger. Innspillet frarådes derfor.  

 

Småbåthavn og naust 

Det er planlagt båthavn for 10 til 20 båter og 7-8 naust. 

Dette er i tråd med overordna planer hvor ønsket er å 

samle naust og ha felles småbåtanlegg. Det er usikkert 

hvor stort behov det er for dette i området. Det er avsatt 

et delvis bebygd område for småbåthavn i Hallaren med 

ledig kapasitet. Innspillet frarådes derfor. 

 

Kommunestyrets behandling  16-2312-175 Skarsvågen tas inn.  

Merknadsbehandling etter 

1.gangs høring.  

 1.n. Innspillet justeres i tråd med høringsuttalelse fra 

Fylkesmannen. 

 



(25)LNF F4 og Naust 12  
Arkivsaksnr. 16-2312-87 

Forslagsstiller Terje Sæther 

Gnr/Bnr (Grunneier) 3/10 

Dagens arealbruk LNFR / LNFR – FB15 

foreslått formål Fritidsbebyggelse og naust 

Areal (daa) Gnr/bnr 3/1: 126,1 daa  

Aktuelt område: 3,8 daa 

  

 

Utsnittet markerer hele gnr/bnr 3/10. 

Eiendommen ligger innenfor LNFR/ LNFR FB15, 

samt område for naust. Tiltaket er registrert 

med skrinn fastmark, jorddekt fastmark og 

myr i AR5.  

 

 

 

Forslagsstiller ønsker å legge til rette for 

utbygging av 4 fritidsboliger, samt makebytte 

av område avsatt til naust, pga terreng.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  

Utsnitt av hele eiendommen er registret med skrinn fastmark (grå) 40,4 

daa, jorddekt fastmark (grågrønn) 3,7 daa, og myr (blå) 10,3 daa.  

Tiltaket vil ikke berøre landbruksarealer og innmarksbeite. 

Naturmangfold  Det er ikke registrert truede arter eller områder for artsmangfold ved den 

aktuelle del av eiendommen. 

Trafikksikkerhet  Adkomst fra Haugaveien, i ca.1km avstand til fylkesvei 410, ÅDT 260. 

Fylkesvei har ikke etablert gang-/sykkelveg.  

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Det er ikke registrert kulturminner innenfor den aktuelle delen av 

eiendommen.  



Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Tiltaket berører ikke barn og unges oppvekstsvilkår.  

Folkehelse/ 

Friluftsliv 

 Eiendommen er en del av registrert viktig friluftsområde: Frøya 

strandsone med tilhørende sjø og vassdrag, fotturområde med muligheter 

for jakt og fiske. Hekkende havørn.  

Tiltaket vil kunne gi allmennheten tilgjengelighet til turområde i 

strandsonen, men vil også kunne redusere andelen områder som ligger 

lengre enn 50 m fra bebyggelse, se punkt Vann. Det ligger ikke turstier i 

nærliggende område.    

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Oppgitt at det er kommunalt VA-nett langs fylkesveien.  

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Adkomst via fv 410 (Daløya/Myranvegen), via Hauganveien (ca. 800m).  

Fv.410 betjenes av bussrute 524, og kart oppgir at det er en 

bussholdeplass ved avkjørsel til Hauganveien.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineral-

ressurser 

 Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-

utvikling/ 

befolknings-

utvikling/ 

struktur 

 Eiendommen ligger innenfor LNF/LNF FB 15-område, men i nærhet til 

hovedvei, og annen bebyggelse. Foreslåtte fritidsboliger ligger i nærhet til 

opparbeidet vei, og med mulighet for å benytte fasiliteter i eksisterende 

marina. Område avsatt til naustbebyggelse er tiltenkt fritidboligene, og vil 

gi tilgang til sjøområdene.    

Vann og 

vassdrag 

 Område for fritidboliger ligger utenfor strandsonen.  

 

Kartlegging av potensielt tilgjengelig strandsone, markerer hele området. 

Tiltak i området vil redusere andel strandsoneareal som ligger mer enn 

50m fra en bygning. Forslagsstillers forslag til plassering av hytter gir liten 

reduksjon i dette arealet, se vurdering Rambøll.  

Foreslåtte fritidsboliger vil ligge utenfor 100m avstand til sjø.  

Foreslått naustbebyggelse vil ligge innenfor strandsonen.   

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens støyvarselkart.  

Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Tiltaket medfører tiltak som naustbebyggelse langs strandlinje som vil 

være utsatt for havnivåstigning og stormflo. Sjøhus/naustbebyggelse 

er i sikkerhetsklasse F1, som krever at byggene skal tåle en 20-

årsflom. Jf. TEK17.  

Levevilkår og 

folkehelse 

 Ingen spesielle. 



Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire eller 

grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Fritidsboliger og Strandsone:  

Den aktuelle tomten ligger delvis innenfor LNFR FB15, og dette feltet 

er avgrenset mot sjø for å markere byggegrense mot strandsonen. 

Avgrensningen ligger derimot stedvis i større avstand enn 100m til 

sjø.  

Bildet under viser forholdet mellom eksisterende avgrensning av 

FB15 og strandsonen markert i grønt.  

Ved en utvidelse kan bebyggelse plasseres i noe avstand til topp en 

av åsen, dermed kan bebyggelsen ligge tilbaketrukket, men med 

utsikt. Forslagsstiller begrunner også foreslått plassering av bygg 

med at tomtene er flatere, noe som fører til mindre terrenginngrep. 

Landskapet her er eksponert, og dette vil føre til at ny bebyggelse 

lett vil ligge i silhuett på åsen, selv om de ligger tilbaketrukket, slik at 

byggehøyder og synlighet fra Veisfjorden må undersøkes nærmere 

ved søknad om tiltak.  

 

Naustområde: 

Areal som er lagt ut til naustområde i dag er, som forslagsstiller 

bemerker, terrengmessig utfordrende for etablering av sjøhus og 

makebytte av dette begrunnes med historisk bruk og egnethet 

terrengmessig.  

 

Utvidelse av eksisterende naustområde anbefales ikke, siden 

terrenget er utfordrende også for adkomst vei og etablering av 

adkomst vil medføre store terrenginngrep i strandsonen. Jamfør 

planprogram bør disse legges i nærheten av utbyggingsområder for 

bolig/fritid.  

 

Området avsatt i innspillet foreslås avslått, samt at allerede avsatt 

område LNF FB 15 tas ut av planforslaget. Dette begrunnes i allerede 

avsatte områder til bolig/fritid i nærheten. Området er pr. nå 

ubebygd og vil ikke bidra til fortetting. Opparbeidelse av området vil 

kreve terrenginngrep og fremføring av teknisk/kommunal 



infrastruktur. Dette medfører nedbygging av uberørt område. Dette 

er i tråd med vedtatt planprogram. 

Merknadsbehandling 

etter 1. gangs 

høring 

 1.t.: Område til LNF F4, gnr./bnr. 3/10, samt magebytte av 

naustområde, innarbeides i kommuneplanens arealdel.  

 

(15) LNF FB  
Arkivsaksnr. 16-2312-109 

Forslagsstiller Thomas Brevick 

Gnr/Bnr (Grunneier) 36/5 (Aase Kristine Brevick) 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Bolig 

Areal (daa) Ikke oppgitt. 

  

 

Området er i dag regulert LNFR: Tomta er 

tilknyttet vei og ligger innenfor 100m avstand til 

sjø. Tomta er bebygd. 

 

Forslagsstiller ønsker å avsette eiendommen 

sin til bolig framfor LNF. 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

 

Landbruk  Landbruk berøres ikke. 

Naturmangfold  Svært viktig naturtype (skjellsand) i sjøen utenfor 

eiendommen. 



Trafikksikkerhet  Ingen gang-/sykkelveg langs fylkesvegen. Ingen 

registrerte ulykker i umiddelbar nærhet. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte. 

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Ingen gang-/sykkelveg. 

Lang vei til skole/barnehage. 

 

Folkehelse/ Friluftsliv  Eiendommen er registrert viktig friluftsområde: 

Svellingen/Rottingen/Strømøya: Fint fotturområde, 

båtaktiviteter, bading, ridesenter og dykking, besøkt av 

både lokale, nasjonale og internasjonale turister.   

 

Tomta er allerede bebygd og tiltaket vil i liten grad 

begrense allmennhetens tilgang til turområder og 

strandsone.   

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 VA-nett, oppgitt avstand 0 m. 

Infrastruktur/ samferdsel  Grusvei inn til bebyggelsen med fartsgrense 50 km/t. 

Oversiktlig kryss til fylkesvegen. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Området er spredt bebygd. 

Vann og vassdrag  Tiltaket ligger innenfor strandsonen. Tomta er allerede 

bebygd og vil i liten grad påvirke allmennhetens tilgang 

til turområder og strandsone. 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tomta ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart.  

Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Ingen endring i forhold til dagens situasjon, men 

bebyggelse ligger innenfor aktsomhetsområde for flom.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire 

eller grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Forslagsstiller ønsker å endre formålet fra LNF til bolig. Dette siden 

området er brukt til boformål. Det er ikke planlagt utbygging. Det er 

anledning til at eksisterende bebyggelse ligger innenfor LNF. 

Området ligger innenfor 100 metersbeltet og vil, selv om det er 

avsatt til boligformål, måtte søkes om eventuelle tiltak. Det 

vurderes dermed som tilstrekkelig at området ligger slik det gjør i 

dag i arealdelen.   

Merknadsbehandling 

1. gangs høring 

 1.u. Allerede bebygd område på Berge avsettes til LNF FB i tråd med 

høringsuttalelser.  

 

 

 



FT 4 
Arkivsaksnr. 16-2312-104 

Forslagsstiller Pål Georg Storø 

Gnr/Bnr (Grunneier) 14/107 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Sjøhus/rorbu/småbåthavn 

Areal (daa) Ikke oppgitt. 

  

 

Området er i dag regulert LNFR: Tomta er 

tilknyttet vei og ligger innenfor 100m avstand 

til sjø. Det aktuelle området består av åpen 

fastmark.  

 

Forslagsstiller ønsker å fortsette fyllingen i 

vest og sette opp 4-6 sjøhus/rorbuer, samt 

sjøarealet avsatt til småbåthavn. 

Område ved allerede utbygd molo ønskes 

utvidet noe for å imøtekomme behov for 

parkering.  

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk  Fylling vil komme i konflikt med anlegg i sjø. 

 

Landbruk  Landbruk berøres ikke. 

Naturmangfold  Sjøarealet er registrert som viktig naturtype, områdenavn 

Poll11. Fjorder med naturlig lavt oksygeninnhold i 

bunnvannet. 

Trafikksikkerhet  Tomta har adkomst fra Espenesveien med en ÅDT på 170 

og en fartsgrense på 80 km/t. Ingen registrerte ulykker 

de siste ti årene. 

Ingen gang-/sykkelveg. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte. 



Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Ingen spesielle. 

 

Folkehelse/ Friluftsliv  Eiendommen er registrert viktig friluftsområde: 

Skjærgården fra Flatbremholmen – Anstein: 

Skjærgårdsområde egnet for familieaktiviteter, småbåter, 

fiske, strand, leting av rak, dykking, padling, eggsanking, 

bærplukking og havørnsafari.  

 

Tomta er bratt og tiltaket vil i liten grad begrense 

allmennhetens tilgang til turområder og strandsone.   

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

  Offentlig VA-nett, oppgitt avstand 4 m. 

Infrastruktur/ samferdsel  Espenesveien: ÅDT 170 og fartsgrense 80 km/t.  

Ca. 500 m til Valen bussholdeplass, ca. 600 m til Espenes 

bussholdeplass. 

Næringsarealer  Fylling vil komme i konflikt med anlegg i sjø. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Området består i dag av sjøhus, småbåthavner og 

næringsarealer og tiltaket er i tråd med omkringliggende 

struktur.  

Vann og vassdrag  Tiltaket ligger innenfor strandsonen. Sjøhus fører til 

privatisering av strandsonen, som ikke er ønskelig. 

Strandsonen i området er imidlertid bratt og lite 

tilgjengelig i dag. Omkringliggende områder er allerede 

bebygd. 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Deler av tomta ligger utenfor støysoner i Statens 

vegvesens støyvarselkart.  

Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Eventuell fylling på ta hensyn til havnivåstigning.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire 

eller grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Tiltaket er i tråd med omkringliggende struktur. Området er allerede 

tatt i bruk og bebygd. Det er gitt dispensasjon for tilsvarende 

utbygging på samme grunneiendom. Innspillet vil gi en naturlig 

utvidelse av dette. Hele grunneiendommen, samt tilgrensende 

eiendom avsatt til næring, avsettes til fritids-og turistformål i tråd 

med eksisterende bruk og fremtidige utviklingsplaner for området. 

Innspillet tilrådes. 

Merknadsbehandling 

1. gangs høring 

 1.w. Område FT 4, Havn 3, B3, (4) LNF FB justeres i tråd med 

høringsuttalelser.   

 

 

 

 



(4) LNF FB 
Arkivsaksnr. 16-2312-68 

Forslagsstiller Solveig P. Dahlø Gitmark 

Gnr/Bnr (Grunneier) 3/1 

Dagens arealbruk LNFR 

foreslått formål Fritidsbebyggelse 

Areal (daa) Gnr/bnr 3/1: 126,1 daa  

Aktuelt område: 3,8 daa 

  

 

Utsnittet markerer hele gnr/bnr 3/1. Tomten 

ligger innenfor LNFR, men grenser til LNFR FB5. 

Den omtalte delen av tomten er kupert, og 

registrert med ’annet markslag’ i AR5.  

 

 

Forslagsstiller ønsker å bygge hytte med 

tinglyst rett i høydedraget bak eiendommen 

3/53 som ligger delvis innenfor LNFR FB5.  

 

Det er to fremtidige hytter som er oppgitt å ha 

tinglyst rett innenfor den aktuelle tomten.  

Område avsatt til 1. gangs høring justeres noe 

for å kunne bygd to hytter ihht. Tiltenkte 

planer.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  

 

Tomta er svært stor. Utsnitt av aktuell tomt som forslagsstiller omtaler 

(høydedrag nord for bolighus på eiendom 3/53): En del av tomta er 

registret som innmarksbeite (lys gul), men mesteparten er annet 

markslag (grå). Innenfor aktuelt areal i felt LNFR.  

Endringen vil ikke ha konsekvenser for landbruksverdier.  



Naturmangfold  Det er registrert flere truede arter ved den aktuelle del av eiendommen, 

men det er ikke definert område for viktig naturtype eller artslokalitet.  

Truede arter/ansvarsarter: vannrikse, storspove, jaktfalk, sivspurv, 

bergirisk, stær, gråspett, svartbak, fjellvåk, dvergfalk, gråsisik, 

furukorsnebb, skjærpippelerke, heipipelerke, gråtrost. 

Trafikksikkerhet  Adkomst fra Daløya, i kort avstand til fylkesvei 410, ÅDT 260. Fylkesvei 

har ikke etablert gang-/sykkelveg.  

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Det er ikke registrert Kulturminner innenfor den omtalte delen av 

eiendommen.  

Det er registrert ett automatisk fredet kulturminne i gårdstunet, sør for fv 

410. Kulturlag, hustuft, bosetning, kulturlag fra førreformatorisk tid. Det 

er også registrert SEFRAK-bygg. Den aktuelle tomten berører ikke disse.  

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Tiltaket berører ikke barn og unges oppvekstsvilkår.  

Folkehelse/ 

Friluftsliv 

 Eiendommen er nord for fv 410 registrert friluftsområde, mens arealene 

sør for fylkesveien er registrert viktig friluftsområde, det ligger en buffer 

på hver side av fylkesvei som ikke er gitt verdi som friluftsområde. Aktuell 

tomt ligger på grensen til registrert friluftsområde nord for fv.  

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Oppgitt at det er kommunalt vann langs fylkesveien. Privat avløp.  

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Daløya er privat veg.  

Kort avstand til bussholdeplass langs fylkesveien. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurse

r 

 Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-

utvikling/ 

befolknings-

utvikling/ 

struktur 

 Tomta ligger innenfor LNF-område, men i nærhet til hovedvei, og annen 

bebyggelse. Fritidstomt her vil kunne føye seg inn med øvrig 

bebyggelsesstruktur langs fylkesveien.  

Tiltaket ligger også nær gang-/sykkelveg og bussholdeplass. 

Vann og 

vassdrag 

 Aktuell tomt ligger ikke innenfor strandsonen, selv om eiendommen ligger 

delvis innenfor 100m avstand til sjø.    

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart. Området ligger innenfor høy aktsomhet 

for radon. 

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire 

eller grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Oppføring av fritidsbolig vil være tillatt dersom område for LNF FB5 

utvides. Nåværende definisjon av felt LNFR FB5 tillater bebyggelse 

innenfor gnr/bnr 3/1 bare på areal for dyrka mark, eller bratt areal 

annet markslag.  

Mtp. Landbruksareal og fritidsbebyggelse er det bedre å benytte annet 

markslag og avgrense område for spredt bolig/fritidsbebyggelse med 

nærhet til eksisterende adkomstveier, og slik at dette kan inngå i 

eksisterende bebyggelsesmønster. Det anbefales at LNF FB5-området 

utvides i en buffersone langs fv.410, slik at de to hyttene kan bygges 



innenfor 3/1, men utenfor areal for fulldyrka mark. Antall enheter 

beholdes, men området utvides.  

Merknadsbehandling 

1. gangs høring 

 1.w. Område FT4, Havn 3, B3, (4) LNF FB justeres i tråd med 

høringsuttalelser.  

 

N 8 og Havn 3 
Arkivsaksnr. 16-2312-5 (16-2312-29) 

Forslagsstiller Odd Øystein Meland  

Gnr/Bnr (Grunneier) 48/1 (Ingeborg Meland) 

Dagens arealbruk LNFR 

foreslått formål Næring og havneområde i sjø 

Areal (daa) 25 

Kart gjeldende plan 

 

Kart innspill 

 

 

Det foreligger planer om å deltaljregulere 

eksisterende næringsareal. Ønsker dette 

utvidet for å øke tilgang til opparbeidet 

sjønært næringsareal. Inkluderer 

havneområde i sjø.  

Forslagsstiller påpeker at også sørvestlige 

sjøområde utenfor næringsområde bør 

avsettes til havneområde.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk og fiskeri  Tiltaket er 25 daa sjønært næringsareal og 

havbruksområde. Det er aktive fiskeplasser i nærheten, 

men det er ikke i konflikt med tiltaket såfremt det ikke er 

forurensing fra næringen på området.  

 



Det er store kamskjellforekomster med verdi svært viktig 

som kan berøres av tiltaket. 

Fiskearter av ulike slag i sjøen utenfor og bør derfor 

vurderes i forhold til utslipp. Det er et utbredelsesområde 

for sjøpattedyr. 

Landbruk  Åpen jorddekt fastmark 

Naturmangfold  

 

 

 

Det er registrert en rekke truede arter i området. Det er 

ingen direkte konflikt, dette må ses videre på i 

reguleringsplanen for området.   

Trafikksikkerhet  Leirvikveien har en ÅDT på 40. Det er ikke etablert gang- 

og sykkelvei i området. Det har vært tre ulykker med 

skadegrad lettere skadd. Økt næringsvirksomhet vil gjøre 

det mindre trafikksikkert for barn og unge. Veien er 

dimensjonert for vogntog opp til 50 tonn.  

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Ingen registrerte kulturminner eller viktige kulturlandskap.  

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Dette kan være et område hvor barn og unge kan 

oppholde seg.  

For stor helling for tilgjengelig strandsone. Større enn 25 

grader helling.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Store turområder uten tilrettelegging. Kan medføre mer 

forurensing fra støy, støv og lukt.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt vann 50 meter fra området. Privat avløp. 

Infrastruktur/ samferdsel  Fv. 6466: ÅDT 40 og fartsgrense 50 km/t. Veien er 

dimensjonert for vogntog opp til 50 tonn. Økt 

næringsvirksomhet gir mer belastning på veg. 

Næringsarealer  Større næringsarealer i sammenheng med Leirvikhamna 

anses som positivt og i tråd med planprogrammet.  

Innspillet er i tråd med strategi i planprogrammet om å 

utvide eksisterende næringsområder.  

Mineralressurser  Det er ingen kjente mineralressurser 

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Utvidelsen kan øke sysselsettingen og bosettingen i 

området. Dyrøy med matbutikk og oppvekstsenter ca. 5 

km unna.  

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Tiltaket vil berøre strandlinjen med landfeste og 

flytebrygge. Tiltaket innebærer forankring i sjø og 

potensiell forurensningsfare mtp. utslipp. Inngrep og 

utfyllinger i strandsone anses som negativt. Temaet må 

omhandles i regulering av området.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Radon-aktsomhet er høy. Det kan forekomme utslipp i fjord i 

forbindelse med næring som blir etablert på området. Området ligger i 

tilknytning til en viktig fjord for fiskere. Konsekvensen av et eventuelt 

utslipp vil være stor.  

Klimatilpasning  Eiendommen ligger på en kote fra 0-12 moh. Det er liten fare for 

skader fra havnivåstigning. Næringstomt som ligger mot sjø må i så fall 

ha faste bygningskonstruksjoner over kote + 3 moh for å unngå 

springflo. Området er værhard og kan oppleve mye vind. 



Levevilkår og 

folkehelse 

 Kommunen ønsker å styrke grendene og legge til rette for sjønære 

næringsarealer jf. Samfunnsplan, dermed anses dette som positivt for 

området.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire eller 

grunnforhold. Ekstremvær kan forekomme. 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Området i innspillet legger opp til å utvide allerede avsatte 

næringsarealer i Leirvikhamna. Dette er i tråd med strategi i vedtatt 

planprogram. Området er i dag ubrukt snaumark med tilhørende 

arealer i sjø. Hensynet til naturmangfold i sjø må ivaretas gjennom 

reguleringsplan.  

Merknadsbehandling 

1. gangs høring 

 1.w. Område FT4, Havn 3, B3, (4)LNF FB justeres i tråd med 

høringsuttalelser.  

 

 

 

B 3 
Arkivsaksnr. 16-2312-135 (102,127) 

Forslagsstiller Hurran Villsau 

Gnr/Bnr (Grunneier) 8/6 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Boligformål 

Areal (daa) Ikke oppgitt 

  

 

Området er i dag regulert til LNF og benyttes 

til beite.  

 

 

 

Forslagsstiller ønsker å legge til rette for 3 

eneboliger.  

Forslagsstiller har kommet med presisering av 

innspillet som utgjør en justering av avsatt 

område. Området avsatt til 1.gangs høring 

reduseres samtidig i sørøstlig ende.  

 

 

 



Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Deler av tomta består av overflatedyrka jord og benyttes 

i dag til beiteområde. Boligene vil ligge utenfor område 

med overflatedyrka jord.  

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold. 

Trafikksikkerhet  Adkomst fra fv716 (Sørfrøyveien) med fartsgrense 50 

km/t og ÅDT 1700. En ulykke registrert i de siste 10 

årene, skadegrad uskadd. 

Det er gang-/sykkelveg under bygging langs strekningen. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte. 

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Kort avstand til Nabeita oppvekstsenter. Gressbane like i 

nærheten.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Området er ikke kartlagt som et friluftsområde.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Oppgitt VA-nett, 300m. 

Infrastruktur/ samferdsel  Sørfrøyveien: fartsgrense 50 km/t, ÅDT 1700. 

Gang-/sykkelvei under bygging. 

Kort avstand til bussholdeplass. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Tiltaket er i tråd med omkringliggende struktur. 

Tilgrensende område er regulert til boligformål. 

Mulighet for sjøutsikt. 

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

0 Ikke relevant.  

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tomta ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart. Ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Ingen spesielle. 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire 

eller grunnforhold.  

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Området anses som sentralt og tiltaket er i tråd med 

omkringliggende struktur. Dyrka jord bør unngås. 

Formålsgrensen legges derfor utenom dyrka jorda. Det 

anbefales å se på høyere utnyttingsgrad ved regulering 

av området. Innspillet innebærer en mindre utvidelse av 

allerede avsatt og utbygd område. Det innstilles positivt 

til innspillet.  

Merknadsbehandling 1. gangs 

høring 

 1.w. Område FT4, Havn 3, B3 og (4)LNF FB justeres i 

tråd med høringsuttalelser.  

 

 



B 6 
Arkivsaksnr. 16-2312-43 

Forslagsstiller Erling Nordhammer 

Gnr/Bnr (Grunneier) 10/279 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Boligformål 

Areal (daa) 45 

Kart dagen situasjon Kart fremtidig situasjon 

 

 

 

 

Eiendommen ligger på Nordhammar, i LNFR 

område. 

 

 

 

 

Området markert i blått ønskes regulert til 

boligformål. Forslagstiller ønsker å bygge ut 

eneboliger og flermannsboliger.  

Til 2. gangs høring justeres byggegrense 

nærmere sjø. Avgrensningen tilpasses 

terrengforhold.   

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant.  

Landbruk  Deler av området består av fulldyrka jord, innmarksbeite 

og myr. Resterende areal består av åpen fastmark. 

Utbygging på det aktuelle området vil føre til tap av 1,7 

daa fulldyrka jord, 4,5 daa innmarksbeite og ca. 23,6 daa 

myr.  

 

 



Naturmangfold  Hele det aktuelle området ligger innenfor et område 

registrert med flere arter av særlig stor 

forvaltningsinteresse.  Store deler av området består av 

myr, som er en prioritert naturtype som må undersøkes 

for naturmangfold.  

Trafikksikkerhet  Området ligger ved fv714 med en fartsgrense på 80 km/t 

forbi det aktuelle området, 60 km/t sørvestover. Veien 

har en ÅDT på 1 940 (2017) og ingen gang-/sykkelveg i 

dag. Det er planlagt gang-/sykkelveg langs hele 

strekningen.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner. 

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Tiltaket påvirker i liten grad barn og unges 

oppvekstsvilkår. For barn og unge i planlagt område vil de 

ha tilgang til friluftsområder og området grenser til 

eksisterende boligområder. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Området er ikke kartlagt som et friluftsområde men ligger 

nær strandsonen. Viktig å tilrettelegge for tilgjengelighet 

til sjø. 

 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er oppgitt å være VA-nett på nabotomten.  

Infrastruktur/ samferdsel  Det er ca. 2,5 km til Nabeita oppvekstsenter og ca. 3 km 

til Sistranda barne- og ungdomsskole.  

Ca. 400 m til nærmeste busstopp langs fv714. Fra 

bussstoppet er det bygd ut gang-/sykkelvei fram til 

Nabeita oppvekstsenter. Det er planlagt gang-/sykkelvei 

nordover til Sistranda. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressurser  Fast mark, ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Utvikling av boliger her er i tråd med kommunens 

overordnede prinsipper om utbygging i eksisterende 

områder langs gang-/sykkelveier. Kort vei til skole, 

barnehage, butikk, idrettsanlegg og gang/sykkelveg. 

Boliger vil få sjø/havutsikt.  

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Området ligger ca. 100 meter fra sjøen. Viktig å 

tilrettelegge for tilgjengelighet til strandsonen. 

Området er nå flyttet nærmere sjø. Avgrensningen er 

tilpasset terrengforhold. Hensynet til allmennhetens 

tilgang til strandsone vurderes til å ikke redusereres 

grunnet terrengforholdene. Terrenget er bratt og 

utilgjengelig, benyttes derfor ikke hverken fra landsiden 

eller sjøsiden.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Deler av området ligger innenfor høy aktsomhetssone for 

radon. Deler av området i nord ligger innenfor gul 

støysone. 

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Utvikling av boliger her er i tråd med kommunens 

overordnede prinsipper.  

  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire 

eller grunnforhold. 



Området ligger høyt og ut mot sjøen, trolig svært 

vindutsatt. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Det foreslåtte området ligger i tilknytning til etablerte 

boligområder, skole og barnehage og er sånn sett i tråd 

med overordnede føringer. Utbygging vil føre til tap av 

jordbruksareal og beite, og store deler av området består 

av myr. Utbygging på jordbruksareal bør unngås. Innspillet 

tilrådes ikke.  

Formannskapets innstilling  Innspill 16-2312-43 og 16-2312-56 tas inn i forslaget da 

det vil knytte Hamarvik - Sistranda tettere sammen, og 

dette vil bli flotte utsiktstomter 

Merknadsbehandling 1. 

gangs høring 

 1.x. Område B6 justeres til byggegrense nærmere sjø i 

forhold til terrengforhold.  

 

(27) LNF FB 4, Naust 13 og 14 
Arkivsaksnr. 16-2312-122 

Forslagsstiller Ivar Martin Johansen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 59/1 

Dagens arealbruk LNF, LNF FB6 

foreslått formål Bolig, Fritidsbolig, naust og sjøhus 

Areal (daa) Ikke oppgitt ca. 29 daa 

  

 

Området er regulert til LNF og LNF FB6 i gjeldende 

KPA.  

 

Følgende er spilt inn: 

Område 1: Ønsker området regulert til 

bolig/fritidsbolig. Dyrøy grendalag 

ønsker det området som nytt kommunalt 

boligfelt på Dyrøya.  

Område 2: 2 boligtomter.  

Område 3: 4 tomter til fritidsbebyggelse. 

Område 4 og 5: Naust/sjøhustomter 

Område 6: Naust/sjøhustomter 



Innspillet er i merknadsbehandlingen 

presisert av forslagsstiller, og 

opprettholder innspill område 3, 5 og 6. 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Aaktuell tomt er registrert med åpen jorddekt fastmark. 

Og 0,5 daa skog av høg bonitet (AR5).  

Naturmangfold  Det er registrert viktige naturtyper i sjø ved planområdet,  

Norddyra (kamskjellforekomster).  

Planen innebærer ikke tiltak i sjø for boliger/fritidsboliger 

men for naust.  

Trafikksikkerhet  Adkomst via fv. 646 (Øyaveien) 240 ÅDT, fartsgrense 50 

km/t. Det er ikke registrert trafikkulykker i området de 

siste 10 årene.  

Kulturminner og kulturmiljø  Det er ikke registrert kulturminner på den aktuelle tomta. 

Det er noen SEFRAK registrerte bygninger på Øyn.     

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Dyrøy oppvekstsenter med opparbeidede ballbaner, ligger 

ca. 1km unna. Nærbutikk ligger langs Dyrøyveien, ca. 1,2 

km unna. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Eiendommen er registrert viktig friluftsområde: 

Skjærgården fra Flatbremholmen-Anstein. Fra kommunal 

kartlegging: «Skjærgårdsområde egnet for 

familieaktiviteter, småbåter, fiske, strand, leting av rak, 

dykking, padling, eggsanking, bærplukking og 

havørnsafari». 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er oppgitt at kommunalt VA-nett er opparbeidet i 

området.  

Infrastruktur/ samferdsel  Adkomst via fv. 431 (Dyrøyveien), via Seterveien (ca. 

180m). Holdeplass Dyrøy betjenes av bussrute 420, og 

ligger ca. 200m unna. Dyrøy anløpes av hurtigbåt og 

ferje til Øyrekka.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Tomta ligger en km fra tettstedet Seter, et nærområde 

med barneskole og fergeanløp. Øyn har i dag en spredt 

bebyggelse og en mer feltmessig bebyggelse som 

foreslått i område 1 vil delvis bryte med dette.  

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Aktuell tomt (3,4,5 og 6, se kart) ligger innenfor 

strandsonen. Tiltak i strandsonen kan begrense 

allmennhetens tilgang til denne.  

Område 3 ligger innenfor 100 meter fra sjø. Arealet 

avgrenses til byggegrense på/bak eksisterende 

bebyggelse. Tiltaket vurderes derfor å ikke privatisere 

strandsonen ytterligere, da det allerede er bebygd.  

Område 5 for naustbebyggelse konsentreres rundt 

allerede bygd naust. 

Område 6 avgrenses i forhold til innspillet til kun gjelde 

delen på ”fastland”.  



Det tas ut flere ubebyggbare avsatte naustområder i 

nærheten. Dette anses derfor som et makebytte og vil 

ikke privatisere strandsonen ytterligere.  

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart. Området ligger innenfor høy aktsomhet 

for radon. 

Klimatilpasning  Ingen spesielle. Tomtene ligger i god høydeforskjell til 

sjø. 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire 

eller grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Øyn har i dag en spredt bebyggelse. Område 1 er i dag avsatt til 

LNF FB 6, noe som vil videreføre denne strukturen. En utvidelse av 

LNF FB 6 til å inkludere område 2 passer i strukturen i nærområdet. 

For å sikre utnyttelse av arealet foreslås det å endre antall enheter 

til 8. Innspill til område 1 og 2 tilrådes avsatt til LNF FB 8. 

 

Fritidsboliger i område 3 frarådes, da dette er et delvis ubebygd 

område som åpner for gode friområder mot sjø i nærmiljøet. 

Området ligger delvis i strandsonen.  

Det anbefales ikke naustbebyggelse på felt 4,5 og 6, men heller 

utvide eksisterende småbåthavn på Øyn for ikke å privatisere 

strandsonen og friluftsområdet mer enn det som allerede er gjort. 

Det er i tillegg arealreserver for naustbebyggelse i nærområdet. 

Innspill til område 3, 4, 5 og 6 frarådes.  

Tiltak i strandsonen kan begrense allmennhetens tilgang til denne.  

Område 3 ligger innenfor 100 meter fra sjø. Arealet avgrenses til 

byggegrense på/bak eksisterende bebyggelse. Tiltaket vurderes 

derfor å ikke privatisere strandsonen ytterligere, da det allerede er 

bebygd.  

Område 5 for naustbebyggelse konsentreres rundt allerede bygd 

naust. 

Område 6 avgrenses i forhold til innspillet til kun gjelde delen på 

”fastland”.  

Det tas ut flere ubebyggbare avsatte naustområder i nærheten. 

Dette anses derfor som et makebytte og vil ikke privatisere 

strandsonen ytterligere. 

Formannskapets 

innstilling 

  

Merknadsbehandling 

1. gangs høring 

 1.y. Område til LNF FB4, gnr./bnr. 59/1, samt naustområde, 

innarbeides i kommuneplanens arealdel.  

 

 

 

 



(28) LNF F3 
Arkivsaksnr. 16-2312-84 

Forslagsstiller Esten Larsen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 25/3 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Fritidsbebyggelse 

Areal (daa) Ca.13 daa 

Kart dagens situasjon Kart fremtidig situasjon 

 

 

 

Eiendommen ligger på Inntian, i LNFR 

område. Det er registrert innmarksbeite og 

åpen fastmark på området (AR5).  

 

Inntian har noen få helårsbeboere, men 

over 100 ferierende i sommerhalvåret.  

 

 

 

 

Feltet ønskes omregulert fra LNFR til LNF FB 

(spredt fritidsbebyggelse). Det er ønske om 

inntil 6 enheter, fordelt på 2 områder. Det er 

snakk om ikke-kommersiell utbygging.   

Område 1 og 2 er på ca. 6,3 daa hver.  

Området er tidligere brukt som innmarksbeite, 

og er opplyst å ikke være i bruk i dag.   

Forslagsstiller har i høringsuttalelsen presisert 

og justert innspillet for område 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  I NIBIO viser AR5 at de aktuelle tomtene er registrert med skrinn 

fastmark (grå) og innmarksbeite (lysegult). 

 

Naturmangfold  Hele Inntian er registrert med lokalitetsområde for ansvarsarter 25% av 

europeisk bestand i Norge (storsporve, steinvender, svartbak, dvergfalk, 

gjøk og ærfugl).  

Trafikksikkerhet  Inntian er ei øy uten veiforbindelse, der Inntiveien strekker seg diagonalt 

over øya, med forgreining med traktorveistandard til den aktuelle tomta. 

Inntiveien har ikke registrert ÅDT eller trafikkulykker.  

Det er et kaianlegg ved bukta, der Inntiveien starter, og like ved 

planområdet er det ei småbåthavn.  

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Planområdet har ikke registrert automatisk fredede kulturminner eller 

SEFRAK-registrerte bygninger.  

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Tiltaket påvirker i liten grad barn og unges oppvekstsvilkår. Barn og unge 

i planlagt område vil ha god tilgang til friluftsområder, men ha relativt 

lang vei til skole og idrettsanlegg.  

Folkehelse/ 

Friluftsliv 

 Hele Inntian er registrert som viktig friluftsområde og er et populært 

utfartssted for lokalbefolkningen. Det er rundtur langs vei nesten rundt 

hele øya, og det er mulig å gå langs strendene, med badeplasser. 

Stormyra naturreservat, nord på øya, er en typisk kysthøgmyr med 

terrengdekkende partier.  

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er oppgitt å være VA nett i nærheten til området, ført fram til 

eksisterende boliger.  

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Det er ikke barnehage på Inntian. Skole, idrettsanlegg og barnehage 

ligger på Sistranda, en båttur unna (ca. 2 km. fra kaianlegg i Bukta).  

 

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-

utvikling/ 

befolknings-

utvikling/ 

struktur 

 Utvikling av fritidsbolig her er i tråd med kommunens ønsker om å legge 

til rette for attraktive (fritids-)områder med nærhet til sjø og havutsikt, 

gjerne slik at de kan bidra som ressurser for grendene. 

Vann og 

vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Område 2 ligger delvis innenfor 100m avstand fra sjø. Område i 

strandsonen som er markert innmarksbeite er ikke markert som potensielt 

tilgjengelig strandsone, selv om arealene ligger innenfor 100m avstand til 

sjø.  

Tiltak her vil redusere areal i strandsonen med mer enn 50 m avstand fra 

bygning. 



 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ikke kjente forurensningsfarer. Arealet ligger innenfor 

sone høy aktsomhet for radon. Tiltak mot radon sikres i 

byggesak gjennom TEK.  

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området. Inntian er generelt 

vindutsatt.  

Levevilkår og folkehelse  Utvikling av fritidsbolig her er i tråd med kommunens 

ønsker om å legge til rette for attraktive (fritids-)områder 

med nærhet til sjø og havutsikt, gjerne slik at de kan 

bidra som ressurser for grendene. Området ligger i et 

viktig område for friluftsliv. Det er etablert tråkk i 

området ned til småbåthavn, men ikke over den aktuelle 

tomta.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire 

eller grunnforhold. 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Utvikling av fritidsbolig på Inntian vil være i tråd med 

kommunens tettsteds- og befolknings-strategi, men vil 

medføre behov for å etablere et område for spredt 

fritidsbebyggelse. (LNFF) 

Området ligger innenfor 100m avstand til strandsonen, og 

områdets avgrensning mot sjø må følge retningslinjer for 

differensiert byggegrense mot sjø. Innspillet må ses i 

sammenheng med innspill nr. 144 og med øvrige felter for 

LNFF på Inntian. Eksisterende felter på Inntian LNFF2-3 

ligger i ca. 100m avstand til sjø. 

Det anbefales i hovedsak å begrense område for fritidsbolig 

av hensynet til strandsonen i dette området, og evt. 

begrensning av antall enheter. Med bakgrunn i dette tilrådes 

område 1, område 2 frarådes. Justeringen av innspillet gjør 

at strandsonen i mindre grad vil bli berørt. Bebyggelse i 

området vil ligge lengre fra sjø enn eksisterende bebyggelse. 

Tiltaket vurdereres derfor å ikke privatisere strandsonen 

ytterligere.  

Merknadsbehandling 

1.gangs høring 

 1.z. Område til LNF F, gnr./bnr. 25/3 innarbeides i 

kommuneplanens arealdel.  



F3  

Arkivsaksnr. 16-2312-86 

Forslagsstiller Oddvar Espnes 

Gnr/Bnr (Grunneier) 13/2 

Dagens arealbruk LNFR, noe avsatt til bolig. 

Foreslått formål Bolig/fritid. 

Areal (daa) 50 

Kart dagens situasjon Kart fremtidig situasjon 

 

Planområdene ligger på vestsiden av 

Valavatnet på Nordskag. Området er 

regulert til LNFR i gjeldende KPA. 

Planområdet er per i dag ubebygd. 

 

Forslagsstiller ønsker å bygge på to områder. 

Område 1 ønskes det 6-7 hytter og 2 boliger. 

Område 2 skal ha 4-5 hytter.  

Forslagsstiller har i høringsuttalelse trukket 

innspill for område 2. Område 1 opprettholdes 

og spesifiseres.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant.  

Landbruk  Området er registrert med åpen fastmark og innmarksbeite i AR5. Delen 

av området registrert som innmarksbeite er ikke i bruk i dag. Beitet er et 

restareal av et større sammenhengende innmarksbeite som nå er 

omregulert til boligbebyggelse. Verdien som beiteområde anses derfor 

som liten.  

 

 

Naturmangfold  Det er ikke registrert rødlistearter eller arter av forvaltningsinteresse 

innenfor området eller i nærheten.  

Trafikksikkerhet  Tomta har adkomst fra Utfrøyveien med en fartsgrense på 80 km/t. Ingen 

registrerte ulykker de siste ti årene. 



Ingen gang-/sykkelveg. Dette anses heller ikke relevant, da tiltaket 

omfatter fritidsboliger.  

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Det er ikke registrert kulturminner i området.  

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Bebyggelsen i området vil ligge relativt nært tettbebyggelse, noe som vil 

være positivt når det gjelder mulighet for å møte jevnaldrende. Det 

mangler imidlertid et trygt gang- sykkeltilbud langs Espnesveien. Anses 

ikke relevant, da tiltaket omfatter fritidsboliger.  

Folkehelse/ 

Friluftsliv 

 Området ligger i det registrerte friluftsområde skjærgården fra 

Flatbreholmen -Anstein. Skjærgårdsområde egnet for familieaktiviteter, 

småbåter, fiske, strand, leting av rak, dykking, padling, eggsanking, 

bærplukking og havørnsafari 

Og friluftsområde Engdalen – Stuvassdalen.   

Uberørt turområde med mange fiskevann, mye hjort, rikt fugleliv og en 

bergkrystallgruve i Tuvnesvatnet 

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er oppgitt at avstand til offentlig VA- anlegg er 40 m. Avstand til skole 

og nærbutikk er oppgitt til 4 km. 

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Utfrøyveien: fartsgrense 80 km/t.  

Ca. 100 m til Valen bussholdeplass. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ingen registreringer av mineralressurser på området.  

Tettsteds-

utvikling/ 

befolknings-

utvikling/ 

struktur 

 Området består i dag av naust, fritidsboliger, næring, småbåthavner og 

boliger. Tiltaket er i tråd med omkringliggende struktur. 

Vann og 

vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Område 1 ligger innenfor 100 meter fra sjø, men vil ikke medføre økt 

privatisering av strandsonen da området mot sjø er opparbeidet og 

bebygd. 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Statens vegvesens støysonekart viser at deler av området liger i 

gul støysone. Området ligger i sone med høy aktsomhet for radon.  

Klimatilpasning  Ingen spesiell innvirkning. 

Levevilkår og 

folkehelse 

 Ingen spesiell innvirkning.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire eller 

grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Område 1: En del av området har innmarksbeite, men benyttes 

ikke til dette i dag. Eiendommen grenser mot regulert boligfelt, og 

har dermed stor boligreserve. Tiltaket gjelder fritidsboliger. Å åpne 

for fritidsboliger i tilknytning til regulert fritidshavn er i tråd med 

overordnede strategier. Området mot sjø er opparbeidet med 

småbåthavn og naustbebyggelse. Tiltaket vurderes derfor å ikke 

redusere andel uberørt strandsone.   

Merknadsbehandling 

1. gangs høring 

 1.æ. Område til fritidsboliger, gnr./bnr. 13/3, innarbeides i 

kommuneplanens arealdel.  

 



(26) LNF F5  
Arkivsaksnr. 16-2312-9 

Forslagsstiller Andreas Krogstad 

Gnr/Bnr (Grunneier) 48/2/2 Leirvikhavn - Andreas Krogstad 

Dagens arealbruk LNFR  

foreslått formål Fritidsbebyggelse og småbåthavn 

Areal (daa) 20 daa 

Kart gjeldende plan 

 

Området er i dag avsatt til LNFR. Tilgrensende 

område er åpnet for LNFR FB4. 

Næringsområde i nærheten.  

Kart innspill 

 

 

Forslagsstiller har justert og nedskalert 

innspillet i høringsinnspill til 1. gangs høring. 

Det ønskes nå utbygging av 5 fritidsboliger, 

sett i sammenheng med allerede avsatt 

område med LNF F4. I tillegg ønskes 

småbåthavn i tilknytning til havneområde for 

tilgrensende havneområde.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk og fiskeri  Småbåthavn foreslås i område uten anlegg for havbruk og 

fiskeri. Det er kommet innspill på å avsette tilgrensende 

område til havneområde i sjø til bruk i næringsvirksomhet. 

Disse områdene er nå lagt tilgrensende til hverandre.  

Landbruk  Består av åpen fastmark. Berører ikke landbruksverdier.   

Naturmangfold  Det er registrert flere fugler i nærområdet som er i 

kategorien arter av særlig stor forvaltningsinteresse. Dette 

er vipe, svarthalespove, storspove, svartbak, havørn, 

bergirisk, heipiplerke, gråtrost, fiskemåke, sivspurv og 

stær.  

Trafikksikkerhet  Det er ikke etablert gang- og sykkelvei i området. 

Leirvikveien er smal, har ÅDT 40 (2017) og fartsgrense 50 

km/t. Det har vært 4 ulykker med skadegrad lettere skadd 

på hele Leirvikveien til Dyrøyveien. 

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Ingen registrerte kulturminner eller viktige kulturlandskap. 

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 I dag har dette området spredt bebyggelse, i liten grad 

tilrettelagt for barn og unge.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Tiltaket legges i tilknytning til eksisterende bebyggelse. 

Småbåthavn i nærheten gir lettere tilgang til 

fritidsaktiviteter på sjø.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 200 meter 



Infrastruktur/ samferdsel  Leirvikveien: ÅDT 40 og fartsgrense 50 km/t. Nærmeste 

bussholdeplass: Kværnø. 

Næringsarealer  Kommet innspill på utvidelse av næringsområde i 

nærheten.  

Mineralressurser  Det er ingen kjente mineralressurser 

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Avstanden til skole, barnehage, nærbutikk og post er ca. 

5,5 km – Norddyrøya.  

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Tiltaket vil berøre strandlinjen med landfeste og 

flytebrygge.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Radon-aktsomhet er høy.  

Klimatilpasning  Eiendommen ligger på en kote fra 0-20 moh. Det er liten fare for 

skader fra havnivåstigning.  

Levevilkår og 

folkehelse 

 Tilrettelegging av småbåthavn kan gi lettere tilgang til fritidsaktiviteter 

på sjøen.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire eller 

grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Det er et ønske i planprogrammet at det skal legges til rette for 

attraktive områder for fritidsboligutbygging i nærhet til sjø og 

havutsikt. Justert innspill begrenser innvirken på ubebygd område og 

strandsone. Tiltaket legges i tilknytning til allerede fradelte tomter for 

fritidsboliger og vil bidra til fortetting. Innspillet har ikke lengre 

innvirkning på landbruksverdier. Da samlet utbygging vil medføre 

behov for tilgang til sjø, tilrådes småbåthavn i tilknytning til 

havneområdet.  

Formannskapets 

innstilling 

 1.ee. Område til LNF F5, gnr./bnr. 48/2, innarbeides i kommuneplanens 

arealdel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(29) LNF F5 
Arkivsaksnr. 16-2312-198 (Nordskag) 

Forslagsstiller Kjell Ove Arntzen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 3/43 

Dagens arealbruk LNFR 

foreslått formål Fritidsbebyggelse 

Areal (daa) Ca. 38 daa 

 

Eiendommen er i dag registrert som LNFR. 

Eiendommen har i dag en fritidsbolig, et fjøs og 

et uthus og består av lyng og myr. 

 

Forslagsstiller ønsker å avsette området til 

fritidsformål med inntil 10 enheter. 

Forslagsstiller har presisert innspillet i 

høringsuttalelse.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  

 

Åpen skrinn fastmark, myr og dyrka mark (AR5). Avsatt 

område vil ikke påvirke landbruksverdier.  



Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold på tomta. Området bør 

vurderes i forhold til naturmangfold i en eventuell 

reguleringsplan. 

Trafikksikkerhet  Myranveien (FV 6460 og ÅDT 410) fra Nordskag til 

Kvisten har fartsgrense 80 km/t. Det er ikke registrert 

ulykker de siste 10 årene. Kvistavegen har fartsgrense 80 

km/t, men liten trafikk. Her er det ikke registrert noen 

ulykker.  

Kulturminner og kulturmiljø  En bolig fra 1800 tallet er registrert i SEFRAK.  

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Ca. 7 km til Nordskag med barnehage og skole. 

Det er ikke gang/sykkelveg. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Området er ikke registrert som et friluftsområde. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt VA-nett i nærheten.  

Infrastruktur/ samferdsel  Adkomst til fritidsboliger må muligens oppgraderes ved 

en utbygging. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Tomta ligger på Nordhaug og er en del av et 

hytteområde. Det er ikke gang/ sykkelveg, men det går 

buss fra fylkesvegen. 

Vann og vassdrag 

 

Innspillet berører strandsonen. Strandsonen i området er 

ikke bebygd. Strandsonen i området er bratt og lite 

tilgjengelig for allmenn ferdsel.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart.  

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ikke gang/sykkelveg. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire 

eller grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Området er et planlagt hytteområde og et stort område 

øst for planområdet er allerede regulert til 

fritidsbebyggelse. Innspillet berører noe strandsone, men 

denne vurderes lite tilgjengelig ut fra terreng. Grunnet 

allerede avsatte regulerte områder i nærheten tilrådes 

innspillet ikke. Ut fra hensynet til fulldyrka jord på 

eiendommen avgrenses innspillet til å åpne for 5 

fritidsboliger.  

Merknadsbehandling 1. gangs 

høring.  

 1.ø. Område til LNF F5, gnr./bnr. 3/43, innarbeides i 

kommuneplanens arealdel.  

 

 

 

 

 



SBH 6 
Arkivsaksnr. 16-2312-101 (Dyrøy) 

Forslagsstiller Advokatfirmaet Stockholm Svendsen AS 

Gnr/Bnr (Grunneier) 50/11 

Dagens arealbruk Naust 

foreslått formål Småbåthavn  

Areal (daa) 5 

 

 

Sjøarealet er uregulert. Landareal er Naust 

og reguleringsplan for Dyrøy fergeleie.  

 

Hele bukta øst for Sæterholmen ønskes utlagt til 

Privat småbåthavn. Resterende del av bukta, 

som ikke er avmerket som SBH i vedlagte kart 

må inngå i endring i reguleringsplan for Dyrøy 

fergeleie. 

Området avsatt til småbåthavn justeres i tråd 

med presisering fra forslagsstiller. Småbåthavna 

avgrenses til å inkludere ettergodkjent 

flytebrygge, samt tar høyde for planlagt 

småbåthavn innenfor reguleringsplan for Dyrøy 

ferjeleie.  

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk 0 Ikke relevant 

Naturmangfold  Sjøarealet er registrert som naturtype av svært viktig 

verdi. Naturtype kamskjell. Lengre ute er det registrert 

skjellsand. 

Trafikksikkerhet  Adkomst fra fylkesvei 431 Dyrøyveien (ÅDT 240). 

Fylkesvei har ikke etablert gang-/sykkelveg. Det antas at 

småbåthavn skal bruke p-plass i tilknytning til Dyrøy 

fergeleie.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner. 

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

0 Ikke relevant. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Området er registrert viktig friluftsområde: Skjærgården 

fra Flatbremholmen-Anstein – skjærgårdsområde egnet 

for familieaktiviteter, småbåter, fiske, strand, leting av 

rak, dykking, padling, eggsanking, bærplukking og 

havørnsafari. 



Småbåthavn anses ikke å komme i konflikt med 

friluftslivet ettersom båtaktivitet er en stor del av 

friluftsaktiviteten i området i dag. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt VA-nett er opparbeidet i området.   

Infrastruktur/ samferdsel  Adkomst via fv. 431 (Dyrøyveien), via Seterveien (ca. 

180m). Holdeplass Dyrøy betjenes av bussrute 420, og 

ligger ca. 200m unna.  Dyrøy anløpes av hurtigbåt og 

ferje Øyrekka. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Felles anlegg for båter fremfor spredt utbygging er 

hensiktsmessig for ikke å privatisere strandsona.  

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Tiltaket gjelder småbåthavn i sjø, og vil ha virkninger for 

andel uberørt strandlinje. Tiltaket vil medføre forankring i 

sjø og potensielt utslipp, se tema forurensning.   

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart. Landarealet ligger innenfor høy aktsomhet 

for radon. Småbåthavner kan gi lokale utslipp til sjø.  

Klimatilpasning  Tomta ligger i tilknytning til sjø og berøres av fremtidig 

havnivåstigning og stormflo. Dette må hensyntas i 

dimensjoneringen av småbåthavna.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire 

eller grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Etablering av småbåthavn er i tråd med kommunens 

overordnete prinsipper om å legge til rette for større 

samlede anlegg for småbåthavner.  

Området er i dag bebygd med naust og flytebrygge og vil 

bidra til fortetting av sjørelaterte formål. Innspillet er i 

tråd med nærliggende strukturer og vil ikke bidra til 

ytterligere privatisering i strandsonen. Innspillet tilrådes 

derfor. Justeringen vurderes å ikke endre opprinnelig 

konsekvensutredning for innspillet.  

Merknadsbehandling 1. gangs 

høring 

 1.aa. Område SBH6 justeres i tråd med høringsuttalelse.  

 

Naust 6 og SBH 12 
Arkivsaksnr. 16-2312-150 

Forslagsstiller Alf Magne Skarsvåg 

Gnr/Bnr (Grunneier) 51/2 m.fl 

Dagens arealbruk LNF spredt bolig-, fritids- og 

næringsbebyggelse 

foreslått formål Naust 

Areal (daa) Ca. 8 daa  



 

Området ligger i Tungvågen og er i stor grad 

avsatt til LNFR og LNF spredt bolig-, fritids- og 

næringsbebyggelse. 

Innspillet legger opp til at det kan bygges naust 

langs sjøen.  

Innspillet er presisert fra forslagsstiller i 

høringsuttalelse. Området for naust justeres til 

å ligge tilgrensende regulerte område for naust 

og båthotell. I tillegg avsettes område i sjø for 

å stadfeste gjeldende småbåthavn som ligger 

der.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 

Landbruk  

Området er registrert som åpen fastmark (grå), 

innmarksbeite (gul), skog (grønn) og bebygd (rosa). 

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold i kartdatabasene til 

miljøstatus.  

Trafikksikkerhet  Adkomst via fylkesvegen. Ikke opparbeidet fortau/gs-

veg. En ulykke med skadegrad lettere skadd de siste 10 

årene i området. ÅDT på 400.  Fartsgrense er 60 km/t.   

Kulturminner og kulturmiljø  Ikke registrert noen kulturminner 

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Ikke relevant. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Område er registrert som et friluftsområde. 

Skjærgårdsområde egnet for familieaktiviteter, småbåter, 

fiske, strand, leting av rak, dykking, padling, eggsanking, 

bærplukking og havørnsafari. 



Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt vann. Privat avløp.  

Infrastruktur/ samferdsel  Busstopp på begge sider av fylkesvegen 400 meter fra 

ønsket tiltak.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressurser  Fast mark, ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Området består av en blanding av boliger og 

fritidsbebyggelse, næring og båthavn.  

Vann og vassdrag  Tiltaket kan privatisere strandsonen, men tilgrensende 

område er allerede opparbeidet og bebygd.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ikke kjente forurensningsfarer utover støy. 

Støyvarselkart fra Statens vegvesen viser at det ikke er 

noe støyproblematikk. Store deler av arealet ligger 

innenfor moderat og usikker sone for radon.  

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire og 

grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  

 

 

Innspillet omfatter områder allerede bebygde områder 

med bolig, naust og småbåthavn. Justeringen vurderes å 

ikke endre opprinnelig konsekvensutredning for innspillet. 

Merknadsbehandling 1. gangs 

høring.  

 1.bb. Område Naust6 justeres, samt at område for 

småbåthavn, innarbeides i kommuneplanens arealdel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SBH 1 
Arkivsaksnr. 16-2312-158 

Forslagsstiller Lars Meland 

Gnr/Bnr (Grunneier) 1/121 

Dagens arealbruk LNF F6 og nausttomter 

foreslått formål Fritidsbolig, nausttomter og 

flytebrygge/ilandstigingsbrygge. 

Areal (daa) 5 

 

Tomta er avsatt til LNF F6 og naust i 

gjeldende kommuneplan.  

 

Forslagstiller ønsker at mulighet for naust og 

fritidsbolig blir opprettholdt. Ønsker å bygge 

felles ilandstigningsplattform, alternativt 

flytebrygge i samarbeid med 1/121, 1/249 og 

1/273. Ønsker også å fradele en tomt på ca. 0,8 

daa til fritidseiendom.  

Område avsatt til SBH1 reduseres i tråd med 

muntlig tilbakemelding fra Fylkesmannen i 

Trødnelag.  

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk  Ingen kjente konsekvenser for havbruket 

Landbruk  Ingen kjente konsekvenser for landbruk 

Naturmangfold  Ingen kjente konsekvenser for naturmangfold 

Trafikksikkerhet  Nært Stabbveien. Titranveien har ikke separat gang- og 

sykkelveg.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner 

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Tiltaket berører ikke barn og unges oppvekstsvilkår. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Området fremstår ikke særlig attraktivt for friluftsliv. Det 

er i dag allerede delvis bebygd for tilgang til sjø. Nærhet 

til sjø for fritidsboliger anses som en fordel.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Opplyst at det er vann- og avløpsnett ved området. 

Kapasitet må vurderes før utbygging av feltet.  

Infrastruktur/ samferdsel  Akomst via Stabbveien som er smal, men har 

møteplasser.  

Næringsarealer  Ingen konsekvenser for eksisiterende næringsarealer 

Mineralressurser  Det er ingen kjente konsekvenser for mineralressurser 



Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Innspillet er delvis i tråd med eksisterende arealplan i 

forhold til område avsatt til naust og fritidsbebyggelse. 

Planprogrammet vektlegger at fritidsboliger, naust og 

områder avsatt til småbåthavn skal ligge i tilknytning til 

hverande.  

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Tiltaket vil berøre strandlinjen med landfeste eller 

flytebrygge. Tiltaket innebærer forankring i sjø.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ingen kjente.  

Klimatilpasning  Plassering av naust ligger innenfor aktsomhetsområde for 

flom. Faste bygningskonstruksjoner burde ligge på kote + 

3. 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire 

eller grunnforhold. 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Det er ønskelig fra kommunens side at flytebrygger blir 

samlet. I tråd med planprogram vektlegges at områder 

avsatt til fritidsboliger, naust og småbåthavn ligger i 

nærheten av hverandre. Det ønskes felles 

flytebrygger/småbåtanlegg. Fradeling skjer ved egen 

fradelingssøknad til kommunen. Innspillet tilrådes.  

 

Det oppfattes hensiktsmessig å avsette indre deler av 

Innersundet til småbåthavn for å stadfeste eksisterende 

bruk. Areal avsatt til småbåthavn i Naftadjupet foreslås 

tatt ut av planforslaget.  

Justeringen vurderes å ikke endre opprinnelig 

konsekvensutredning for innspillet. 

Merknadsbehandling 1. gangs 

høring  

 1.cc. Område SBH1 avgrenses i tråd med tilbakemelding 

fra Fylkesmannen. 

 

(30) LNF FB3 
Arkivsaksnr. 16-2312-108-Dyrøy 

Forslagsstiller Solveig Gaasø 

Gnr/Bnr (Grunneier) 55/5 

Dagens arealbruk LNFR 

Foreslått formål Bolig 

Areal (daa) 2- 3 daa 

Kart dagens situasjon Kart framtidig situasjon 



 

 

Den aktuelle delen av tomta er regulert til 

LNFR i gjeldende KPA. Det er noe bebyggelse 

på tomta i dag.  

 

 

Det ønskes å bygge 3 til 5 boenheter på deler 

av tomta 55/5. Per i dag står det en gammel 

skolebygning, Dyrøy ”gammelskole” på tomta, 

ved området som ønskes avsatt til boliger.  

Innspillet er redusert og presisert av 

forslagsstiller i høringsuttalelse.  

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk  Arealet sør for planområdet er regulert til småbåthavn. Bygging av nye 

boliger vil ikke komme i konflikt med denne planlagte arealbruken.  

Landbruk  Deler av arealet som er foreslått brukt til boliger, er registrert som 

innmarksbeite i AR5- NIBIO. Det anslås at ca 2 daa beiteareal vil 

berøres. Resten av arealet er registrert som åpen skrinn fastmark.  



 

Naturmangfold  Det er ikke registrert viktige naturtyper på landsiden i eller nært 

planområdet.  

Havområdet og strandsonen ved planområdet er registrert som svært 

viktig naturtype Skjellsand og med større kamskjellforekomster. 

Planområdet ligger i sin helhet innenfor definert strandsone.  

Trafikksikkerhet  Fartsgrensen på Dyrøyvegen (fv 6466) forbi planområdet er 50 km/t. 

Det er ikke registrert trafikkulykker med personskade i området mellom 

Setra og Breivika (hhv. nord og sør for planområdet) i løpet av de siste 

10 år.  

Det er ikke fortau eller gang- sykkelveg langs Dyrøyvegen.  

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Det er ikke registrert verneverdige kulturminner eller kulturmiljø på 

eiendommen. Forslagsstiller informerer om at eksisterende bygning på 

området er Dyrøy gamle skole, men bygningen er ikke registrert som 

verneverdig.  

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Ingen spesielle forhold knyttet til barn og unges oppvekstvilkår er 

registrert på planområdet. Planområdet grenser til Breivikhaugene 

naturterreng i sør, der det også er lekeapparat for barn/ unge.    

Folkehelse/ 

Friluftsliv 

 Planområdet ligger i det registrerte viktige friluftsområdet Skjærgården 

fra Flatbremholmen- Anstein. Området er egnet for småbåter, fiske, 

strandaktiviter, dykking, padling, bærplukking med mer. Det er regulert 

småbåthavn rett sør for planområdet, som kan gi muligheter for 

sjøbasert friluftsliv. 

Planområdet grenser i sør mot Breivikhaugene naturterreng, som er 

tilrettlagt med tursti, utkikksbenk, gapahuk og lekeapparat.  

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Forslagsstiller har oppgitt at det er offentlig VA- nett i planområdet. 

Dyrøy oppvekstsenter ligger ca 1 km østover langs fv 6466.  

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Fv 6466 mangler et tilrettelagt tilbud for myke trafikanter mot Dyrøy 

oppvekstsenter, som kunne ha vært innen akseptabel gangavstand 

forutsatt trygg ferdselsmulighet. Det er etablert bussholdeplass i retning 

mot Dyrøy oppvekstsenter/ Sistranda rett nord for planområdet.   

Næringsarealer  Tiltaket berører ikke eksisternde regulerte næringsområder.   

Mineralressurser  Ingen mineralressurser registrert.  



Tettsteds-

utvikling/ 

befolknings-

utvikling/ 

struktur 

 Nye boliger i planområdet vil gi noe befolkningsøkning i området 

Stranda- Setra. Forslagsstiller ønsker spesielt å bygge boliger tilpasset 

eldre; en boligtype som det kan være begrenset tilgang på i dag.   

Vann og 

vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Aktuell tomt ligger innenfor strandsonen. Aktuelt byggeområde vil ligge 

ca. 30m fra strandlinje.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Planområdet ligger utenfor rød og gul sone i Statens 

vegvesens støyvarselkart. Området ligger i område for høy 

aktsomhet med tanke på radon. Avbøtende tiltak mot 

radonfare må vurderes i byggesak iht. TEK.  

Klimatilpasning  Det er ikke registrert forhold som tilsier behov for 

klimatilpasningstiltak i området.  

Levevilkår og folkehelse  Tiltaket vil i liten grad ha innvirkning på levevilkår og 

folkehelse.  

Naturrisiko   Det er ikke registrert naturrisiko i form av flom, kvikkleire, 

skredfare eller annet for området.  

 

Anbefaling 

Innstilling  Nye boligenheter i planområdet vil bidra positivt med tanke 

på styrking av tettstedet Stranda- Setra. Ulempene med 

tiltaket er først og fremst at beitemark bygges ned og at 

deler av tiltaket ligger innenfor strandsonen. Området 

tiltaket er planlagt er en avgrenset del av registrert 

beiteområde, adskilt med vei. Konsekvensene for 

landbruksverdier vurderes derfor å være akseptable. I 

forhold til strandsone er området rundt Sætra allerede tatt i 

bruk. Tiltaket vil derfor ikke endre områdets 

utbyggingsmønster.  

Område for LNF B4 gnr./bnr. 55/26 tas ut av planforslaget 

og erstattes med (30) LNF FB3.  

Merknadsbehandling 1. gangs 

høring 

 1.dd. Område til LNF FB3, gnr./bnr. 55/5 innarbeides i 

kommuneplanens arealdel.  

 

(31) LNF B4 
Arkivsaksnr. 16-2312-8 

Forslagsstiller Kystplan 

Gnr/Bnr (Grunneier) 43/1 Norddalen – Liss Østheim og Petter Rimol 

Dagens arealbruk LNFR  

foreslått formål Boligbebyggelse og fritidsbebyggelse  

Areal (daa) 60 daa (40 daa bolig og 20 daa fritidsbolig) 

Kart gjeldende plan Kart innspill 



 

 

Innspillet opprettholdes og presiseres av 

forslagsstiller i høringsuttalelse.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk og fiskeri 0 Ikke relevant 

Landbruk  Består i hovedsak av skrinn fastmark med mindre områder 

med jorddekt fastmark og myr. Ikke dyrka jord eller beite 

innenfor området. 

Naturmangfold  Det er registrert Myrhauk i området, denne er i kategorien 

EN – sterkt truet. Det er også registrert Vannrikse, denne 

er i kategorien VU – sårbar. 

Trafikksikkerhet  Det er ikke etablert gang- og sykkelvei i området. 

Utfrøyveien har ÅDT 620 (2017) forbi området og 

fartsgrense 80 km/t, atkomstveg til området har 

fartsgrense 50 km/t. Det er registrert 3 ulykker i sving på 

fylkesvegen ved avkjørselen til området. Med bakgrunn i 

ulykkesbeskrivelsene kan det antas at krapp kurvatur kan 

har hatt betydning for uhellene. Det er ikke registrert uhell 

i forbindelse med avkjørselen. Skadegrad er registrert som 

alvorlig, lettere skadd og uskadd.  

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Ingen registrerte kulturminner eller viktige kulturlandskap 

innenfor området. Like nord for foreslått planområdet 

ligger gården Norddal hvor fjøs, bryggerhus og våningshus 

er SEFRAK-registrert. 

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 I dag har dette området spredt bebyggelse, i liten grad 

tilrettelagt for barn og unge. Tiltaket vil beslaglegge og 

privatisere natur- og friluftsområde. Langt til skole og 

barnehage.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Natur- og friluftsområder uten tilrettelegging. Utbygging 

kan medføre mer forurensing fra støy og støv. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 15 meter til offentlig vannledning. Avløp til privat anlegg 

og ut i sjø. 

Infrastruktur/ samferdsel  Utfrøyveien: ÅDT 620 og fartsgrense 80 km/t. Nærmeste 

bussholdeplass: Strømøybotn ca. 3 km unna. 

Næringsarealer 0 Ikke aktuelt  

Mineralressurser  Det er ingen kjente mineralressurser 

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Avstanden til skole og nærbutikk er ca. 10 km – Sistranda. 

Barnehage 5 km unna – Nesset. 



Vann og vassdrag  Fritidsboligene vil bli liggende nærmere enn 100 meter fra 

sjø. Området fra strandkanten opp til område for 

fritidsboliger er bratt og mindre tilgjengelig. 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Radon-aktsomhet er høy.  

Klimatilpasning  Eiendommen ligger på en kote fra 30-40 moh. Det er ingen fare for 

skader fra havnivåstigning.  

Levevilkår og 

folkehelse 

 Ingen spesielle 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire eller 

grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Det er et ønske i planprogrammet at det skal legges til rette for 

attraktive områder for fritidsboligutbygging i nærhet til sjø og 

havutsikt. Grunnet arealreserver for fritidsbebyggelse anbefales 

innspillet avslått.  

 

Boliger anses som uheldig på grunn av manglende gang-/sykkelveg, 

samt at området bidrar ikke til fortetting. Området er til dels ubebygd i 

dag. I nærområdet Klubben/Gurvikdal finnes arealreserver som kan 

benyttes. Det åpnes allikevel for en begrenset utbygging i området, da 

dette oppfattes som et sammenhengende område med 

utbygd/planlagt utbygd areal i Gurvikdalen, samt at det foreligger 

konkrete utbyggingsplaner.  

Merknadsbehandling 

1. gangs høring 

 1.ff. Område til LNF B4, gnr./bnr. 43/1, innarbeides i kommuneplanens 

arealdel.  

 

N13 
Arkivsaksnr.  

Forslagsstiller Stokholm Svendsen AS for Ervik 

Eiendom AS 

Gnr/Bnr (Grunneier) 27/71 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Næringsbebyggelse 

Areal (daa) Ca. 10 daa 

Dagens situasjon Innspill 

Arealet er avsatt til: 

Reguleringsplan Ervika havn – Jord- og skogbruk 

Kommunedelplan Sistranda – LNFR 

Kommuneplanens arealdel - LNFR 

 

Bakgrunn for innspillet om utvidelse av 

næringsarealene er behovet for større 

plass til selskapets landbaserte 

oppdrettsvirksomhet. Forslagsstiller vil 

parallelt fremme forslag om endring i 

reguleringsplan. Nærheten og rettigheter 

til elva i Ervika og nåværende 

infrastruktur er avgjørende or valget av 

selskapets geografiske satsningsområde.  

 



 

 
  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk  Tiltaket vil videreutvikle havbruksnæringen gjennom å 

legge til rette for vekst.  

Landbruk  Registrert som åpen fastmark og et lite areal med skog. 

Vurderes å ikke berøre landbruksverdier. 

Naturmangfold   Ervikskaget er registrert naturtype Rikt strandberg, verdi 

C – lokalt viktig. Det er registrert 3 botaniske arter av 

særlig stor forvaltning på oversiden av fylkesveien, 

innenfor registrert naturtype.  

Trafikksikkerhet  Eksisterende avkjørsel fra fv 714 med ÅDT 1940. Ikke 

registrert ulykker i umiddelbar nærhet. Tiltaket vurderes 

å ikke øke trafikkmengden betydelig.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner i nærheten.  

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Tiltaket er planlagt som utvidelse av etablert 

næringsvirksomhet. Vurderes å ikke ha innvikrning på 

barn og unges oppvekstvilkår.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Ikke tilrettelagt eller i bruk som turområde.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er etablert infrastruktur som avkjørsel og tilgang til 

vann. Utvidelse vil benytte eksisterende infrastruktur.  

Infrastruktur/ samferdsel  Etablert avkjørsel fra fv 714.  

Næringsarealer  Tiltaket vil øke kapasitet på tilgjengelig næringsareal. Det 

anses som positivt at dette legges som en utvidelse av 

allerede benyttet areal.  

Mineralressurser  Ikke registrerte verdier.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Tiltaket gjelder utvidelse av allerede etablert 

næringsvirksomhet, og vil ikke endre nærmiljøet i 

vesentlig grad. Kan bidra til flere arbeidsplasser i 

kommunen. 

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Tiltaket ligger i sin helhet i strandsonen og vil medføre 

terrenginngrep. Deler av strandsonen anses som lite 

tilgjengelig for allmenn ferdsel. Kan medføre utfylling i 

sjø. Det landbaserte anlegget har rettigheter til uttak av 

vann fra elva i Ervika.  

 

 

 

 

 

 



ROS-analyse 

Forurensing  Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon.  

Klimatilpasning  Deler av området ligger i aktsomhetsområde for flom. 

Flomfare må vurderes nærmere i forbindelse med 

detaljplanlegging av tiltak og utforming av bebyggelse og 

anlegg. 

Levevilkår og folkehelse  Planlagte tiltak i området vil ikke bidra til å svekke 

kvaliteter som kan knyttes til levevilkår eller 

folkehelse.  
 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire 

eller grunnforhold. 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Tiltaket innebærer utvidelse av allerede etablert landbasert 

oppdrettsanlegg. Virksomheten har rettigheter til uttak av vann i 

elva i Ervika, og det er derfor vanskelig å foreta en 

alternativvurdering for virksomheten.  

Med bakgrunn i naturmangfoldverdier og mulig utfylling i sjø må det 

påregnes ytterligere kartlegginger og undersøkelser under 

reguleringsplanprosessen. Det anses som positivt å utvide allerede 

etablerte næringsområder fremover å åpne nye områder. Avkjørsel 

og infrastruktur er allerede etablert. Tiltaket kan bidra til ytterligere 

arbeidsplasser og vekst innen havbruksnæringen. 

Merknadsbehandling 

1.gangs høring. 

 1.gg. Område til næring, gnr./bnr. 27/71, innarbeides i 

kommuneplanens arealdel.  

 

Rasteplass 
Arkivsaksnr.  

Forslagsstiller Formannskap/Frøya kommune 

Gnr/Bnr (Grunneier) 10/279 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Rasteplass – 2080 Parkering 

Areal (daa) 3,5 daa 

Dagens situasjon Innspill 

Området er i dag avsatt til LNF i 

kommuneplanens arealdel. Ubebygd. 

 

Ønskes avsatt til rasteplass med 

infotavle.  

  

 

 



Vurdering av konsekvenser 

Havbruk  Ikke relevant. 

Landbruk  Registrert som åpen fastmark og myr. Påvirker ikke 

landbruksverdier.  

Naturmangfold  Hele det aktuelle området ligger innenfor et område regi-

strert med flere arter av særlig stor forvaltningsinteresse. 
Deler av området består av myr, som er en prioritert 
naturtype.   

Trafikksikkerhet  Området ligger ved fv714 med en fartsgrense på 80 km/t 

forbi det aktuelle området, 60 km/t sørvestover. Veien 

har en ÅDT på 1 940 (2017) og ingen gang-/sykkelveg i 

dag. Det er planlagt gang-/sykkelveg langs hele strek-

ningen. Tiltaket vil innebære etablering av ny avkjørsel til 

fylkesvei.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte funn.  

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Tiltaket vil ligge tilgrensende nytt planlagt boligfelt på 

Nordhammaren, B6. Vurderes å ikke påvirke barn og 

unges oppvekstvilkår.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Ingen registrerte turløyper i umiddelbar nærhet.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 VA-nett i nærheten. 

Infrastruktur/ samferdsel  Det er ca. 2,5 km til Nabeita oppvekstsenter og ca. 3 km 

til Sistranda barne- og ungdomsskole. 

Ca. 400 m til nærmeste busstopp langs fv714. Fra buss-

stoppet er det bygd ut gang-/sykkelvei fram til Nabeita 

oppvekstsenter. Det er planlagt gang-/sykkelvei nordover 

til Sistranda. 

Næringsarealer  Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Offentlig rasteplass med informasjonstavler vil bidra til å 

styrke kommunens markedsføring mot tilreisende.   

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Ikke relevant.  

 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Deler av området ligger innenfor høy aktsomhetssone for 

radon. Deler av området i nord ligger innenfor gul støy-

sone. Ikke relevant for tiltaket.  

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen negativ påvirkning.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Tiltaket omhandler etablering av offentlig rasteplass med 

infromasjonstavler. Vil medføre ny avkjørsel fra fylkesvei. Denne må 

etableres i samarbeid med SVV. Ingen kjent påvirkning av 

landbruks- eller naturmangfoldverdier.  



Merknadsbehandling 

1.gangs høring. 

 1.hh. Område for rasteplass på Hamarberget innarbeides i 

kommuneplanens arealdel.  

 

(24) LNF FB8 
Arkivsaksnr.  

Forslagsstiller Sigurd Bekken  

Gnr/Bnr (Grunneier) 5/7 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål LNF FB8 

Areal (daa) Ca 15 daa 

Dagens situasjon Innspill 

Område er i dag avsatt til LNF. Tilgrensende 

område er avsatt til LNF FB6.  

 

 

Området ønskes åpnetfor spredt utbygging for 

tomter med sjøutsikt. Det er nylig bygd 

eneboliger i umiddelbar nærhet.  

 

  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk  Ikke relevant.  

Landbruk  Området er registrert som innmarksbeite.  

Naturmangfold   Ingen registrerte verdier. 

Trafikksikkerhet  Det er ikke etablert gang- og sykkelvei i området. Vegen 

har møteplasser for bred trafikk. Vegen inn til området er 

smal og har fartsgrense 80 km/t. Det har vært to ulykker 

med skadegrad alvorlig skadd og uskadd. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner eller viktige 

kulturlandskap i området.  

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Området ligger tilgrensende eksiterende grend. Økt 

tilflyning i området vil edre barn og unges oppvekstvilkår.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Området er kartlagt som friluftsområde. Fillingsneset/ 

Storhallaren. Badeplass med et kvennhus, rester etter 

et tidligere ishus, fritidsbebyggelse. Aunvågen er en fin 

bade-plass med stor snuplass.  
 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 VA til eksisterende boliger i området.  

Infrastruktur/ samferdsel  Filingsnesveien: ÅDT 40 og fartsgrense 80 km/t. 

Næringsarealer  Ikke aktuelt.  

Mineralressurser  Det er ingen kjente mineralressurser.  



Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Avstanden til skole, barnehage og nærbutikk er 11 km. 

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Innspillet berører ikke strandsone.  

 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Radon-aktsomheten er høy.  

Klimatilpasning  Ingen spesielle 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire 

eller grunnforhold.  

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Området ligger i tilknytning til arealer avsatt til LNF med åpning for 

spredt utbygging (LNF FB6). Det er nylig bygd boliger i områder, og 

det er etterspørsel etter flere tomter med utsikt til sjø. Området 

allerede åpnet for LNF spredt reduseres tilsvarende mot vei, da 

disse tomtene anses mindre attraktive. Arealet er registrert som 

innmarksbeite og vil redusere dette.  

Merknadsbehandling 

1.gangs høring. 

 1.jj. Deler av område LNF FB6, gnr./bnr. 5/1, flyttes til gnr./bnr. 

5/7. 

 

Golfbane 
Arkivsaksnr.  

Forslagsstiller Kommunestyret/Frøya golfklubb 

Gnr/Bnr (Grunneier) 42/1 og 42/2 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Golfbane – 1400 Idrettsanlegg 

Areal (daa) Ca 340 daa 

Dagens situasjon Innspill 

Området er i dag avsatt til LNF og er 

ubebygd.  

 

Frøya golf club ønsker å etablere en 9-hulls 

golfbane med treningsfasiliteter og klubbhus på 

området.  



 

  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk  Ikke relevant. 

Landbruk  Området er registrert som åpen fastmark og myr.  

Naturmangfold  Helt sør i planforslaget er det en lokalitet som er sørvendt 

berg og rasmarker. Lokaliteten vurderes som lokalt viktig 

og er satt til verdi C, pga av forekomst av hassel som er 

sjelden på Frøya. 

 

Lokaliteten er markert avgrenset mot sjøen i sør og 

dyrket mark i sørøst. Mot nord markerer toppen av 

bergveggen/bergknausene avgrensningen av lokaliteten. 

Berggrunnen i området består av migmatitt, en 

blandingsgneis av ukjent alder. Lokaliteten ligger i en 

bratt sørskråningen, og løsmassedekket er svært 

sparsomt. Grovsteinet ur dekker mye av de nedre delene 

av lokaliteten. Sørvendt berg og rasmark på forholdsvis 

fattig berggrunn. Bergknausene er forholdsvis små, mens 

det er store arealer med grovsteinet ur (ca 800 m lang). 

Store deler av denne ura er bevokst med løvtrær, 

fortrinnsvis i dens øverste del. 12-15 hasselbusker vokser 

omkring midten av hele løvtrebestandet her. En del rogn 

står spredt i området, som dog er overveiende dominert 

av osp i alle størrelser opp til små trær. For øvrig har 

busksjiktet innslag av ørevier. Hegg ble også så vidt 

registrert. I juni 2008 ble det funnet om lag det samme 

antall hasselbusker, samt vendelrot og stankstorkenebb 

(Iversen 1981). Råd om skjøtsel og hensyn er at 

lokaliteten bør avsettes til fri utvikling (Naturbase). 

 

Området som planforslaget dekker kan inneha 

kystlynghei, men det er ikke gjennomført noen kjent 

kartlegging. Vegetasjonstypen kystlynghei har et rikt 

artsmangfold, spesielt av fugler. Store deler av området 

består av myr, som er en prioritert naturtype som må 

undersøkes for naturmangfold. Tiltakshaver kan pålegges 



ytterligere utredninger i forbindelse med utarbeidelse av 

reguleringsplan hvis tiltaket tas inn i planen. 

 

Innenfor planområdets grenser, og i tilknytning til dette, 

er det et viktig viltområde for arter av nasjonal 

forvaltningsinteresse.  

 

Trafikksikkerhet  Dyrøyvegen (fv. 6466) går langs planområdet. 

Fartsgrensen i dag er 80 km/t. Det mangler fortau 

langs vegen. Det er ikke registrert ulykker med 

personskade på strekningen forbi planområdet i løpet 

av de siste 10 år (NVDB). Tiltaket anses å ikke øke 

trafikkmengden betraktelig.  
 

Kulturminner og kulturmiljø  Det er registrert flere kulturminner i nærheten mot 

Stømøyvågen, men ikke innenfor planområdet.  

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Tiltaket kan medføre ytterligere fritidstilbud til barn og 

unge i kommunen.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Området er kartlagt som viktig friluftsområde; 

Svellingen, Rottingen, Strømøya. Fint fotturområde, 

båtaktiviteter, bading, ridesenter og dykking, besøkt av 

både lokale, nasjonale og internasjonale turister, mange 

fiskemuligheter spesielt Fagerstrandstrømmen som også 

er mye brukt av turister. 

Tiltaket kan bidra til økt friluftsliv og bedret folkehelse.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 VA i nærheten.  

Infrastruktur/ samferdsel  Det er etablert avkjørsel fra fylkesvei inn til området.  

Næringsarealer  Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ingen registreringer av mineralressurser i området.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Golfbane vil være positivt for Frøya  for åutvide 

fritidstilbudet, både for fatsboende og innflyttere.  

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Deler av området vil ligge innenfor strandsonen, men 

vurderes å ikke hindre allmenn ferdsel mer enn allerede 

etablerte tiltak og vei i området.  

 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Området ligger innenfor høy aktomhetsgrad for radon. 

Ikke relevant for tiltaket.  

Klimatilpasning  Ikke relevant.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesiell påvirkning.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Tiltaket gjelder etablering av golfbane med tilhørende fasiliteter. For 

Frøya anses dette som positivt for å bedre fritidstilbud for 

innbyggere og tilreisende. Området er i dag ubebygd og inneholder 



myr og åpen fastmark. Tiltakshaver må påregne kartlegging av 

naturmangfold under reguleringsplanprosessen.  

Merknadsbehandling 

1.gangs høring. 

 Innspill fra Frøya golfklubb på Strømøya innarbeides til 2.gangs 

høring.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Samlede virkninger av planforslaget 

Etter arealformål 
I henhold til PBL § 11-7 skal en oppsummering og vurdering av utredningene av enkeltområdene 

etter arealformål belyse hvordan de enkelte arealformål påvirker sentrale utredningstema. Det vises 

også til den øvrige planbeskrivelsen. 

Bolig 
Det finnes i arealplan (2011) og vedtatte reguleringsplaner en arealreserve på ca. 300 enheter og 164 

daa avsatt til boligformål. Ett område på Nesset, 32 daa, er foreslått tatt ut av planen. Resten av 

områdene er videreført.  

Det er avsatt 11 nye områder til bolig etter innspill i ny arealplan.  

Innspill Areal 

B 1 18 daa 

B 2 4 daa 

B 3 19 daa 25 daa 

B 4 105 daa 59 daa 

B 5 89 daa 

B 6 45 daa 65 daa 

B 7 53 daa 

B 8 111 daa 

B 9 11 daa 

B 10 16 daa 

B 11 132 daa 

B12 60 daa 

Samlet areal avsatt til boligformål 603 daa 643 daa 

 

Samlet vil det være avsatt ca. 807 daa og 300 enheter til boligbygging i ny arealplan og vedtatte 

reguleringsplaner.  

Frøya kommune har de siste årene hatt rekordhøy befolkningsvekst. I forhold til SSBs 

befolkningsframskriving har kommunen overgått høy prognose gjennom flere år. Utviklingstrekkene 

viser også en økt sentralisering i bosetningsmønsteret i kommunen. Dette er det tatt høyde for ved 

behovsvurdering av arealreserve for boligbygging.  

Det er åpnet for boligbygging i nærheten av oppvekstsentrene i kommunen. Det antas at Dyrøy og 

Nordskag oppvekstsenter er utbygd i henhold til veksten det legges opp til. Det er avsatt areal til 

offentlig tjenesteyting for utvidelse av Nabeita oppvekstsenter, for å ta høyde for veksten det legges 

opp til i skolekretsen.  

Det er lagt opp til fortetting av allerede utbygde boligområder for å nyttiggjøre seg allerede utbygd 

teknisk infrastruktur og samferdselsløsninger. Detaljplanlegging vil ivaretas gjennom 

reguleringsprosess.  

Det er søkt unngått områder til boligbygging som forringer natur- og landbruksverdier. 

Boligområdene er lagt i tilknytning til utbygde gang- og sykkelveier, samt i gangavstand til 

oppvekstsentra for å ivareta trafikksikkerhet, særlig til myke trafikanter. 



LNF med åpning for spredt utbygging/fritidsboliger/KBA 
Det finnes i arealplan (2011) avsatt LNF med åpning for spredt utbygging arealreserver for totalt 390 

enheter bolig eller fritidsbolig (LNF B/FB/F). Det er tatt inn totalt 29 nye områder avsatt til LNF med 

åpning for spredt utbygging. Dette utgjør til sammen 91 antall enheter, 515 daa. Samtidig er det 

foreslått å ta ut 44 enheter, 581 daa. Samlet sett vil dette si at man øker kapasiteten på antall 

enheter, men reduserer samlet areal avsatt til LNF med åpning for spredt utbygging.  

Innspill Antall enheter Areal 

(1)  LNF FB 1 2 daa 

(2) LNF F3 3 5 daa 

(3) LNF F4 4 8 daa 

(4) LNF FB Ingen endring antall enheter 9 daa 

(5) LNF FB 5 111 daa 

(6) LNF FB 5 26 daa 

(7) LNF FB Ingen endring antall enheter 16 daa 

(8) LNF B Ingen endring antall enheter 13 daa 

(9) LNF B 8 92 daa 

(10) LNF B 4 73 daa 

(11) LNF F 3 6 daa 

(12) LNF FB Ingen endring antall enheter 2 daa 

(13) LNF FB Ingen endring antall enheter 2 daa 

(14) LNF FB 2 3 daa 

(15) LNF FB 3 4 daa 

(17) LNF B 4 40 daa 

(18) LNF FB Ingen endring antall enheter 1 daa 

(19) LNF FB Ingen endring antall enheter 6 daa 

(20) LNF FB Ingen endring antall enheter 13 daa 

(21) LNF FB Ingen endring antall enheter 6 daa 

(22) LNF F 25 9 daa 

(23) LNF FB  8 90 daa 

(24) LNF FB 2 (økning) 15 daa 

(25) LNF F 4 32 daa 

(26) LNF F 4 10 daa 

(27) LNF FB 4 13 daa 

(28) LNF F 2 2 daa 

(29) LNF F 5 23 daa 

(30) LNF FB 3 3 daa 

(31) LNF FB 4 12 daa 

Samlet areal avsatt til LNF 
B/FB/F 

67 91 447  515 daa 

Foreslått tatt ut 

Område Antall enheter Areal 

Titran –Stabben (LNF F 8) 8 20 daa 

Sætermyran (LNF FB 15) 15 410 daa 

Fillingsneset (LNF F4) 4 8 daa 

Lyngåsen (LNF FB4) Makebytte 
(10)LNF B 

4 29 daa 

Breivika (LNF F5) 5 73 daa 

Stølan (LNF F4) 4 15 daa 



Bekken - Deler av LNF FB6  17 daa 

Sørdyrøy (LNF B4) Makebytte 
(30) LNF FB3 

4 9 daa 

Samlet areal til LNF spredt 
foreslått tatt ut 

40 44 555  581 daa 

Områdene tatt inn i ny plan er i hovedsak utvidelse av allerede utbygde områder. Dette vil redusere 

behov for ny teknisk infrastruktur. I forhold til barn og unges oppvekstmiljø og tettstedsutvikling 

anses også dette som positivt.  

Det er lagt inn planbestemmelser som ivaretar natur- og landbruksverdier ved enkeltstående 

utbygginger.   

Fritidsboliger 
For fritidsboliger ligger det i arealplan (2011) en arealreserve på ca. 425 enheter og 97 daa. Det er 

foreslått tatt ut 74 daa og 125 enheter i ny arealplan. Dette omfatter tilbakeføring til LNF av ett 

utbyggingsområde for fritidsboliger og 3 reguleringsplaner. Dette gjelder større avsatte arealer som 

ikke har startet utbygging og vil redusere inngrep i store uberørte områder.  

Med bakgrunn i stor arealreserve er det tatt inn to mindre områder (13 daa) til fritidsbebyggelse. 

Dette er en utvidelse av regulert og bebygd område, samt et område i umiddelbar nærhet av utbygd 

fritidshavn. Det er i tillegg satt av ett større område for utbygging av sjønært felt for 15-30 hytter 

med småbåthavn, F 2, på Innernesset. Dette er i tråd med vedtatte strategier.  

KBA 
Det er lagt inn flere områder for kombinert bebyggelse- og anleggsformål (KBA). Dette er områder 

som åpner for ulike kombinerte utbyggingsformål. Områdene omfattes av reguleringskrav. 

Naust 
Det er åpnet for til sammen 11 nye områder for naustbebyggelse, til sammen 19 daa. Det er foreslått 

å ta ut 3 områder for naust, to av disse omfattes av reguleringsplan som er foreslått tilbakeført til 

LNF, totalt 6 daa.  

Innspill  Areal 

Naust 1 1 daa 

Naust 2 1 daa 

Naust 3 4 daa 

Naust 4 1 daa 

Naust 6 2 daa 

Naust 7 2 daa 

Naust 8 1 daa 

Naust 9 3 daa 

Naust 10 2 daa 

Naust 11 1 daa 

Naust 12 2 daa 

Naust 13 1 daa 

Naust 14 2 daa 

Samlet areal avsatt til naust 18 daa 

Foreslått tatt ut 

  

Husvika (reg.plan) 1 daa 



Avløs (makebytte Naust 6) 3 daa 

Mannvika, Sildfatet (reg.plan) 2 daa 

Haugen (makebytte Naust 12) 1 daa 

Norddyrøy (makebytte Naust 13 og 14) 1 daa 

Samlet areal til naust foreslått tatt ut 8 daa 

 

Naustområdene er i hovedsak utvidelse av eksisterende naustområder som allerede er utbygde. 

Dette reduserer inngrep og privatisering av strandsonen. Der naustområdene er samlokalisert med 

andre utbyggingsområder er det lagt inn byggegrenser som ivaretar allmennhetens tilgang til 

strandsonen.  

Naustbebyggelse anses som positivt for tettstedsutvikling for å underbygge attraktivitet og ønske om 

nærhet og tilgang til sjø.  

 

Småbåthavn 
Oversikt småbåthavner fra arealplan (2011) er i hovedsak videreført. Det ligger i denne en 

arealreserve på ca 240 daa og 127 plasser. Det er i ny arealplan tatt inn 9 områder for småbåthavn 

(SBH). Det er i tillegg foreslått tatt ut 3 områder som ikke er utbygd pr. i dag.  

 

Innspill  Areal 

SBH 1 17 daa 

SBH 2 9 daa 

SBH 3 6 daa 

SBH 4 3 daa 

SBH 5 5 daa 

SBH 6 7 daa 

SBH 7 14 daa 

SBH 8 10 daa 

SBH 9 2 daa 

SBH 12 6 daa 

Samlet areal avsatt til småbåthavn 79 daa 

Foreslått tatt ut 

  

Titran - Naftadjupet 6 daa 

Måsøvalen 8 daa 

Dyrøya 5 daa 

Samlet areal til småbåthavn foreslått tatt ut 19 daa 

 

Samlet sett vurderes den økte kapasiteten i småbåthavner å være akseptabel med tanke på 

befolkningsøkningen og kommunens nære tilknytning til sjø. Områdene tatt inn er i hovedsak lagt 

som utvidelser av allerede utbygde småbåthavner og til områder som allerede bærer preg av 

utbygging. Dette reduserer presset på uberørt strandsone og viderefører strategien med større 

samlede anlegg.  

Tilgang til sjø oppfattes å styrke tettstedsutvikling og ha positiv påvirkning på friluftsliv og barn/unges 

oppvekstsvilkår.  



 

Næring 
Frøya kommune har i dag mangel på næringsarealer etterspurt fra næringslivet i kommunen. 

Tidligere tilrettelagte arealer er allerede utbygd og fylt opp, f.eks. Nordhammarvik og Nordskag 

næringspark. Næringslivet har de siste 10-15 år opplevd en enorm vekst. Det er etterspørsel etter 

både sjønære og ikke-sjønære arealer.  

Med bakgrunn i behovet for tilrettelegging for videre vekst i næringer med behov for varierte arealer 

videreføres de næringsarealer allerede avsatt i plan. I tillegg er det avsatt 12 nye områder.  

Et område på Uttian, N6, avsettes for å møte behovet for mindre sjønære etableringer. Område N2 

avsettes med bakgrunn i konkrete planer for utvidelse av settefiskanlegg. I tillegg settes 10 mindre 

områder av til næringsvirksomhet. Flere av disse er utvidelser av allerede avsatte områder.  

Innspill Areal 

N 1 2 daa 

N 2 119 daa 

N 3 2 daa 

N 4 18 daa 

N 5 21 daa 

N 6 38 daa 

N 7 1 daa 

N 8 16 daa 

N 9 3 daa 

N 10 22 daa 

N 11 5 daa 

N 12 1 daa 

N 13 12 daa 

N 14 29 daa 

Samlet areal avsatt til næring 422  289 daa 

 

Andre formål 
Det er avsatt flere, også større, områder til friområder, naturområder, fiskeområder og ulike 

hensynssoner med bakgrunn i natur- og kulturverdier. Dette er områder hvor kartlegginger har 

funnet disse spesielt viktige.  

Disse områdene vil bidra til ett tydeligere skille mellom bruk og vern av arealer, både på sjø og land. I 

tillegg er tidligere avsatte områder videreført i planen.  



 

 

 

 

Etter utredningstema 
Oppsummering og vurdering av utredningene av enkeltområder etter utredningstema i 

konsekvensutredningen skal belyse samlet belastning av planforslaget for de enkelte miljø- og 

samfunnstema.  

Havbruk 
Frøya kommune har i gjeldende arealplan flerbruksformål i sjø – FFNAF (fiske/ferdsel/ natur/ 

akvakultur/friluftsområder). Områder hvor flerbruksformålet ikke gjelder er avsatt til ulike formål 

som fiske, naturområde m.m. med bakgrunn av særlige interesser eller kombinasjoner av disse. I 

planforslaget er det avsatt fire nye områder til fiske, naturområde og friområde. Dette vil redusere 

sjøarealer som åpner for akvakultur, men kan styrke fiskeri- og turistnæring. Det er i tillegg avsatt 

flere områder til havn. Dette er utvidelse av eksisterende områder for havn/kai/landbaser. Dette for 

å tilrettelegge for økt vekst innen havbruksnæringa.  

Landbruk 
Innspill som berører innmarksbeite, fulldyrka- og overflatedyrka jord er i hovedsak avslått i planen. 

Innspill som berører større sammenhengende beiteområder er også søkt unngått grunnet 

kommunens status som villsaukommune. Det er lagt inn planbestemmelse som gjør at 

landbruksinteresser unngås ved utbygging i LNF-områder åpnet for spredt utbygging. Disse er derfor 

ikke listet under.  

Følgende innspill innarbeidet i planen berører landbruksinteresser: 

 B 2 Flatval: 1 daa innmarksbeite 

 B 4 Nabeita: 2 daa fulldyrka jord og 6 daa overflatedyrka jord 

 B 6 Nordhammarvika: 1,7 daa fulldyrka jord og 4,5 daa innmarksbeite 



 B 9 Nesset: 1,5 daa innmarksbeite 

 N 4 Nabeita: 4 daa fulldyrka jord og 2,5 daa overflatedyrka jord 

 N 5 Lyngåsen: 3,7 daa fulldyrka jord, 10 daa overflatedyrka jord og 2,3 daa innmarksbeite 

 N 10 Dyrøy: 1,6 daa innmarksbeite 

 F 2 Innernesset: 6 daa innmarksbeite 

 FT 3 Skarsvågen: 0,8 daa fulldyrka jord 

 

Dette innebærer at følgende landbruksarealer påvirkes av nye innspill: 

 17 daa innmarksbeite 

 6,2 daa fulldyrka jord 

 10 daa overflatedyrka jord 

 

Flere områder med påvirkning på landbruksinteresser er foreslått tatt ut av planen:  

 Boligområde Nesset: 6,4 daa fulldyrka jord og 4,3 innmarksbeite 

 Reguleringsplan Ottervika: 2,7 daa innmarksbeite 

 Hallaren UF: 1,5 daa fulldyrka jord og 24 daa innmarksbeite  

 

Det vurderes derfor at samlet sett vil ny arealplan redusere påvirkningen på landbruksverdier.  

Der landbruksinteresser inngår som mindre del av større utbyggingsområder, vil 

landbruksinteressene ivaretas gjennom reguleringsplan. 

Naturmangfold 
Innspill med direkte negativ påvirkning på verdier for naturmangfold er søkt avvist.  

Det er videreført eksisterende, samt lagt til flere hensynssoner for naturmangfold i planen. Dette 

med bakgrunn i kjente kartlegginger.  

§ 8. Kunnskapsgrunnlaget 

Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 

vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, 

samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens 

karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.  

Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom 

bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og 

vern av naturmangfoldet.  

Ved utarbeidelse av KU er det benyttet kommunens tilgjengelig informasjon om naturmangfoldet, 

med hovedvekt på naturtyper og fugl. Dette er Naturbase, Miljøstatus og Artsdatabankens 

artsobservasjoner.  

Frøya kommune har kartlegging av naturtyper gjennomført av Miljøfaglige utredninger fra 2008, 

samt supplerende kartlegginger gjennomført av samme firma i 2017 og 2018. Det foreligger en del 

utredningsarbeid i forbindelse med Frøya vindpark. For Froan naturreservat foreligger det 

forvaltnings- og skjøtselsplan fra 2015, og store deler av Inntian med Stormyra naturreservat er det 

gjennomført naturtypekartlegging i 2017. I tillegg har enkelte grunneiere foretatt noe kartlegging på 

kystlynghei som grunnlag for å ha sauebeite for villsau (Sandvik), og skjøtsel for å bekjempe sitkagran 

(Nordskaget). 



Sensitive artsdata er gjennomgått sammen med Martin Pearson som innehar stor lokalkunnskap på 

fugl, og spesielt hubro. Referansegruppas lokalkunnskap er benyttet, og noe befaringer er foretatt.  

KU baserer seg på beste evne ut fra dette kunnskapsgrunnlaget. Det utelukkes ikke at det kan være 

enkelte svakheter ved at det er manglende kartlegging og kunnskap om naturmangfold i deler av 

kommunen. KU er derfor ikke bedre enn det kunnskapsgrunnlaget som finnes tilgjengelig. 

Myr er en naturtype som kan ha stor artsrikdom. Kystlynghei er en utvalgt naturtype etter 

naturmangfoldloven, og er mangelfullt kartlagt i Frøya kommune. Tidligere kartlagt område på 

Hjertøya videreføres i planen. Der hvor det er sannsynlig at det finnes utvalgte naturtyper bør det 

vurderes å pålegge tiltakshaver utredning eller kartlegging. 

Rådmannen vurderer at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig. 

§ 9. Føre-var-prinsippet  

Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den 

kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet.  

Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på 

kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.  

Rådmannen mener at siden kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig, er ikke behovet for bruk 

av føre-var-prinsippet til stede.  

§ 10. Økosystemtilnærming og samlet belastning 

En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller 

vil bli utsatt for.  

Prinsippet om økosystemtilnærming og samlet belastning skal sikre at de ulike påvirkningsfaktorene 

ses i sammenheng og at den totale belastningen på arter, naturtyper og økosystemer ikke overstiger 

tålegrensen. 

Det som normalt vurderes som arter eller naturtypers største utfordringer i forhold til tap av 

naturmangold er arealendringer, forurensing, klimaendringer, fremmede arter og overhøsting. Frøya 

vurderer også marin forsøpling som en stor belastning for miljø, da det er estetisk stygt, er fare for 

forurensing og direkte skadelig for dyr som setter seg fast eller spiser avfallet. 

I forslag til kommuneplanens arealdel for Frøya er det lagt opp til stor grad av fortetting, slik at ny 

bolig- og hyttebebyggelse legges i tilknytning til eksisterende bebyggelse. Det er søkt å unngå å ta i 

bruk sammenhengende større områder. Landbruket på Frøya er marginalt, og det er viktig at 

eksisterende beiter blir ivaretatt som sauebeiter. Beiting er med på å holde kystlandskapet i hevd.  

Sammenhengende naturområder har en verdi i seg selv, og også som friluftsområder. Planen unngår 

at nye satelitter i landskapet blir tatt i bruk, men velger fortetting i eksisterende områder. 

Tilsvarende er vurdert for naustbebyggelse, hvor det tilrettelegges for utvidelse av eksisterende 

områder. Det legges opp til at naust plasseres slik at det gir minst mulig terrenginngrep, og flyttet til 

områder hvor det for eksempel krever mindre grad av sprenging. Det anbefales at naust settes på 

pæler, slik at det hindres mudring og større inngrep i sjø. 

Store områder som tidligere er regulert, men som ikke er påbegynt utbygging er nå tatt ut av planen 

og tilbakeført til LNF. 

I områder med krav om reguleringsplan kan tiltakshaver bli pålagt kartlegging. 



Av andre større tiltak i nyere tid er vindmøllepark og industriområdene Nordhammarvika og 

Skarpneset. Skarpneset er ikke utbygd, og vil har dermed en arealreserve. 

Av strandsonen er 70 % vurdert som tilgjengelig strandsone.  

I Frøya har vi to naturtyper som er utvalgte etter naturmangfoldloven, kystlynghei og kalksjøer. En 

strandeng er nylig kartlagt. Det er lagt inn hensynssoner på strandeng og kalksjøer i planen. For 

sensitive arter er det tatt spesielt hensyn til press på hubro, ved at det vil bli økt belastning på denne 

arten i forbindelse med vindparken.  

Rådmannen mener områder som er tatt inn i planen gir best mulige forhold for naturmangfold, og at 

samlet belastning for naturmangfold er vurdert til å være akseptabel i forhold til andre interesser 

som kommunen skal ivareta.  

§ 11. Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver  

Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som 

tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.  

Det forutsettes at tiltakshaver dekker de nødvendige kostnader eller merkostnader til utbedringer, 

avbøtende, restaurerende eller kompenserende tiltak, hvis tiltaket skulle vise seg å ha negative følger 

for naturmangfoldet. 

§ 12. Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder  

For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder 

og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig 

bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater.  

 

Det er viktig at man i anleggsfasen unngår å få unødig avrenning av masse fra utbyggingsområdet til 

vannveier/bekker. De fleste utbyggingsområder i Frøya ligger i nærheten av bekker, myr eller sjø.  

 

Under anleggsarbeid og bygging må man hindre spredning av uønskede arter. Program for 

håndtering av svartelistede plantearter bør utarbeides som en del av ytre miljøplan.  

Mudring i sjø vil i utgangspunktet endre vilkårene for naturmangfold. Småbåthavner er prøvd å lagt 

til eksisterende, og der hvor det er tilstrekkelig dybde for etablering av tiltaket. Samlet sett så blir det 

mindre mudring, men naturtypen bli påvirket. 

De viktigste tiltakene er å minimere arealbeslag av beitemark og fragmentering av denne. Dersom 

beitearealene blir for oppstykket, kan det føre til at beitedriften blir borte. Beite er viktig for å bevare 

kystlandskapet med naturbeitemark og viktige naturtyper kategori A og B.  

Det forutsettes at tiltakshaver gjennomfører tiltak med bruk av mest mulig skånsomme metoder og 

teknikker for å minimere skadene på miljøet. Det er i tillegg foreslått flere avbøtende tiltak for å 

begrense skadene på berørte naturområder. 

Innspill Næring 13 Sørburøy og på Halten ligger innenfor verneområdene i Froan. Sørburøy og Halten 

har status som dyrelivsfredningsområde.  

Fra Forvaltningsplan for verneområdene i Froan i Frøya kommune, 2015: 



1.3.3: (..)Dyrelivsfredningen er ikke ett arealvern, men skal beskytte pattedyr- og fuglearter 

mot jakt, fangst, skade og unødig forstyrrelse innenfor et angitt areal.  

3.12.8: Byggetiltak i dyrelivsfredningsområdet 

Verneforskriften regulerer ikke spesifikt byggetiltak innenfor områder med kun 

dyrelivsfredning, der er det plan- og bygningsloven som regulerer byggetiltakene. Dersom det 

er tiltak som kan berøre dyrelivet, for eksempel byggetiltak eller andre tekniske inngrep på 

viktige hekke- og yngleplasser i området, ønsker forvaltningsmyndigheten disse sakene til 

uttalelse.  

Dette vil ivaretas gjennom videre kommunal saksbehandling.  

Trafikksikkerhet 
Frøya kommune er sertifisert som Trafikksikker kommune. Dette er derfor særlig vurdert i 

konsekvensutredning av hvert innspill. Nye utbyggingsområder er særlig konsentrert rundt utbygde 

gang- og sykkelveier og i gangavstand til oppvekstsentre. Andre områder er søkt lagt i tilknytning til 

allerede utbygde områder i grendene for å kunne benytte allerede etablert intern infrastruktur til 

blant annet skoleskyss. Innspill som ikke er vurdert trafikksikre, særlig for myke trafikanter, er ikke 

tatt inn i planen.  

Kulturminner og kulturmiljø 
Det er tatt inn flere og større hensynssoner med tilhørende planbestemmelser for ivaretakelse av 

kulturminner og kulturmiljø. Trøndelag fylkeskommune har bidratt med kompetanse på området. 

Ingen innspill med negativ påvirkning av kulturminner er tatt inn i planen. 

Barn og unges oppvekstsvilkår 
Nye utbyggingsområder er lagt i tilknytning til allerede utbygde områder i grendene, samt sentrert 

rundt oppvekstsentra og gang- og sykkelveier. Dette for å stimulere til aktive og sosiale 

oppvekstmiljø. 

Folkehelse/friluftsliv 
Ingen tilrådde innspill forringer folkehelse eller friluftsverdier. Det er vektlagt positivt når nye 

utbyggingsområder har lett tilgang til turløyper og nærmiljøanlegg.  

Kommunale tjenester/infrastruktur 
For å begrense belastning på kommunal infrastruktur er de fleste innspill lagt i tilknytning til allerede 

utbygde områder, både sentralt og ruralt i kommunen. Det vises for øvrig til Samlet ROS-analyse.  

Infrastruktur/samferdsel 
Det er ikke lagt inn større nye infrastrukturtiltak. Gjennom å legge nye utbyggingsområder i 

tilknytning til eksisterende infrastruktur reduseres behov for nye veier og andre samferdselstiltak.  

Næringsarealer 
Det er tatt inn flere områder for næringsbebyggelse, både sjønært og ikke-sjønært, for å legge til 

rette for vekst innenfor flere typer næringer. Dette gjelder både utvidelse av allerede etablerte 

områder og nye områder. Det er vektlagt plassering av nye utbyggingsområder for fritidsbolig og 

bolig som ikke kommer i konflikt med allerede etablert næring eller nye områder for næring. Dette 

for å begrense eventuelle interessemotsetninger og behov for utvidelser.  

 



 

 

Mineralressurser 
Det er ikke tatt inn innspill som har negativ påvirkning på kjente mineralressurser. Det er lagt inn 

utvidelse av masseuttak for å møte fremtidige behov for masser innad i kommunen. Det er i tillegg 

lagt inn hensynssone for å ivareta felt med kalkspatmarmor for å ivareta kalksjøer i nærheten. 

Tettstedsutvikling/befolkningsutvikling/struktur 
Det er unngått å inkludere innspill som forringer tettstedsutvikling og- struktur. Det er lagt inn 

tilstrekkelig areal for å understøtte befolkningsutviklingen i kommunen.  

Vann og vassdrag, inkl. strandsone 
Det er åpnet for flere områder for utbygging innenfor strandsonen (arealene angir nye areal i 100-

meters beltet. Allerede avsatte arealer som endrer arealformål, og makebytter, er ikke inkludert. 

Områder avsatt til fri- eller naturområde i sjø med tilhørende strandsone er ikke tatt med):  

 Naust 1: 1,5 daa 

 Naust 2: 1 daa 

 Naust 3: 4,5 daa 

 Naust 4: 0,6 daa 

 Naust 6: 1,6 daa 

 Naust 8: 0,5 daa 

 Naust 9: 3 daa 

 Naust 10: 2 daa 

 Naust 11: 1 daa 

 Naust 12: 2 daa 

 Naust 13: 1 daa 



 Naust 14: 2 daa 

 (2) LNF F3: 5 daa 

 (3) LNF F4: 8,5daa 

 (4) LNF FB: 1,7 daa 

 (5) LNF FB: 37 daa 

 (8) LNF FB: 12 daa 

 (9) LNF FB: 10 daa 

 (13) LNF FB: 2,5 daa 

 (15) LNF FB: 24 daa 

 (17) LNF FB: 40 daa 

 (18) LNF FB: 1 daa 

 (19) LNF FB: 2 daa 

 (20) LNF FB: 20 daa 

 (22) LNF F: 9 daa 

 (23) LNF FB: 18 daa 

 (25) LNF F: 21 daa 

 (27) LNF FB: 10 daa 

 (28) LNF F: 1 daa 

 (29) LNF F: 15 daa 

 (30) LNF FB: 3 daa 

 N 2: 55 daa 

 N 6: 100 35daa 

 N 7: 1 daa 

 N 8: 13 daa 

 N 9: 2,5 daa 

 N 10: 6,5 daa 

 N 12: 1 daa 

 N 13: 8 daa 

 N 14: 14 daa 

 F 2: 190 80 daa 

 KBA 1: 106 daa 

 KBA 2: 2 daa 

 B 4: 2,5 daa 

 B 10: 6,5 daa 

 FT 2 og (14) LNF FB: 3,5 daa 

 FT 4: 2 daa 

 VA 1: 1 daa 

 

Til sammen er det avsatt ca. 658 481,7 daa til nye arealformål innenfor strandsonen. Av dette er 16,5 

daa avsatt til naust, noe som naturlig må ligge i strandsonen. I tillegg er ett større næringsområde for 

sjøbasert næring av ulike typer avsatt på Uttian som utgjør ca. 100 35 daa.  
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Merknadsbehandling etter 2. gangs høring 
Nr. Fra Gjelder Administrativ innstilling 

1 Margareth Vislie 
Tambarstuen 

Ønsker å opprettholde reguleringsplan for Husvik 
hyttefelt, med enkelte tilpasninger (bl.a. småbåthavn).  

Reg. planen opprettholdes til neste revidering. Eventuelle andre 
endringer vil være en del av omregulering.  

2 Lars Erik Hammerdal Innvendinger mot områder avsatt til LNF FB og naust 
på Øyn, Norddyrøy (Naust 13 og 14, (27) LNF FB4. 
Ønsker disse tatt ut av planen.  

Grunnet varsel om innsigelse tas område Naust 13 og 14, samt 
(27)LNF FB4 ut.  

3 Bjørn Kristian Johannessen Innvendinger mot områder avsatt til LNF FB og naust 
på Øyn, Norddyrøy (Naust 13 og 14, (27) LNF FB4). 
Ønsker disse tatt ut av planen. 

Grunnet varsel om innsigelse tas område Naust 13 og 14, samt 
(27)LNF FB4 ut. 

4 Harald Mathisen Ønsker resten av sin eiendom tilgrensende N5 avsatt 
til næring.  
 
Bemerker at planbestemmelse tilknyttet hensynssone 
drikkevannskilde kan gjøre videre sauedrift vanskelig.  

Det er varslet innsigelse fra Fylkesmannen etter 1. gangs høring. 
Utvidelsen av N5 er derfor tatt ut.   
 
Planbestemmelse til sikringssone for nedbørsfeltet til 
drikkevannskilden gir mulighet for sauehold innenfor sonen etter 
nærmere avtale med vannverkseier. 

5 NVE «NVE vil gi kommunen ros for å ha lagt ned et uvanlig 
grundig planarbeid som etter vårt syn vil danne et 
godt grunnlag for senere planarbeid.» 
Ellers ingen innvendinger eller ytterligere 
kommentarer.  

Tas til orientering.  

6 ON arkitekter og 
ingeniører AS 

Ber om at boligfeltet på Sjønhalsen ihht. vedtatt 
planprogram inntas som framtidig boligområde i 
kommuneplanens arealdel. 

Nye innspill henvises til neste revidering av kommuneplanens 
arealdel. 

7 Erling Nordhammer Ønsker en mindre justering av boligområde B6, på 
Hammarberget.  

Nye innspill henvises til neste revidering av kommuneplanens 
arealdel. 

8 Andreas Krogstad Merknader til plankart: 
1. Ønsker utvidet område avsatt til 

småbåthavn/farled i Leirvika.  
2. Ønsker at det settes av naust/næringsformål i 

tilknytning til småbåthavnen. 

1. Nye innspill henvises til neste revidering av 
kommuneplanens arealdel. 

2. Nye innspill henvises til neste revidering av 
kommuneplanens arealdel. 

 



Merknader til planbestemmelser/planbeskrivelse: 
1. § 39.2: Ønsker fortsatt mulighet for uttak av 

skjellsand til eget bruk.  
2. Punkt 4.5.10 – NFF Kya. Skal dette være FNF? 
3. Punkt 4.5.2 Fiskerihavner – bør det åpnes for 

å sette opp rorbuer i fiskerihavner? 
4. Farleder § 40.3: bør inkludere mindre 

utgraving/mudring/omplassering av masse. 

Bestemmelser:  
1. Ny planbestemmelse § 39.2:  
Masseuttak i strandsonen er ikke tillatt.  
Mindre uttak til privat bruk i et omfang som ikke er søknadspliktig 
i henhold til pbl § 1-6 er tillatt. 
2. Gjeldende plan videreføres, Kya NFF.  
3. Naustbestemmelsene tar høyde for innredning til varig 
opphold for fiskere. Anses tilstrekkelig for å imøtekomme 
behovet.   
4. Tas inn.  

9 Kystverket Midt-Norge «Kystverket har ingen nye kommentarer til 
arealplanens avgrensning eller grensejusteringer, som 
følger kommunens fastlagte grenser.  
Vi har heller ingen ytterligere merknader til arealbruk, 
planbestemmelser eller prinsipp for rulleringen, enn 
de som er tatt inn i saksutredningen ved første gangs 
utlegging til offentlig ettersyn.» 

Tas til orientering. 

10 Statens vegvesen «Ut fra merknadsbehandlingen ser vi at de i stor grad 
er tatt til følge. Vi mener fortsatt det er uheldig at 
Frøya kommune ikke ønsker en utbyggingsrekkefølge 
på boligområdene, med tanke på kostnader for 
kommunen og staten for infrastruktur og sosiale 
tjenester. 
Ut over dette har vi ingen merknader til 2.gangs 
høring og offentlig ettersyn av planen.» 

Tas til orientering. 

11 Mattilsynet Alle endringsforslag i uttalelse til 1. gangs behandling 
av planforslag er tatt hensyn til, noe som er positivt.  

Tas til orientering.  

12 Fiskeridirektoratet «§ 42.2 er nå som helhet tatt ut fra dokumentet 
planbestemmelser og retningslinjer. Med bakgrunn i 
dette frafaller Fiskeridirektoratet region Midt vår 
innsigelse, jf. innsigelse hjemlet i plan- og 
bygningsloven § 5-4, fremmet i brev til Fylkesmannen i 
Trøndelag datert 31.03.2019.» 

Tas til orientering.  



«I forslaget som er på 2. gangs høring er fiskeområdet, 
F-fiske i Frohavet, utvidet i samsvar med vår 
anbefaling. Dette ser vi på som positivt.  
Vi har ingen flere kommentarer til endringene som er 
på 2. gangs høring i forbindelse med revidering av 
kommuneplanens arealdel 2018-2030 for Frøya 
kommune.» 

13 Sverre Oksvold Opprettholder høringsuttalelse gitt til 1. gangs høring. 
Ønsker boligområdet som utvidelse av kommunalt 
boligfelt på Stølan innarbeidet i arealplanen.  

Opprettholder innstilling. 

14 Skagan AS v/Rune 
Midtsian 

Opprettholder innspill om etablering av marina i 
«Bergebukta» og ytterligere hyttetomter ved 
«Rambjørheia». Presisering og utdypning av 
saksopplysninger.  

Opprettholder innstilling.  

15 Trygve Tamburstuen Samme som 1.  

16 Havglimt Eiendom AS 
v/Synnøve Ervik 

Merknad til nytt punkt i planbestemmelse § 6.1: Ved 
utarbeidelse av reguleringsplan for B8 (Dyrvik) skal 
adkomst til feltet benytte eksisterende avkjørsel fra fv. 
714.  
Mener punktbelastningen for eksisterende avkjørsel 
både med anleggstrafikk fra rigg og drift, og fremtidig 
trafikk fra opptil 120 boenheter er urealistisk og dårlig 
for trafikksikkerheten i området.  

Opprettholder innstilling.  

17 Tohmas Brevick Opprettholder innspill om fritidsboliger i Breivika. 
Utdypning av saksopplysninger.  

Opprettholder innstilling.  

18 Direktoratet for 
mineralforvaltning  

Kommunen har utvidet masseuttak, samt tatt inn 
planbestemmelse med krav om reguleringsplan, etter 
1. gangs høring. Dette mener direktoratet er viktige 
grep for å skape forutsigbare rammer for uttak av 
nødvendige ressurser.  
Uttak av masser i forbindelse med utbygging av 
vindkraft: Når det blir etablert masseuttak i 
forbindelse med vindkraftutbygging bør kommunen 

Tas til orientering.  
Grunnet varsel om innsigelse fra Fylkesmannen i Trøndelag tas 
område avsatt til masseuttak ut. 



også vurdere om dette kan være aktuelle uttak med 
tanke på behov i kommunen. 
Masseuttak er naturinngrep som er ressurskrevende å 
etablere og tilbakeføre. 
Kommunen bør derfor være bevisst denne typen tiltak 
når det foregår utbygging av 
vindkraft. 

19 Frøya Bergverk AS Ønsker utvidet areal avsatt til masseuttak grunnet 
behov for ny adkomst, vannpost, samt en god 
avslutningsplan for området.  

Grunnet varsel om innsigelse fra Fylkesmannen i Trøndelag tas 
område avsatt til masseuttak ut.  

20 Ivar Martin Johansen Opprettholder innspill om naustområde på 
Tennskjæret.  

Opprettholder innstilling.  

21 XPRO AS v/Marianne 
Stordahl 

Opprettholder innspill på gnr/bnr 16/18 (16/2312-
100), samt utvidelse med del av gnr/bnr 16/3 
(Kverva). Ønsker området avsatt til LNF med åpning 
for spredt utbygging.  

Opprettholder innstilling.  
Nye innspill henvises til neste revidering av kommuneplanens 
arealdel.  

22 Advokatfirmaet Stokholm 
Svendsen 

Opprettholder innspill på gnr/bnr 26/8 (Uttian). 
Utdypning og presisering av innspill og vurderinger.  

Opprettholder innstilling.  
Nye innspill henvises til neste revidering av kommuneplanens 
arealdel. 

23 Salmar Farming, Ervik Laks 
og ørret, Måsøval 
fiskeoppdrett 

Innspill til område i sjø avsatt til forsvarets skytefelt. 
Mener dette fører til at to lokaliteter kan bli pålagt 
fjernet, samt alle framtidige nyetableringer i hele 
området vil være utelukket. Påpeker at dette er svært 
alvorlig, da det vil utelukke all videre etablering og 
vekst for akvakulturnæringen, i et stort område i et av 
de viktigste og mest egnede områdene av 
norgeskysten. Det vil videre kunne medføre stor 
negativ innvirkning på potensiell råstofftilgang til 
lakseslakteriene på Frøya og Hitra.  

Jamfør høringsuttalelse fra Trøndelag fylkeskommune tas 
sikringssonen ut for videre dialog med Forsvarsbygg.  

24 Bjørnar Grytvik Innspill til F2 og SBH8 ved Innerneset, Fillingsnes 
Opprettholder tidligere innspill og 
underskriftskampanje mot etablering av hyttefelt og 
småbåthavn på Innerneset.  

Tas ut grunnet varsel om innsigelse fra Trøndelag 
fylkeskommune.  



25 Trøndelag fylkeskommune Kommentarer til enkeltområder: 
1. Forsvarets skytefelt, sikringssone i Frohavet. 

Fraråding 
Forsvarets skyte- og øvingsarealer i og ved Frohavet 
ligger i et område som er et av akvakulturnæringens 
mest produktive områder, og hvor næringen har store 
ambisjoner om å videreutvikle sin aktivitet som 
matvareprodusent. Trøndelag fylkeskommune 
fraråder at sikringssonen med bestemmelser blir lagt 
ut slik det er foreslått i planforslaget. Vi ønsker å 
komme i dialog med kommunen og Forsvarsbygg om 
avgrensningen av øvingsfelt og arealformålet, 
ordlyden i bestemmelsene og muligheten for sambruk 
innenfor øvings- og skytefeltene.  

2. F2 og småbåthavn SBH8 (fritidsboliger og 
småbåthavn Innerneset) Innsigelse 

Med bakgrunn i hensynet til naturmangfold, 
strandsone, friluftsliv og landskap, samt at det finnes 
arealreserver i området må område F2 og SBH8 
Innerneset på Fillingsnes tas ut av planen.  

3. Område B6 (Hammarberget)  
Ikke avgjørende merknader til utvidelsen av område 
B6. Påpeker at det ikke kan påregnes nye avkjørsler 
fra fv 714. 

4. Område B11 (Uttian) Fraråding 
Foreslåtte boligutbygging vil medføre økt trafikk av 
forgjengere og syklister langs fv 6476, noe som vil gi 
trafikkfarlige situasjoner da det ikke finnes 
tilfredsstillende sikring for disse trafikantgruppene. 
Selv om det allerede er etablert skoleskyss, vil de som 
bosetter seg på Uttian være avhengig av biltransport 
til jobb, fritidsaktiviteter, samt for 
barnehagetransport. Økt bilbruk strider mot nasjonale 

1. Tas ut for videre dialog med Forvarsbygg.  
2. Tas ut jf. varsel om innsigelse.  
3. Tas til orientering. 
4. Tas til orientering.  
5. Anses at dette ivaretas gjennom krav til 
reguleringsplanprosesser. 
6. Ivaretas gjennom detaljregulering.  
7. Ivaretas gjennom retningslinje til punkt 8 Barn og unges 
interesser og detaljregulering.  



og regionale klimamål. Ut fra overnevnte 
opprettholder Trøndelag fylkeskommune frarådingen 
av område B11.  

5. Kulturminner 
Godt fornøyd med at kommunen ønsker å benytte 
data fra den nasjonale kulturminnedatabasen 
Askeladden i sin arealplanlegging. Ber allikevel om at 
følgende tekst tas inn under punkt 14 i 
planbestemmelsene: Med utgangspunkt i 
usikkerheten med hensyn til hvor synlige og skjulte 
automatisk fredede kulturminner (fra før 1537) finnes, 
må fylkeskommunen ta forbehold om arealbruken når 
det gjelder slike. Trøndelag fylkeskommune presiserer 
derfor at det ved denne uttalelsen ikke gis samtykke til 
arealbruken. Dette gjør at de enkelte 
reguleringsplaner må sendes fylkeskommunen som 
høringsinstans for behandling og uttalelse.  

6. Golfbane Strømøya 
En registrering av automatisk fredede kulturminner 
må påregnes hvis planen realiseres.  

7. Medvirkning og folkehelse 
Det er svært viktig å ta hensyn til medvirkning i det 
videre arbeidet med denne planen og ved 
detaljregulering og gjennomføring av tiltakene.  

26 Fylkesmannen i Trøndelag  Se eget vedlegg.  

27 Forsvarsbygg Det vises til 2. gangs høring av forslag til 
kommuneplanens arealdel 2018 - 2030 for Frøya 
kommune. 
Forsvarsbygg er gitt innsigelsesmyndighet for å ivareta 
Forsvarets interesser i plansaker etter plan- og 
bygningsloven. 
Forsvarsbyggs høringsuttalelse til 1.gangshøringen 
med varsel om innsigelse gitt 19.03.2019 

Med bakgrunn i høringsuttalelse fra Trøndelag fylkeskommunen, 
innstilles det på at område for skytefelt tas ut av arealplanen.  



opprettholdes med det innhold i bestemmelser, det 
geografiske omgang og den begrunnelse som er gitt i 
denne. 
Forsvarsbygg fremmer derfor følgende vilkår for 
egengodkjenning: 
Forsvarets skyte- og øvingsfelt i sjø må sikres med 
planbestemmelser som forhindrer etablering av faste 
anlegg i sjø herunder akvakulturanlegg. 
Dersom vilkår for egengodkjenning ikke blir 
imøtekommet, er det å regne som et varsel om 
innsigelse til planforslaget. 

28 Eskil Wahl Justering av tidligere innspill gnr/bnr 8/44. Tar 
Fylkesmannens merknader til etterretning og justerer 
innspillet for å unngå landbruksverdier, 
naturmangfoldverdier og kulturminner.  

Opprettholder innstilling.  
Nye innspill henvises til neste revidering av kommuneplanens 
arealdel. 

29 Ole Kristian Måsøval Ønsker område avsatt til farled for området 
Måsøyvalen reduseres, og avsettes til småbåthavn 
grunnet total kapasitet i området og 
interessekonflikter.  

Opprettholder innstilling.  

30 Lene Dahlø Skarsvåg Opprettholder innspill om ønske om parkeringsplass 
ved Sandvik havn. Ønsker å ivareta landbruksjorda 
gjennom kun fylle grus.  

Opprettholder innstilling.  
Nye innspill henvises til neste revidering av kommuneplanens 
arealdel. 

 



Merknadsbehandling Fylkesmannen i Trøndelag 
 

Høringsuttalelsen fra Fylkesmannen i Trøndelag er omfattende. Det henvises til originaldokumentet for fullstendig gjengivelse.   

Innsigelse 
nr. 

Område Hva og hvor Begrunnelse Kommentar 

1. B7 Boligfelt oversiden av fylkesvei på Hammarberget.  Opprettholder av hensyn til 
beiteinteressene og med 
hjemmel i jordlovens §1 
innsigelsen til område B7.  

Tas ut ihht innsigelse. 

2. B11 Boligområde Uttian.  Fylkesmannen opprettholder 
av hensyn til beiteinteressene 
og med hjemmel i jordlovens 
§1 innsigelsen til B11 inntil at 
området er avgrenset i tråd 
med kunnskapsgrunnlaget om 
kystlynghei og beiteverdiene i 
området. Alternativt at 
jordloven gjøres gjeldende for 
B11 inntil detaljplan for 
området/evt. deler av 
området, med dette 
kunnskapsgrunnlaget, er 
vedtatt.  

Det utarbeides 
planbestemmelse om at 
jordloven fortsatt skal gjelde 
frem til detaljplan med 
bakgrunn i 
kunnskapsgrunnlag er på 
plass.  
 
Forslag til nytt punkt i 
planbestemmelse § 6-1: 
For område B11 gjelder 
jordloven frem til detaljplan 
for området er vedtatt.  
 

3. Naust 4 og SBH2 Naust og småbåthavn Kvervavika. Fylkesmannen opprettholder 
med hjemmel i plan- og 
bygningslovens § 1-8 innsigelse 
til nye naust og småbåthavner i 
områder som ikke ligger i 
tilknytning til eksisterende 
infrastruktur. Dette gjelder 

Tas ut ihht innsigelse.  



områdene SBH2, SBH8, SBH 9, 
Naust 4, Naust 9, Naust 10 og 
Naust 11.  

3. SBH8 Småbåthavn ved Innerneset. Samme som over. Tas ut ihht innsigelse. 

3. Naust 11 og SBH9 Naust og småbåthavn Skarsvågen. Samme som over. Flyttet i henhold til 
høringsuttalelse til 1. gangs 
høring.  

3. Naust 9 Naust på Uttian (Staulan) Samme som over. Allerede tatt ut.  

3. Naust 10 Naust i Holet (Dyrøy) Samme som over. Allerede tatt ut.  

4. N5 Næringsområde COOP Hamarvik Fylkesmannen opprettholder 
med hjemmel i PBL § 5-4 
innsigelse til det foreslåtte 
næringsområdet N5 – 
Hammarvik inntil det er 
gjennomført en vektlegging av 
naturmangfoldverdiene og en 
vurdering av avbøtende tiltak.  

Det er varslet oppstart av 
reguleringsplan for 
Hammervolden 
næringsområde. 
Fylkesmannen uttalte seg til 
oppstartsvarselet 28.11.2018 
(deres ref: 2018/17231). Det 
er også avholdt flere 
dialogmøter om 
planinitiativet ila 2018.  
 
Med bakgrunn i 
Fylkesmannens uttalelse til 
oppstartsvarselet er det lagt 
inn krav om 
naturmangfoldkartlegging i 
vedtatt planprogram (datert 
18.02.2019), vedtatt i 
kommunestyret 28.03.2019. 

5.  KBA Sørburøya Turist/hotell/restaurant-virksomhet på Sørburøya. Fylkesmannen opprettholder 
med hjemmel i PBL § 1-8 
innsigelse til KBA 5 – 
Sørburøya.  

Endres til arealformål SOSI-
kode 1300: 
Næringsbebyggelse, og gis 
betegnelsen N Sørburøy. 
 



Ny planbestemmelse § 21.4: 
For område N Sørburøy åpnes 
det for følgende tiltak 
innenfor området; 
hotell/overnatting, 
bevertning, forsknings- og 
formidlingssenter med 
tilhørende fasiliteter. 

6. (22)LNF  Utbygging på Halten. 25 enheter. Fylkesmannen opprettholder 
med hjemmel i PBL § 1-8 og 
hensynet til truede arter og 
prioriterte arter jf. Norsk 
rødliste for arter innsigelse til 
de fire områdene 22LNF på 
Halten inntil utstrekning og 
omfang er redusert.  

Innsigelse tas til følge. 
Utstrekning og omfang 
reduseres i tråd med 
høringsuttalelse.  

7. Veitrase Sula - 
Mausund 

 Fylkesmannen opprettholder 
med bakgrunn i hensynet til 
nasjonalt viktige naturtyper og 
arter, §1-8 og et utilstrekkelig 
kunnskapsgrunnlag innsigelse 
til veitraseen Sula – 
Mausundvær. 

Veitrase som ligger inne i 
plankart for 2. gangs høring 
av kommuneplanens arealdel 
er en videreføring av trase 
som ligger inne i gjeldende 
arealplan fra 2011.   
 

8. Planbestemmelse 
§ 38 

Lokaliseringskriterier i LNF spredt.  Det fremmes innsigelse til § 38 
i planbestemmelsene inntil det 
er tatt inn lokaliseringskriterier 
som sikrer hensynet til 
naturmangfold og til verdiene 
langs vann og vassdrag, jf. 
vurderingene under klima og 
miljø.  

Siste punkt i 
planbestemmelse § 38 
endres til:  
«Spredt bolig-, fritids- eller 
næringsbebyggelse kan 
tillates etter byggesøknad 
dersom: ny bebyggelse ikke 
plasseres i økologisk 
funksjonsområde, i 
sprednings- eller 



forflytningskorridorer for 
truede eller prioriterte arter. 
Heller ikke må ny bebyggelse 
plasseres nærmere enn 50 m 
fra truede naturtyper eller 
naturtyper som vurderes å 
være av nasjonal eller 
vesentlig regional verdi, slik 
det går fram av kart over 
slike områder hentet fra 
Naturbasen datert xx.xx.xx.» 
 
Nytt punkt til 
planbestemmelse § 38: 
Ny bebyggelse skal ikke 
lokaliseres nærmere vann og 
vassdrag enn 50 m.  

9. Masseuttak Utvidelse masseuttak Steinsvatnet.  Av hensyn til områdets verdi 
for naturmangfold (naturtype 
verdi B) og friluftsliv fremmes 
med hjemmel i PBL § 5-4 
innsigelse til den foreslåtte 
utvidelsen av masseuttaket ved 
Steinsvatnet.  

 Tas ut ihht innsigelse. 

10. (25)LNF F4, Naust 
12 

Urda. Terje Sæther. Med bakgrunn i hensynet til 
naturmangfold, og at ny 
bebyggelse vil medføre inngrep 
i urørt natur, fremmes med 
hjemmel i PBL § 5-4, innsigelse 
til det foreslåtte området (25) 
LNF F4 og Naust 12 samt 
området (26) LNF F5, jf. T-2/16.  

Tas ut ihht innsigelse. 



10. (26)LNF F5 Leirvika. Andreas Krogstad.  Med bakgrunn i hensynet til 
naturmangfold, og at ny 
bebyggelse vil medføre inngrep 
i urørt natur, fremmes med 
hjemmel i PBL § 5-4, innsigelse 
til det foreslåtte området (25) 
LNF F4 og Naust 12 samt 
området (26) LNF F5, jf. T-2/16. 

Tas ut ihht innsigelse. 

11. (27)LNF FB4, 
Naust 13 og 
Naust 14 

Øyn. Ivar Martin Johansen. Med bakgrunn i hensynet til 
verdiene i 100-metersbeltet 
langs sjø fremmes med 
hjemmel i PBL § 1-8 innsigelse 
til de foreslåtte tiltakene (27) 
LNF FB4, Naust 13 og Naust 14 
samt (30) LNF FB3.  

Tas ut ihht innsigelse. 

11. (30)LNF FB3 Dyrøya. Solveig Gåsø Med bakgrunn i hensynet til 
verdiene i 100-metersbeltet 
langs sjø fremmes med 
hjemmel i PBL § 1-8 innsigelse 
til de foreslåtte tiltakene (27) 
LNF FB4, Naust 13 og Naust 14 
samt (30) LNF FB3. 

Tas ut ihht innsigelse. 

12. (23)LNF FB8 Sandvika. Lene D. Skarvåg Med bakgrunn i hensynet til 
naturmangfold, og på grunn av 
mangelfullt 
kunnskapsgrunnlag, fremmes 
med hjemmel i PBL § 5-4 
innsigelse til område for 
golfbane og til område (23) LNF 
FB8 inntil det foreligger et mer 
utfyllende beslutningsgrunnlag 
for framtidig arealbruk i disse 
områdene og konsekvensene 

 Tas ut ihht innsigelse. 



av nye tiltak er tilstrekkelig 
vurdert.  

12. Golfbane Strømøya Med bakgrunn i hensynet til 
naturmangfold, og på grunn av 
mangelfullt 
kunnskapsgrunnlag, fremmes 
med hjemmel i PBL § 5-4 
innsigelse til område for 
golfbane og til område (23) LNF 
FB8 inntil det foreligger et mer 
utfyllende beslutningsgrunnlag 
for framtidig arealbruk i disse 
områdene og konsekvensene 
av nye tiltak er tilstrekkelig 
vurdert. 

Tas ut ihht innsigelse. 

 

 

























INNSIGELSE TIL 2.GANGS HØRING AREALPLAN 
 
Arkivsaksnr. 16-2312-171 
 
Vi ønsker å komme med en innsigelse av arealplan for Sandvik havn, gårdsnummer 50 
bruksnummer 3. 
Vi ønsker å søke om å få ta i bruk jorde i nedre del av LNF- området, langs med veien ved 
småbåthavn til parkering. Området vi ønsker å bruke til parkering er ca 1,5 mål stort. (Det er 
tatt med litt for mye i det kartet dere har) 
Vi er inneforstått med at jordvernet er viktig. Vi ønsker derfor å søke om å bare fylle på grus, 
uten å gjøre videre grunnarbeid av området. Jordet består fra før av et topplag med jord, 
under det er det sand. På den måten kan området tilbakeføres til beiteland igjen uten alt for 
stort inngrep. 
Parkering er allerede et stort problem i Sandvik havn. Nå har vi søkt om å utvide 
eksisterende småbåthavn, og parkeringsbehovet blir atskillig større. Vest for havna er det 
høye bergformasjoner, disse må sprenges bort for å kunne benytte dette området til 
parkering. Det blir ikke økonomisk forsvarlig, da en parkeringsplass ikke vil gi noe avkasting i 
seg selv. 
Vi håper på positiv tilbakemelding da dette er en vesentlig del av vår plan for å gjøre havna 
og det sjønære området tilgjengelig for allmennheten. 
 
Med hilsen 
Kristian og Lene Skarsvåg 



Fra: Ole Kristian Måsøval [olekrm@gmail.com] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 13.09.2019 21:28:42 

Emne: Re: 2. GANGS HØRING - REVIDERING KOMMUNEPLANENS AREALDEL 

2018-2030 

Vedlegg:  

Viser til 2. gangs høring for ny kommuneplan for Frøya.  

En endring til farled for området Måsøyvalen er ikke tilfredsstillende. Området må enten 

snevres inn til å omfatte kun det arealet som faktisk er aktuelt for bruk som farled, altså areal 

som er dypere enn 4,5 m dybde på laveste lavvann, eller alternativt  området utenfor 

eiendommen til Måsøval fiskeoppdrett alene. Det er ikke akseptabelt at areal som i dag 

benyttes til småbåthavn for området skal omprioriteres til bruk for skipstrafikk når området 

ikke har behov for ytterligere havnekapasitet, og området heller ikke er egnet til dette. 

Måsøyvalen er i dag primært et boligområdet og tilrettelegging for ytterligere skipstrafikk vil 

medføre døgnkontinuerlig støy, forurensning og andre ulemper som ikke er forenlig med 

bruken av området som er her i dag.  

  

Det foreslås derfor igjen at området avsatt til havn/farled ikke aksepteres, da kapasiteten i 

området i dag er mer enn tilstrekkelig. I tillegg foreslås det at deler av området som nå er 

foreslått til havn/farled avsettes til småbåthavn, tilsvarende arealet som nå foreslås tatt ut av 

planen på  Måsøyvalen. Det er dette formålet det er behov for i området. Havnekapasitet er 

det mer enn nok av. Småbåthavn er mangelvare i området og dagens løsning betjener både 

lokal næringsvirksomhet/turisme og boligeiendommer. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Ole Kristian Måsøval 

 

 

 

 

ons. 10. jul. 2019 kl. 15:17 skrev Frøya kommune <postmottak@froya.kommune.no>: 

VÅR REFERANSE: Saksnr: 19/1528-4 Løpenr: 8518/19 

Saksbehandler: Kristin Strømskag 

Deres ref.: 

 

Oversender vedlagte dokumenter. 

 

2. GANGS HØRING - REVIDERING KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018-2030 

(19026549.pdf) 

HØRINGSPARTER (H__RINGSPARTER.pdf) 

 

 

Med vennlig hilsen 

Saksbehandlers navn: Kristin Strømskag 

Saksbehandlers tittel: Kommuneplanlegger 

Organisasjonsenhet: Strategi og utvikling 



 

 

Viser til  Merknadsbehandling private 2. gangs høring og offentlig ettersyn av 

kommuneplanens arealdel 2018-2030 

 
 
Fylkesmannen har fremmet innsigelse til et område for rikt strandberg innenfor (9) 
LNF – Nabeita. Dette ligger ikke innenfor min tomt.   

Den administrative innstillingen i forhold til mitt innspill med utbygging av en større 
del av min eiendom ble opprettholdt, altså innstilt negativt. I tillegg ble det anbefalt å 
ta ut hele (9) LNF B grunnet landbruksverdier, naturmangfoldverdier og kulturminner.  

Jeg tar innstilling fra fylkesmannen til etterretning; og ønsker å endre mitt 
innspill til å få avsatt et lite område til boligformål; 4 boligtomter på 
eiendommen.  Jeg ønsker å tilrettelegge for store tomter på ca 2 – 4 DA hver 
som blir spredt bebyggelse, og da i et område på eiendommen som ikke 
berører landbruksverdier, naturmangfoldverdier og kulturminner.  
 
Dette området ligger på en høyde og ligger på berg-grunn; se vedlagte skisse 
der omsøkte område er ca markert. 
Med å få etablert inntil 4 nye boligtomter her, vil man kunne utnytte seg av 
eksisterende vei, og således ingen flere inngripen i naturen.  
 
Mange har henvendt seg for å få bygge seg hus her; og det oppfyller alle krav som 
kommunens samfunnsplan legger til grunn:  
  
  

• Boligbygging: Nye områder; Nærhet til sjø, samt havsutsikt. 
Fortetning til gang og sykkelveier, samt oppvekstsentre. 

  
Dette området ligger ca 1 km fra Nabeita Oppvekstsenter med ny gangvei helt frem 
til skole/barnehage. 
Dvs; barn og unge kan gå/sykle helt frem til skole/barnehage uten å være inne på 
riksvei; fylkesvei. 
  

• Folkehelse: sikre turstier, grøntdrag og idretts-; og nærmiljøanlegg 
  
Planlagte området ligger like ved en tursti; som går fra gamle Nabeita idrettslag sin 
fotballbane, nå tatt over av Flatval Grendalag. Det tar ca 10 min å gå til dette 
anlegget, samt ca 10 minutter å gå til Nabeita oppvekstsenter 
med kunstgressbane og tilhørende uteanlegg. Sjøen ligger i umiddelbar nærhet, så 
her får man egentlig alt man ( og kommunen ) ber/ønsker  om. 



Det er i tillegg ca 10 minutter å gå til Hamarvik via turstier og gangvei, så dette 
området vil knytte grendene sammen; samt være i tilknytning til allerede utbygde 
arealer i grendene. 
  
   
Jeg ønsker således at mine endrede innspill blir tatt til følge; og håper på et positiv 
og fremtidsrettet svar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skisse over omsøkt område 
 

 
 

 

 

Mvh Eskil Wahl 

Nabeitveien 75 

 

Gnr 8 / Bnr 44 
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Samordnet uttalelse til 2. gangs høring - kommuneplanens arealdel 2018-
2030 - Frøya kommune 

Vi viser til oversendt planforslag. Vi viser videre til brev fra Fylkesmannen til kommunene og 
statsetater datert 9.1.2018 om samordning av statlige innsigelser og at Fylkesmannen er gitt 
ansvaret for samordningen. 
 
Fylkesmannen har i denne saken mottatt uttalelser fra følgende fagmyndigheter: 

 Forsvarsbygg 
 
Det foreligger innsigelse fra Fylkesmannen og Forsvarsbygg som sektormyndigheter. Uttalelsene fra 
fagmyndighetene følger i vedlegg. Det vises til disse for nærmere begrunnelser og generell 
rådgivning for det videre planarbeidet. 
 
Fylkesmannens konklusjon 
Fylkesmannen har vurdert hjemmelsgrunnlaget og avveiningen mellom ulike hensyn som ligger bak 
innsigelsen. Etter en helhetsvurdering har vi kommet frem til at avskjæring ikke er aktuelt. 
 
Det fremmes følgende innsigelser til planforslaget: 
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Forsvarsbygg:
1. Fremmer innsigelse inntil forsvarets skyte- og øvingsfelt i sjø sikres med 

planbestemmelser som forhindrer etablering av faste anlegg i sjø, herunder 
akvakulturanlegg.

 Fylkesmannen i Trøndelag:
1. Fylkesmannen opprettholder av hensyn til beiteinteressene og med hjemmel i 

jordlovens §1 innsigelsen til område B7.
2. Fylkesmannen opprettholder av hensyn til beiteinteressene og med hjemmel i 

jordlovens §1 innsigelsen til B11 inntil at området er avgrenset i tråd med 
kunnskapsgrunnlaget om kystlynghei og beiteverdiene i området. Alternativt at 
jordloven gjøres gjeldende for B11 inntil detaljplan for området/evt. deler av områder, 
med dette kunnskapsgrunnlaget, er vedtatt.

3. Fylkesmannen opprettholder med hjemmel i plan- og bygningslovens § 1-8 innsigelse til 
nye naust og småbåthavner i områder som ikke ligger i tilknytning til eksisterende 
infrastruktur. Dette gjelder områdene SBH 2, SBH 8, SBH 9, Naust 4, Naust 9, Naust 10 
og Naust 11.

4. Fylkesmannen opprettholder med hjemmel i PBL § 5-4 innsigelse til det forslåtte 
næringsområdet N5 – Hammarvik inntil det er gjennomført en vektlegging av 
naturmangfoldverdiene og en vurdering av avbøtende tiltak.

5. Fylkesmannen opprettholder med hjemmel i PBL § 1-8 innsigelse til KBA 5 - Sørburøya.
6. Fylkesmannen opprettholder med hjemmel i PBL §1-8 og hensynet til truede arter og 

prioriterte arter jf. Norsk rødliste for arter innsigelse til de fire områdene 22LNF F på 
Halten inntil utstrekning og omfang er redusert.

7. Fylkesmannen opprettholder med bakgrunn i hensynet til nasjonalt viktige naturtyper 
og arter, PBL § 1-8 og et utilstrekkelig kunnskapsgrunnlag innsigelse til veitraseen Sula – 
Mausundvær.

8. Det fremmes innsigelse til § 38 i planbestemmelsene inntil det er tatt inn 
lokaliseringskriterier som sikrer hensynet til naturmangfold og til verdiene langs vann 
og vassdrag, jf. vurderingene under klima og miljø.

9. Av hensyn til områdets verdi for naturmangfold (naturtype verdi B) og friluftsliv 
fremmes med hjemmel i PBL § 5-4 innsigelse til den foreslåtte utvidelsen av 
masseuttaket ved Steinsvatnet, jf. T-2/16. 

10. Med bakgrunn i hensynet til naturmangfold, og at ny bebyggelse vil medføre inngrep i 
urørt natur, fremmes med hjemmel i PBL § 5-4, innsigelse til det foreslåtte området (25) 
LNF F4 og Naust 12 samt området (26) LNF F5, jf. T-2/16.

11. Med bakgrunn i hensynet til verdiene i 100-metersbeltet langs sjø fremmes med 
hjemmel i PBL § 1-8 innsigelse til de foreslåtte tiltakene (27) LNF FB4, Naust 13 og Naust 
14 samt (30) LNF FB3.

12. Med bakgrunn i hensynet til naturmangfold, og på grunn av mangelfullt 
kunnskapsgrunnlag, fremmes med hjemmel i PBL § 5-4 innsigelse til område for 
golfbane og til område (23) LNF FB8 inntil det foreligger et mer utfyllende 
beslutningsgrunnlag for framtidig arealbruk i disse områdene og konsekvensene av nye 
tiltak er tilstrekkelig vurdert, jf. T-2/16. 
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Uttalelse til 2. gangs høring - kommuneplanens arealdel 2018 - 2030 Frøya 
kommune 

Fylkesmannen har mottatt ovennevnte kommuneplan til uttalelse. Under følger innspill til planen på 
Fylkesmannens ulike fagområder: 
 
Overordnede føringer 
Fylkesmannen viser til samordnet uttalelse til første gangs høring av kommuneplanens arealdel for 
Frøya 2018-2030, datert 24.04.2019. Det ble der fremmet hele 19 innsigelser fra Fylkesmannen som 
hhv. landbruksmyndighet og klima- og miljømyndighet. 12 av disse innsigelsene vurderes nå som 
imøtekommet av Fylkesmannens fagavdelinger, mens 7 fortsatt gjenstår. Disse er de 7 første som 
listes opp under «Fylkesmannens konklusjon» nederst i brevet. 
 
Videre er det slik at det før andre gangs høring er tatt inn en rekke nye området i planforslaget som 
ikke lå inne sist vi hadde planforslaget til uttalelse. Et såpass «utvidet» planforslag ved andre gangs 
høring er uvanlig. Flere av disse nye forslagene vurderes også å være i strid med viktige regionale og 
nasjonale interesser som Fylkesmannen som klima- og miljømyndighet ivaretar. Dette medfører at 
det nå fremmes fem nye innsigelser for til dels flere områder. 
 
Fylkesmannen er opptatt av at man nå kommer videre i prosessen i retning av et endelig planvedtak 
av ny kommuneplanens arealdel for Frøya, og vi vil prioritere høyt videre dialog og evt. møter om 
saken dersom kommunen ønsker det. 
 
Fylkesmannen har ellers merket seg at området som ved første gangs høring var avsatt til formålet 
«Andre typer bebyggelse og anlegg» og som skulle tas i bruk som utbyggingsområde for vindmøller 
nå er tatt ut av planområdet. Fylkesmannen gjør derfor oppmerksom på at en gjennom plan kun 
regulerer den fremtidige bruken av et område, og at tillatelser iht. tidligere behandlinger iht. plan- og 
bygningsloven og annet regelverk ikke kan reverseres med ny plan. Ny plan vil således ikke være til 
hinder for realisering av vindkraftanlegg her i tråd med foreliggende tillatelser.  
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Kommunen bør også vurdere hvorvidt det er sannsynlig at området igjen vil kunne tas i bruk til LNF-
formål. Hvis så ikke er tilfellet er ikke plangrepet realistisk, og kommunen bør etterstrebe et 
plangrunnlag best mulig i samsvar med de faktiske forhold på stedet. 

Landbruk  
Vi viser til vår uttalelse ved 1. gangs høring, datert 26.04.19, hvor fylkesmannen ut fra 
landbrukshensyn fremmet 7 innsigelser. Av det oversendte materialet ved 2. gangs høring framgår 
det at innsigelsene nr. 1, 2 og 3, om å redusere områdene N4, N5 og B4 for å unngå omdisponering 
av dyrka jord og sikre klarere grenser er imøtekommet. Videre er innsigelse nr. 7, om å ta inn en 
bestemmelse om at jordlovens §§9 og 12 skal gjelde for KBA-område inntil områdene er regulert, 
imøtekommet.  
 
Vi anser også innsigelse nr. 6 ivaretatt ved at det er tatt inn en bestemmelse om at reguleringsplaner 
skal fastsette minimum antall boenheter. Det er i tillegg tatt inn retningslinjer om minimum antall 
boenheter som skal legges til grunn for detaljplanlegging. Fylkesmannen vurderer disse som delvis 
lite ambisiøse, dette særlig for nivået som er satt for den høyeste tettheten, med minimum 3 
boenheter pr. daa. Mer urbane utbyggingsgrep inn mot sentrum av Sistranda vil måtte innebære en 
høyere utnytting enn dette. Kulepunktene 1-3 i retningslinjene framstår også som noe uklar, - når 
nyttes kulepunkt 1 vs. 2 og 3? Fylkesmannen hadde primært sett at kommunen som en del av 
kommunedelplanen laget minimumsbestemmelser for det enkelte byggeområdet. Vi tar til 
etterretning at dette er laget som retningslinjer, og at det vil være den enkelte detaljplan som må 
avklare tettheten for hvert enkelt område.  
 
Innsigelse 4, til område B7, er ikke imøtekommet. Fylkesmannen som landbruksmyndighet 
fastholder denne innsigelsen ut fra at behovet for areal til boligformål synes svært godt ivaretatt på 
strekningen Flatval-Neset. B7 er foreslått i et sammenhengende LNFR-område med beiteinteresser 
vest for fylkesvegen, og på denne bakgrunn og med hjemmel i jordlovens §1 opprettholder 
fylkesmannen som landbruksmyndighet innsigelsen til B7. 
 
Innsigelse 5, til område B11, anser vi som delvis imøtekommet ved at det er forutsatt at det skal 
foretas naturmangfoldkartlegging av området ved detaljregulering. Vi vil imidlertid fortsatt 
understreke, som vi også påpekte ved 1. gangs høring, at vi er kritisk til størrelsen på B11 (132 
dekar). Dette både ut fra behovet for så store areal til boligformål på Uttian, at området nyttes til 
villsaubeite, og at omfanget av kystlynghei ennå ikke er dokumentert. Fylkesmannen vil som 
landbruksmyndighet opprettholde innsigelsen til dette store byggeområdet, men vil ikke avvise at 
noe av området kan bli et framtidig utvidelsesområde til Uttian Panorama. Kunnskapsgrunnlaget 
mtp. kartleggingen av kystlynghei og beiteinteressene i området vil kunne avklare grensene for 
dette. Dersom kommunen ønsker å gå videre med området i kommuneplanens arealdel, må enten 
området klart avgrenses før sluttbehandlingen, alternativt må det tas inn en bestemmelse om at 
jordloven skal gjelde for området inntil detaljreguleringsplan er vedtatt med et bedre 
kunnskapsgrunnlag om kystlynghei og beiteverdiene i området.  
 
Det er ved 2. gangs høring tatt inn mange nye LNFR-spredt områder. For landbruksinteressene i 
disse områdene vil vi understreke at lokaliseringskriteriene i bestemmelsen §38.1 skal legges til 
grunn for at byggetiltak innenfor disse områdene skal være i tråd med planen. 
 
Nytt ved 2. gangs høring er et større område foreslått til golfbane. Dette er et tiltak av slik størrelse 
at alternativer burde vært vurdert som et ledd i planprosessen. Av konsekvensutredningen går det 
fram at området er åpen fastmark og myr. Det framgår at det kan være kystlynghei innenfor 
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området. Det framgår ikke av konsekvensutredningen om at det er beiteinteresser innenfor 
området. Fylkesmannen vurderer kunnskapsgrunnlaget knyttet til landbruksinteressene i området 
som begrenset, men legger til grunn at en evt. forestående detaljregulering for området må utrede 
både kystlynghei og eventuelle beiteinteresser. 
 
Klima og miljø 
Det vises til vår høringsuttalelse til kommuneplanens arealdel 2018-2030, datert 25.04.2019. Med 
bakgrunn i hensynet til viktige klima- og miljøverdier er det fremmet 12 innsigelser til planforslaget, i 
tillegg til flere faglige råd. I 2. gangs høring er, slik vi ser det, 7 av de 12 innsigelsene helt eller delvis 
imøtekommet. Det gjelder punktene 8, 10, 11, 12, 13, 14 og 15 i vår tidligere uttalelse. Det vil si at 
øvrige innsigelser til planforslaget står ved lag. 
 
Konsekvenser 
I det nye planforslaget er det tatt inn en rekke nye tiltak, i tillegg til at det foreslås endringer og 
utvidelser av tiltak som var med i første gangs høring. Det medfølger ingen planbeskrivelse av de 
nye tiltakene, men det vises til politisk vedtak og medfølgende konsekvensutredning (KU) for nye 
områder til 2. gangs høring. Denne konsekvensutredningen er dessverre noe mangelfull både i 
beskrivelsen av foreslåtte tiltak og i vurderingen av konsekvensene av tiltakene. Jf. forskrift om 
konsekvensutredning skal en slik utredning gi en beskrivelse av tiltakene slik at virkninger for miljø 
og samfunn av nye utbyggingsområder framgår. Det skal også redegjøres for vurderte alternativer, 
og i nødvendig grad omfatte utredning av relevante og realistiske alternativer, herunder alternativ 
lokalisering.  
 
Vi kan heller ikke se at vurderinger om konsekvenser av foreslåtte tiltak for naturmangfold er 
tilstrekkelig belyst i konsekvensutredningen. Jf. naturmangfoldlovens paragraf 7 skal vurderingene 
og vektleggingen av naturmangfoldlovens §§ 8-12 framgå. Det er ikke tilstrekkelig kun å vise til at 
naturmangfoldet er vurdert etter prinsippene i naturmangfoldloven.  
 
I vår uttalelse til første gangs høring har vi pekt på at planen er svært omfattende og at det er viktig 
at det gis en vurdering av behov for areal til ulike tiltak i planen. Slik vi vurderer planforslaget er det 
satt av langt større areal til utbyggingsformål enn det som er uttalt som behov i planperioden. Dette 
gjelder både bolig, naust og småbåtanlegg. Det er pekt på at det bør vurderes å ta ut areal som 
ligger i gjeldende kommuneplan hvis de ikke lenger er like attraktive som utbyggingsområder. Når 
det nå i andre gangs høring tvert imot er åpnet for nye tiltak som medføre betydelige utvidelser av 
utbyggingsareal til ulike formål, ser vi at dette vil medføre en svært stor samlet belastning på 
arealene i Frøya kommune.  
 
I konsekvensutredningen (KU) er det et eget kapittel med «Samlede virkninger av planforslaget». Her 
er det etter vår vurdering kun en opplisting av de ulike tiltakene i planforslaget, og ingen reell 
vurdering av den samlede virkningen. I planen åpnes det for et svært omfattende spredt 
utbyggingsmønster. Dette medfører en lite effektiv arealbruk, og det åpner for tiltak som 
adkomstveier og annen tilhørende infrastruktur. Mer urørte areal som kan være attraktive for 
friluftsliv og naturmangfold bygges ned, og det blir et sterkere press på de urørte arealene som 
ligger igjen. Som nevnt i vår tidligere uttalelse vil et slikt spredt utbyggingsmønster heller ikke være i 
tråd med Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Sett i et 
klimaperspektiv vil dette bl.a. medføre økt transportbehov og være negativt for kommunens 
samlede klimagassutslipp.   
 
 
Strandsone 
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I notatet merknadsbehandling sektormyndigheter og andre offentlige instanser er det sagt at det vil 
utarbeides en samlet oversikt over lokalisering og kapasitet av naustområder og småbåtanlegg. 
Dette forstås slik at dette vil bli en egen planprosess som startes etter at arealdelen er 
ferdigbehandlet. Det er som tidligere nevnt et sterkt press på arealene i strandsonen, og det er et 
nasjonalt mål å unngå nye inngrep i verdiene i 100-metersbeltet. Det er derfor positivt at behovet for 
nye areal til naust og småbåtanlegg gis en langsiktig og helhetlig vurdering. I påvente av en slik 
helhetlig vurdering er det viktig at det i planen som nå er på høring ikke åpnes for nye tiltak som 
medfører inngrep i områder som i dag ligger urørte av tyngre tekniske inngrep. 
 
Bestemmelser, LNF spredt 
Planforslaget åpner store areal for spredt bebyggelse. I planbestemmelsenes § 38 er det omfang- og 
lokaliseringskriterier for slik bebyggelse. Jf. Miljøverndepartementets veileder til kommuneplanens 
arealdel T-1491 skal angivelsen av lokalisering være så presis at både kommunestyret, 
fylkeskommunen og statlige myndigheter kan ta stilling til om den foreslåtte arealbruk er i samsvar 
med kommunale og viktig nasjonale og regionale hensyn. Dette kan gjøres på forskjellig måter, men 
det mest avklarende er om aktuelle nye utbyggingspunkter merkes med symbol på plankartet. Hvis 
dette ikke framgår av plankartet, skal det gis bestemmelser som ivaretar slike hensyn.  
 
Når det gjelder biologisk mangfold er teksten i bestemmelsen om «biologisk- 
naturmangfoldverdiene skal vurderes og sikres…» for utydelig. Det må presiseres hvilke verdier som 
skal hensyntas. Følgende formulering foreslås:   
«Spredt bolig-, fritids- eller nærings bebyggelse kan tillates etter byggesøknad dersom: 
ny bebyggelse ikke plasseres i økologisk funksjonsområde, i sprednings- eller forflytningskorridorer for 
truede eller prioriterte arter. Heller ikke må ny bebyggelse plasseres nærmere enn 50m truede naturtyper 
eller naturtyper som vurderes å være av nasjonal eller vesentlig regional verdi, slik det går fram av kart 
over slike områder hentet fra Naturbasen datert xx.xx.xx.» 
 
I tillegg må det tas inn et lokaliseringskriterium som ivaretar verdiene langs vann og vassdrag. Det er 
viktig at ny bebyggelse ikke lokaliseres nærmere vann og vassdrag enn 50 m. Det fremmes innsigelse 
til § 38 i planbestemmelsene inntil det er tatt inn lokaliseringskriterier som sikres hensynet til 
naturmangfold og til verdiene langs vann og vassdrag. 
 
Bestemmelser KBA-områder 
I vår tidligere høringsuttalelse har vi pekt på at det er uheldig om det åpnes for bolig eller fritidsbolig 
i de områdene som var satt av som kombinert bebyggelse og anlegg (KBA). Slik bebyggelse må styres 
til de områdene som er satt av til formålet i planen. Det er derfor positivt at åpningen for boliger og 
fritidsboliger nå tas ut av KBA-områdene i planbestemmelsene.  
 
Vi ser likevel at arealbruken i flere av de tidligere KBA-områdene nå foreslås endret til spredt 
bebyggelse. Dette er uheldig og vil medføre en ytterligere spredt bebyggelse, noe som er uheldig i 
forhold til mål om en effektiv arealutnytting og å samle inngrepene. Dette vil vi legge vekt på i vår 
vurdering av områdene.  
 
Merknader til foreslåtte nye tiltak i konsekvensutredningen til 2. gangs høring 
(Det er tatt utgangspunkt i rekkefølge og nummerering i Frøya kommunes konsekvensutredning.) 
- (23) LNF FB8: Et stort areal settes av til spredt utbygging. Dette er et areal som i forrige planforslag 
lå ute som KBA-område, jf. vår merknad til bestemmelsene for KBA-områdene. En slik arealbruk vil 
medføre en vesentlig utvidelse av bebyggelsen inn i et åpent kystlandskap som i dag ligger urørt av 
tyngre tekniske inngrep. I KU under tema naturmangfold står det ikke noe om kunnskapsgrunnlaget, 
og vi har ingen informasjon om at det tidligere er utført noen kartlegging her. Av flyfoto ser vi at det 
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er fuktige myrdrag og aktuelle kystlyngheiområder innenfor området. Av innstillingen i KU går det 
fram at det er tilsvarende LNF-områder med åpning for spredt bebyggelse i nærheten med ledig 
kapasitet. Med bakgrunn i at det antas at det er store naturmangfoldverdier og at området medfører 
et spredt utbyggingsmønster bør hele området tas ut av planen.  
 
Med bakgrunn i et mangelfullt kunnskapsgrunnlag, og at det er sannsynlig at det er store 
naturmangfoldverdier i området, må det stilles krav om kartlegging av naturmangfold før det kan 
åpnes for bygging i dette området. Det fremmes innsigelse til område (23) LNF FB8 inntil 
konsekvensene av nye tiltak er tilstrekkelig vurdert. 
 
Masseuttak: Det foreslås en betydelig utvidelse av eksisterende masseuttak ved Steinsvatnet. KU er 
mangelfull, det er utelatt informasjon om at det er registrert svært store naturmangfoldverdier i 
dette området. Området sør for Steinsvatnet er registrert som et kalkrikt område i fjellet av stor 
verdi. Det er også hekkeplasser for trua og sårbare fuglearter nært den foreslåtte utvidelsen av 
masseuttaket. I tillegg er området et attraktivt utfartsområde av stor verdi for friluftsliv og 
folkehelse.  
 
Av hensyn til områdets verdi for naturmangfold og friluftsliv fremmes innsigelse til den foreslåtte 
utvidelsen av masseuttaket ved Steinsvatnet. 
 
(25) LNF F4 og Naust 12: Det foreslås et nytt område for spredt fritidsbebyggelse med åpning for 4 
fritidsboliger. Området ligger åpent til ved Postvikheia, i et område som i dag er relativt urørt av 
tyngre tekniske inngrep. Deler av området ligger innenfor 100-metersbeltet langs sjø. En åpning for 
ny fritidsbebyggelse her vil samtidig åpne for veiadkomst og annen nødvendig infrastruktur. Av 
planbeskrivelsen ved første gangs høring går det fram at det er en arealreserve med kapasitet til om 
lag 425 nye fritidsboliger, og at det av den grunn kun avsettes to nye områder, der begge er 
utvidelser av eksisterende areal. En åpning for spredt fritidsbebyggelse ved Postvikheia som foreslått 
vil bidra til et mer spredt utbyggingsmønster, samtidig som det kan medføre at det blir vanskeligere 
å realisere de arealene som allerede er satt av til formålet.  
 
I KU under tema naturmangfold står det ikke noe om kunnskapsgrunnlaget, det er mest sannsynlig 
ikke utført noen kartlegging her. Av flyfoto ser vi at det er mer fuktige myrdrag og aktuelle 
kystlyngheiområder innenfor området. Det er grunn til å anta at dette er et område av stor verdi for 
naturmangfold. Med bakgrunn i hensynet til naturmangfold og at ny fritidsbebyggelse vil medføre 
inngrep i et urørt kystheiområde må det foreslåtte området (25) LNF F4 tas ut av planen. Når dette 
området ikke åpnes for ny fritidsbebyggelse vil det heller ikke være behov for nytt naustområde 
Naust 12. Naust 12 må tas ut av planen. Dette er å forstå som en innsigelse. 
 
(26) LNF F5: Det foreslås en utvidelse av et eksisterende område for spredt bebyggelse. Som nevnt 
tidligere i vår uttalelse er det uheldig at det nå tas inn nye forslag som innebærer et spredt 
utbyggingsmønster og en mindre effektiv arealbruk. Det er også fortsatt ledig kapasitet i de 
eksisterende områdene ved Leirvik. Jf. medfølgende KU er det store naturmangfoldverdier i det 
området som foreslås åpnet for spredt utbygging. Med bakgrunn i hensynet til viktig naturmangfold 
og at det foreslåtte tiltaket vil bidra til et spredt utbyggingsmønster fremmes innsigelse til det 
foreslåtte området (26) LNF F5.  
 
(27) LNF FB4, Naust 13 og Naust 14: Det foreslås nye areal for spred boligbygging og for 
naustbebyggelse. Alle tiltakene ligger i 100-metersbeltet langs sjø, og vil medføre inngrep i verdiene i 
strandsonen. Det er satt av store areal til spredt bebyggelse i dette området i gjeldende 
kommuneplan. Det medfølger ingen vurdering av behovet for nye areal eller vurderinger av 
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konsekvensene av at det stadig legges ut nye areal til disse formålene. Med bakgrunn i hensynet til 
verdiene i 100-metersbeltet langs sjø fremmes innsigelse til de foreslåtte tiltakene (27) LNF FB4, 
Naust 13 og Naust 14. 
 
(29) LNF F5: Det foreslås en utvidelse av et eksisterende område for spredt bebyggelse. Som nevnt 
tidligere i vår uttalelse er det uheldig at det nå tas inn nye forslag som innebærer et spredt 
utbyggingsmønster og en mindre effektiv arealbruk. I gjeldende kommuneplan er det satt av areal til 
fritidsbebyggelse nært det foreslåtte området, og det medfølger ingen behovsvurdering som tilsier 
at det er behov for nye areal til dette formålet. Deler av området ligger innenfor 100-metersbeltet 
langs sjø. Med bakgrunn i at åpning for spredt fritidsbebyggelse her vil medføre et spredt 
utbyggingsmønster og en lite effektiv arealbruk bør hele området tas ut av planen. Hvis det like vel 
åpnes for nye tiltak her bør området avgrenses min 100 m fra sjøen. 
    
(30) LNF FB3: Det foreslås å åpne et område ved Dyrøy for spredt bebyggelse. Hele området ligger 
innenfor 100-metersbeltet langs sjø, og jf. medfølgende KU er det svært viktige 
naturmangfoldverdier i tilknytning til det foreslåtte området. Det er et sterkt press på nye 
byggeområder i Frøya kommune, og det er viktig at de tettestedsnære arealene bygges ut med krav 
til reguleringsplan og en høy arealutnytting. Det er rikelig med tilgjengelig areal for bolig i Dyrøy 
skolekrets i gjeldende kommuneplan. Det er viktig at kapasiteten i eksisterende områder utnyttes før 
nye areal tas i bruk. Med bakgrunn i hensyn til verdiene i 100-metersbeltet langs sjø fremmes 
innsigelse til det foreslåtte området (30) LNF FB3. 
 
(31) LNF B4: Det foreslås en utvidelse av et eksisterende område for spredt bebyggelse. Som nevnt 
tidligere i vår uttalelse er det uheldig at det nå tas inn nye forsalg som innebærer et spredt 
utbyggingsmønster og en mindre effektiv arealbruk. Det er også fortsatt ledig kapasitet i de 
eksisterende områdene ved Gurvikdalen. Det er registrert viktige naturmangfoldverdier i området. 
Med bakgrunn i at åpning for spredt fritidsbebyggelse her vil medføre et spredt utbyggingsmønster 
og en lite effektiv arealbruk bør hele området tas ut av planen. 
 
(24) LNF FB8: Det foreslås en utvidelse av et eksisterende område for spredt bebyggelse. Som nevnt 
tidligere i vår uttalelse er det uheldig at det nå tas inn nye forslag som innebærer et spredt 
utbyggingsmønster og en mindre effektiv arealbruk. Det er ledig kapasitet i allerede planavklarte 
områder ved Bekken. Med bakgrunn i at åpning for spredt fritidsbebyggelse her vil medføre et 
spredt utbyggingsmønster og en lite effektiv arealbruk bør hele området tas ut av planen.   
 
Golfbane: Et område på hele 340 daa vest for Strømøya foreslås som golfbane. Det medfølger ingen 
beskrivelse av anlegget ut over at det er ønske om å etablere en 9-hulls golfbane med 
treningsfasiliteter og klubbhus.  
 
Området ligger i dag relativt urørt av tekniske inngrep, og består av fuktige myrpartier, åpne berg og 
mer lyngkledde partier. Det antas at deler av området har kystlynghei. Av KU framgår det at det er 
viktige naturmangfoldverdier i dette området.  
 
Innenfor planområdet ligger et viktig viltområde for arter av nasjonal forvaltningsinteresse, og sør i 
området ligger et område registrert som sørvendt berg og rasmark. Slike inngrepsfrie områder med 
en blanding av ulike vegetasjonstyper er viktige lokaliteter både for plante- og dyreliv. Med det 
presset det er på arealene i Frøya kommune i dag er det ekstra viktig å skjerme de mer urørte 
områdene for nye inngrep.  
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Det går fuktige myrparti gjennom store deler av området. Myr har en viktig funksjon både i forhold 
til naturmangfold, som flomdemper og som karbonlager i forhold til klima. Myr og våtmark er viktige 
leveområder for mange arter. Mange insekter som blant annet øyenstikkere og fugler lever i myr. 
Trekkfugler bruker ofte myrene våre som rasteplasser. For noen vanlige planter som multe, er myr 
eneste levested og multa er derfor helt avhengig av at vi ikke ødelegger helt vanlige myrområder. 
Myr og torvmark er også de største karbonlagrene vi har på land og lagrer store mengder karbon og 
klimagasser. Studier fra Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet viser at drenering av myr og 
torvmark utgjør over 10 prosent av de totale karbonutslippene i Norge. 
 
Det vises i denne sammenheng til innspill angående område avsatt til vindkraft i kommuneplanens 
arealdel som medfølger planforslaget på andre gangs høring. Innspillet representerer mange i Frøya 
kommune, og det foreslåtte området som tidligere er åpnet for vindkraft er nå tatt ut av 
kommuneplanens arealdel. I innspillet står følgende:    
«Her hekker det siste Hubroparet som produserer unger. Her er det kystlynghei, reinrose og andre vernede 
plantearter. Her holder vipa, spoven, lirypa og andre fuglearter til. Disse har vi har forpliktet oss til å ta 
vare på.» 
Området ved Strømøya der det nå foreslås golfbane kan på mange måter sammenlignes med 
kystheiområdene ved Skarsvågen. Det er grunn til å anta at naturmangfoldverdiene ved Strømøya er 
minst like store eller større. 
 
Det er uheldig at det åpnes for etablering av golfbane i et slikt urørt landskap av stor verdi for 
naturmangfold. Før det kan åpnes for større inngrep i dette området må det gis en mer detaljert 
beskrivelse av de planlagte tiltakene, samtidig som det må gjøres en faglig kvalifisert kartlegging av 
naturmangfoldverdiene i dette området. For å utføre denne oppgaven er det essensielt at det 
foreligger vitenskapelig dokumentasjon om tiltakets omfang og konsekvenser, slik at vedtak kan 
fattes på bakgrunn av kunnskap om forholdet. En slik kartlegging må gjennomføres før det kan tas 
stilling om dette er riktig sted for lokalisering av en golfbane som foreslått.  
 
Med bakgrunn i hensynet til naturmangfold og manglende beskrivelse av de foreslåtte tiltakene 
fremmes innsigelse til det foreslåtte området for golfbane inntil det foreligger et mer utfyllende 
beslutningsgrunnlag for framtidig arealbruk i dette området.  
 
Halten: Det vises til vår tidligere uttalelse der det fremmes innsigelse til ny bebyggelse på Halten 
inntil utstrekning og omfang er redusert i tråd med våre merknader. Punkt 2 v i kommunestyrets 
vedtak om at en bebyggelsesplan fra 1994 skal legges til grunn for omfang og tiltak imøtekommer 
ikke vår innsigelse. Jf. kontakt underveis i planprosessen med Frøya kommune vil ny bebyggelse på 
Halten bli tatt opp i egen dialog med berørte sektormyndigheter. 
 
Massedeponi Kjellmyra: Det forstås slik at området som settes av til massedeponi avgrenses i tråd 
med konklusjonen i fagnotat datert 04.06.2019 om vurdering av anleggelse av massedeponi.   
 
Helse og omsorg 
Viser til tidligere uttalelse. Som nevnt under avsnitt til Klima og Miljø avdelingen er det uheldig å 
åpne for ytterligere spredt boligbebyggelse også i et folkehelseperspektiv.  I Meld. St.15 «Leve hele 
livet» vises det til at andelen eldre blir høyere og det blir flere av de eldste. Samtidig skal flest mulig 
eldre bli boende i egen bolig. Den demografiske utviklingen med en økende andel og antall eldre vil 
sette press på helse- og omsorgstjenestene. Organiseringen av rasjonell tjenesteyting er lettere å få 
til hvis befolkningen, spesielt de eldre, samles mer i tettsteder og nært disse. Tettstedsutviklingen er 
derfor også av betydning for å gjøre det mulig også i fremtiden å ha bærekraftige tjenester. Vi vil tilrå 
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kommunen å ha fokus på utvikling av de etablerte tettstedene, for å mest mulig effektivt kunne 
ivareta og videreutvikle tjenestetilbudet i kommunen.  
 
Samfunnssikkerhet 
Fylkesmannen ser det som svært positivt at kommunen har opprettet dialog med 
storulykkebedriften for å se nærmere på virksomheten. Vi vil fortsatt oppfordre kommunen som i 
vårt høringssvar til å legge hensynssoner etter gjeldene veiledere fra DSB for den delen av 
virksomheten som kan være utsatt med tanke på lagring og bruk av midler som kan medføre en 
potensiell fare for omgivelsene. Det er en forventning fra nasjonale myndigheter og DSB som 
ansvarlig for oppfølging av storulykkeforskriften at det legges hensynssoner rundt slike virksomheter 
for framtidig etablering. Dette betyr ikke som vi har påpekt før at man er forhindret fra videre 
endring og utvikling av nærområder og medfører ingen båndlegging ut over at det tas hensyn og 
vurderes hvilke tiltak som tillattes nærme slike virksomheter. 
 
 
Fylkesmannens konklusjon   
 
Det fremmes følgende innsigelse til kommuneplanen: 

1. Fylkesmannen opprettholder av hensyn til beiteinteressene og med hjemmel i 
jordlovens §1 innsigelsen til område B7. 

2. Fylkesmannen opprettholder av hensyn til beiteinteressene og med hjemmel i 
jordlovens §1 innsigelsen til B11 inntil at området er avgrenset i tråd med 
kunnskapsgrunnlaget om kystlynghei og beiteverdiene i området. Alternativt at 
jordloven gjøres gjeldende for B11 inntil detaljplan for området/evt. deler av områder, 
med dette kunnskapsgrunnlaget, er vedtatt. 

3. Fylkesmannen opprettholder med hjemmel i plan- og bygningslovens § 1-8 innsigelse til 
nye naust og småbåthavner i områder som ikke ligger i tilknytning til eksisterende 
infrastruktur. Dette gjelder områdene SBH 2, SBH 8, SBH 9, Naust 4, Naust 9, Naust 10 
og Naust 11. 

4. Fylkesmannen opprettholder med hjemmel i PBL § 5-4 innsigelse til det forslåtte 
næringsområdet N5 – Hammarvik inntil det er gjennomført en vektlegging av 
naturmangfoldverdiene og en vurdering av avbøtende tiltak. 

5. Fylkesmannen opprettholder med hjemmel i PBL § 1-8 innsigelse til KBA 5 - Sørburøya. 
6. Fylkesmannen opprettholder med hjemmel i PBL §1-8 og hensynet til truede arter og 

prioriterte arter jf. Norsk rødliste for arter innsigelse til de fire områdene 22LNF F på 
Halten inntil utstrekning og omfang er redusert. 

7. Fylkesmannen opprettholder med bakgrunn i hensynet til nasjonalt viktige naturtyper og 
arter, PBL § 1-8 og et utilstrekkelig kunnskapsgrunnlag innsigelse til veitraseen Sula – 
Mausundvær. 

8. Det fremmes innsigelse til § 38 i planbestemmelsene inntil det er tatt inn 
lokaliseringskriterier som sikrer hensynet til naturmangfold og til verdiene langs vann og 
vassdrag, jf. vurderingene under klima og miljø. 

9. Av hensyn til områdets verdi for naturmangfold (naturtype verdi B) og friluftsliv fremmes 
med hjemmel i PBL § 5-4 innsigelse til den foreslåtte utvidelsen av masseuttaket ved 
Steinsvatnet, jf. T-2/16.  



  Side: 9/10 

10. Med bakgrunn i hensynet til naturmangfold, og at ny bebyggelse vil medføre inngrep i 
urørt natur, fremmes med hjemmel i PBL § 5-4, innsigelse til det foreslåtte området (25) 
LNF F4 og Naust 12 samt området (26) LNF F5, jf. T-2/16. 

11. Med bakgrunn i hensynet til verdiene i 100-metersbeltet langs sjø fremmes med 
hjemmel i PBL § 1-8 innsigelse til de foreslåtte tiltakene (27) LNF FB4, Naust 13 og Naust 
14 samt (30) LNF FB3. 

12. Med bakgrunn i hensynet til naturmangfold, og på grunn av mangelfullt 
kunnskapsgrunnlag, fremmes med hjemmel i PBL § 5-4 innsigelse til område for 
golfbane og til område (23) LNF FB8 inntil det foreligger et mer utfyllende 
beslutningsgrunnlag for framtidig arealbruk i disse områdene og konsekvensene av nye 
tiltak er tilstrekkelig vurdert, jf. T-2/16.  

 
 
Det fremmes følgende faglige råd til reguleringsplanen: 

1. Jf. Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging bør 
områdene (24) LNF FB8, (29) LNF F5 og (31) LNF B4 tas ut av planen for å unngå et spredt 
utbyggingsmønster og en lite effektiv arealbruk. 

 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Mari Mogstad (e.f.) 
avdelingsdirektør 
Kommunal- og justisavdelingen 

 Thomas Møller 
seniorrådgiver 
Kommunal- og justisavdelingen 
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Høringsuttalelse med varsel om innsigelse til 2. gangs høring av 
kommuneplanens arealdel 2018 - 2030 for Frøya kommune 
 
Det vises til 2. gangs høring av forslag til kommuneplanens arealdel 2018 - 2030 for Frøya kommune. 
Forsvarsbygg er gitt innsigelsesmyndighet for å ivareta Forsvarets interesser i plansaker etter plan- og 
bygningsloven. 

Forsvarsbyggs høringsuttalelse til 1.gangshøringen med varsel om innsigelse gitt 19.03.2019 opprettholdes 
med det innhold i bestemmelser, det geografiske omgang og den begrunnelse som er gitt i denne. 

Forsvarsbygg fremmer derfor følgende vilkår for egengodkjenning: 

Forsvarets skyte- og øvingsfelt i sjø må sikres med planbestemmelser som forhindrer etablering av 
faste anlegg i sjø herunder akvakulturanlegg. 

Dersom vilkår for egengodkjenning ikke blir imøtekommet, er det å regne som et varsel om innsigelse til 
planforslaget. 
 

  
Bjørn Bergesen 
Leder arealplan 
Eiendomsforvaltning 
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Deres dato: 10.07.2019 Deres referanse: 19/1528 Tore Forbord 

 

Fylkeskommunens uttalelse - 2 gangs høring rullering av 
kommuneplanens arealdel 2018 - 2030 - Frøya kommune 

 

Vi viser til deres oversendelse av 10.07.2019 og til vår uttalelse i brev datert 

11.04.2019 til 1. gangs høring av planen. Fylkesutvalget i Trøndelag fylkeskommune 

behandlet saken i møte den 09.04.2019 (sak 80/19). 

 

Det er kun endringer som legges ut til ny høring/offentlig ettersyn. Det er utarbeidet 

bl.a nye konsekvensutredninger og samla virkninger. Oversendelsen inneholder en 

oversikt og behandling av merknader fra private, samt oversikt og behandling av 

merknader fra sektormyndigheter. 

 

Trøndelag fylkeskommune vil gi ros til Frøya kommune for en godt gjennomført prosess, 

og det har også vært en god dialog underveis. Våre innspill fra 1. gangs høring er i stor 

grad etterkommet. 

 

Planen inkluderer følgende områder der det er varslet innsigelse fra 

sektormyndighetene: 

 SBH 2 og Naust 4 i Kvervavika opprettholdes. 

 F 2 og SBH 8 på Innerneset opprettholdes. 

 B 7 (Nordhammaren) og B 11 (Uttian) opprettholdes. 

 Forsvarets skytefelt reduseres slik at Froan naturreservat ikke berøres. 

 

I tillegg er det gjort en del endringer ved at områder som ble møtt med innsigelser er 

redusert eller tatt ut av planen. En del innspill/områder som ikke var med på 1. gangs 

høring er nå tatt inn i planen. Det er også gjort en del endringer i bestemmelsene. 

 

Vi ser at det er stor aktivitet i strandsonen både med nye næringsareal, fritidsboliger og 

infrastrukturtiltak som kaianlegg mv. Strandsonen er en ikke-fornybar ressurs med 

økende konkurranse om arealene. Ressursene i kystsonen får derfor stadig større 

betydning for næringsaktivitet og verdiskaping. 

 

Planlegging skal bidra til å hindre uønsket nedbygging i strandsonen og sikre 

bærekraftig ressursutnyttelse langs kysten. Strandsonen skal bevares som et natur- og 

friluftsområde tilgjengelig for alle (PBL § 1-8). Dette er viktig både for naturopplevelsen, 

for rekreasjonsverdien og ei god folkehelse. 



 

 Trøndelag fylkeskommune 
 Seksjon Plan 
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Vi har følgende kommentarer til enkeltområder: 

 

Forsvarets skytefelt, sikringssone i Frohavet 

 

 

 

Ved 2. gangs høring er innsigelsen fra Forsvarsbygg delvis tatt til følge ved at en 

sikringssone er lagt inn i plankartet (området er redusert slik at Froan naturreservat 

ikke berøres). Følgene formulering er tatt i inn i Planbestemmelser og retningslinjer: 
 

Pkt § 52.6 SIKRINGSSONE FORSVARETS SKYTEFELT (§ 11-8 BOKSTAV A) 

Hensynssone militær virksomhet – skytefelt (§ 11-8, a) - (H380). Sonen viser 

forsvarets skyte og øvingsfelt. Det kan ikke tillates faste anlegg i sjø som 

akvakulturanlegg. 

 

Tilhørende retningslinje: 

Områdene kan fortsatt brukes til sivil aktivitet som farled, fiske og friluftsliv, men ikke 

samtidig med militær aktivitet. Sivil aktivitet må rette seg etter anvisning fra 

Forsvaret. 

 

Forsvarets skyte- og øvingsarealer i og ved Frohavet ligger i et område som er et av 

akvakulturnæringens mest produktive områder, og hvor næringen har store ambisjoner 

om å videreutvikle sin aktivitet som matvareprodusent. 

 

Siden 1.1.2010 har fylkeskommunen vært tildelingsmyndighet og hatt ansvar for 

koordinering av søknader om akvakulturtillatelser. Fylkeskommunen er 

innsigelsesmyndighet på vegne av akvakulturinteressene i forbindelse med 

arealplanlegging i sjø. 

 

Vi savner et kartgrunnlag som viser hva som er sikringssone og hva som er faktiske 

skyte og/eller øvingsfelt. Arealet som går rundt havmerden ved Håbranden, og arealet 

inn mot Uttian og Inntian, er begge eksempler på områder hvor grensedragningen bør 

Forsvarsbygg har fremmet 

følgende innsigelse: 

 

Forsvarets skyte-og øvingsfelt i 

sjø må sikres med 

planbestemmelser som 

forhindrer etablering av faste 

anlegg i sjø herunder 

akvakulturanlegg. 
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sees nærmere på og vurderes på nytt. Her er det i dag etablert flere akvakulturanlegg, 

se vedlagte kartutsnitt.  

 

Det er uheldig at ikke alle berørte oppdrettsselskap står på lista over høringsparter. Med 

unntak av Måsøval Fiskeoppdrett AS er ikke selskapene som driver oppdrettsvirksomhet 

i og i tilknytning til disse områdene tilskrevet. Forsvarets formål (sikringssonen) og 

bestemmelsene i kommuneplanens arealdel må uansett ikke få følger for eksisterende 

akvakulturanlegg. 

 

Trøndelag fylkeskommune fraråder ut fra overnevnte at sikringssonen med 

bestemmelser blir lagt ut slik det er foreslått i planforslaget. Vi ønsker å komme i dialog 

med kommunen og Forsvarsbygg om avgrensingen av øvingsfelt og arealformålet, 

ordlyden i bestemmelsene og muligheten for sambruk innenfor øvings- og skytefeltene. 

 

Område F2 og småbåthavn SBH 8 

Området som innspillet gjelder er avsatt til landbruk- natur og friluftsområde i gjeldende 

arealdel. Rådmannen i Frøya kommune innstilte på at område F2 og SBH8 (Innerneset) 
tas ut av planforslaget. Kommunestyret vedtok i sin behandling 21.06.2019 at innspillet 

tas med i planen. I forhold til 1. gangs høring er området for fremtidig fritidsbebyggelse 

foreslått avgrenset 50 fra sjøen. 

 

 

 

Det vises til Fylkesutvalgets vedtak den 09.04.2019: 

Fritidsbebyggelse F2 og småbåthavn SBH 8 ved Innerneset (Fillingsnes) må tas ut av 

planen, med hensyn til naturmangfold, strandsone, friluftsliv og landskap, samt at 

det finnes arealreserver i området. 

Landskapet er åpent med lyngrabber uten annen vegetasjon. Området ligger i all 

hovedsak innenfor 100 metersbeltet langs sjøen. Området er urørt og benyttes som 

turmål og som badeområde. Tiltaket vil medføre store inngrep i et sårbart 

naturområde, samt nedbygging/privatisering av kvalitetsrike friluftsområder for 

allmennheten.  

 

Området inngår også i et innspill fra 28 grunneiere å Fillingsnes som går imot 

innspillet om fritidsbebyggelse. Det foreslås at området inngår i en hensynssone, 

friluftsliv. 
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Med bakgrunn i hensynet til naturmangfold, strandsone, friluftsliv og landskap, samt at 

det finnes arealreserver i området må område F2 og SBH Innerneset på Fillingsnes 

tas ut av planen. 

 

Område B6 med fremtidig boligbebyggelse er foreslått utvidet mot øst, nærmere sjøen. 

 

 

 

Område B11 (på Uttian) 

Det vises til Fylkesutvalget vedtak den 09.04.2019: 

Ut fra manglende trafikksikkerhet og ut fra konflikt med nasjonale og regionale 

klimamål fraråder Trøndelag fylkeskommune innspill B11.  

 

B11 består av to innspill med til sammen 60 boenheter. Nærmeste skole ligger på 

Sistranda, ca 8 km unna. Nærmeste barnehage ligger på Nesset, ca 4,5 km unna. 

Innspillet vil medføre økt trafikk av fotgjengere og syklister langs fylkesveg 6476, 

noe som vil gi trafikkfarlige situasjoner da det ikke finnes tilfredsstillende sikring for 

disse trafikant-gruppene. Det bør heller ikke åpnes for nye boligområder på Uttian før 

manglende gang/sykkelveg langs fv 714 er på plass. Innspillet medfører også økt 

bilbruk og er slik sett uheldig når det gjelder å redusere klimautslippene. 

 

Øya Uttian har adkomst via Uttian bru på fylkesveg 6476. Brua har ett kjørefelt med 

møteplass på midten. Brua har dårlig sikt i fht møtende trafikk og mangler 

gang/sykkelveg. 

 

Kommuneplanen vil sammen med innspill B11, reguleringsplanen Uttian panorama og 

foreslått spredt utbygging, åpne for ca 110 nye boenheter på Uttian. Foreslåtte 

boligutbygging vil medføre økt trafikk av fotgjengere og syklister langs fylkesveg 6476, 

noe som vil gi trafikkfarlige situasjoner da det ikke finnes tilfredsstillende sikring for 

disse trafikant-gruppene. Selv om det allerede er etablert skoleskyss, vil de som 

bosetter seg på Uttian være avhengig av biltransport til jobb, fritidsaktiviteter, samt for 

barnehagetransport. Økt bilbruk strider mot nasjonale og regionale klimamål. Ut fra 

overnevnte opprettholder Trøndelag fylkeskommune frarådingen av område 

B11. 

Trøndelag fylkeskommune har ut 

fra terrengforholdene på stedet 

ikke avgjørende merknader til 

utvidelsen av område B6.  

 

Det vises til Statens vegvesens 

tidligere presisering av at verken 

område B6 eller B7 kan påregne å 

få nye avkjørsler fra fv. 714. Jfr 

fylkets Delstrateg veg 2019-2023. 

der fv 714 er i funksjonsklasse B 

med streng holdning for avkjørsler. 
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Kulturminner 

Vi er godt fornøyd med at kommunen ønsker å benytte data fra den nasjonale 

kulturminnedatabasen Askeladden i sin arealplanlegging slik det beskrives under punkt 

14 Kulturminner og Kulturmiljø i planbestemmelsene. Man må imidlertid være 

oppmerksom på at Askeladden ikke kan oppfattes som en fullstendig oversikt over 

kommunens kulturminneressurser. Det er heller et uttrykk for nåværende 

kunnskapsstatus. Endret kunnskap og nye registreringsmetoder gjør at det stadig blir 

gjort nye funn. Vi ber derfor om at følgende tekst tas inn under punkt 14. 

 

Med utgangspunkt i usikkerheten med hensyn til hvor synlige og skjulte automatisk 

fredede kulturminner (fra før 1537) finnes, må fylkeskommunen ta forbehold om 

arealbruken når det gjelder slike. Trøndelag fylkeskommune presiserer derfor at det 

ved denne uttalelsen ikke gis samtykke til arealbruken. Dette gjør at de enkelte 

reguleringsplaner må sendes fylkeskommunen som høringsinstans for behandling og 

uttalelse. 

 

Vi viser utover dette til vårt innspill vedrørende automatisk fredete kulturminnet datert 

28.03.19 og er godt fornøyd med at flere av våre innspill er tatt inn bestemmelsenes 

punkt 38.2. Vi vil samtidig understreke at opplistingen av LNF areal for spredt 

utbygging i vårt innspill ikke er uttømmende, men tar for seg områder med særlig høy 

prognose for funn eller områder hvor det er kjent funn fra tidligere.  

 

Golfbane på sørenden av Strømøya 

 

 

 

Medvirkning og folkehelse 

Arealplanlegging har et stort potensial til å påvirke helse og livskvalitet i befolkningen, 

noe som er en forutsetning for en bærekraftig samfunnsutvikling. Og helse skapes der vi 

bor og lever våre liv. Gjennom planlegging som sørger for sosiale møteplasser, bevarer 

grønne områder og vegetasjon, områder til fysisk aktivitet, møter mellom generasjoner, 

«aktiv transport», varierte rekreasjonstilbud, trygghet som i trafikksikkerhet, tilhørighet, 

attraktivitet, tilgang til sunn mat, utjevning av sosiale ulikheter i boligbyggingen, luft – 

vann – støy - hensyn – det vi kan kalle et helsefremmende lokalsamfunn. Det meste av 

dette ser ut til å være ivaretatt på en tilfredsstillende måte i arealplanutkastet for Frøya 

kommune. 

Det er kjent flere automatisk fredete 

kulturminner i tilgrensende områder til 

planen med blant annet funn fra 

jernalder og middelalder ved Strømøya 

med Askeladden id 55830, 36039, 

241799. 550670 og 550669. Det er 

også gjort funn av to gravrøyser ved 

Aukan med Askeladden id 87980.  

 

En registrering må derfor påregnes hvis 

planen skal realiseres. 
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Fra et folkehelseståsted er det imidlertid en utfordring at det i konsekvensutredningen 

nærmest settes likhetstegn mellom folkehelse og friluftsliv - og da mulighetene for 

rekreasjon. Det er en viktig bestanddel av folkehelsearbeidet, men langt fra alt. I 

konsekvensutredningen har barn- og unges oppvekstvilkår, samferdsel, trafikksikkerhet 

og tettstedsutvikling like stor betydning for folkehelsa. Dette helhetssynet om folkehelse 

bør komme tydeligere fram. 

 

En konsekvensutredning gir heller ikke rom for å hente inn innbyggernes stemme – alt 

fra de yngste til de eldste – vurderingene bygger i all hovedsak på ulike databaser og 

ikke på erfaringer/synspunkter fra innbyggerne. Høringer kommer lengst nede på 

medvirkningsstigen, og det er derfor svært viktig å ta hensyn til medvirkning i det 

videre arbeidet med denne planen og ved detaljregulering og gjennomføring av 

tiltakene. 

 

Oppsummering: 

 

Innsigelse:  

Område for fremtidig fritidsbebyggelse F2 og småbåthavn SBH 8 ved Innerneset 

(Fillingsnes) må tas ut av planen, med hensyn til naturmangfold, strandsone, friluftsliv 

og landskap, samt at det finnes arealreserver i området. Trøndelag fylkeskommune 
opprettholder innsigelsen til område F2 og småbåthavn SBH 8, jfr. fylkesutvalgets vedtak 
i møte 09.04.2019 (sak 80/19). 

 
Fraråding: 
Trøndelag fylkeskommune fraråder at sikringssonen for forsvarets skytefelt med 
bestemmelser blir lagt ut slik det er foreslått i planforslaget. Vi ønsker å komme i dialog 
med kommunen og Forsvarsbygg om avgrensingen av øvingsfelt og arealformålet, 
ordlyden i bestemmelsene og muligheten for sambruk innenfor øvings- og skytefeltene. 

 

Ut fra manglende trafikksikkerhet og ut fra konflikt med nasjonale og regionale 

klimamål opprettholder Trøndelag fylkeskommune frarådingen av område B11 på Uttian. 

 

Når det gjelder utvidelsen av område B6 viser vi til Delstrateg veg 2019-2023. der fv 

714 er i funksjonsklasse B med streng holdning for avkjørsler. Det kan ikke påregnes å 

få nye avkjørsler fra fylkesveg 714. 

 

Når det gjelder forhold til fylkesveg viser vi også Statens vegvesen uttalelser datert 

02.04.2019 og 20.08.2019. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Vigdis Espnes Landheim     Tore Forbord 

Seksjonsleder       rådgiver 

 

 

Kontaktpersoner: Kulturminner, Anne Haug tlf 74175143 

   Akvakultur,  Lill Connie Furu tlf 74 17 96 69 / 918 37 522  
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Merknader og faglige råd - innspill til 2.gangs høring 
kommuneplanens arealdel i Frøya kommune. 

Frøya kommune har lagt forslag kommuneplanens arealdel 2018-2030 ut til 2. gangs høring / 

offentlig ettersyn. Fylkeskommunens innsigelser etter 1. gangs høring er etterkommet, det 

gjelder også de flest innsigelser fra andre sektormyndigheter. Ved merknadsbehandlingen ble 

en rekke innspill som ble frarådet/avvist i 1. runde, vedtatt tatt inn i planen. Dette gjelder 

blant annet innspill fra Forsvarsbygg. I høringsuttalelse til planprogram 28.08.2017 ga 

Forsvarsbygg planinnspill til at skyte- og øvingsfeltene T1 Frohavet målområde og T1 Frohavet 

fareområde (Burøyfeltet), T14 Frohavet, T15 Frohavet II og END352 Halten må tas inn i 

kommuneplanens arealdel som hensynssone etter plan- og bygningslovens § 11-8a 

Sikringssone, og med bestemmelser som forhindrer faste anlegg i sjø, herunder akvakultur. I 

første utkast til planforslaget hadde ikke Frøya kommune tatt innspillet til følge, slik at det 

ikke var kjent for høringspartene. I andre høringsutkast er dette tatt til følge ved at en 

sikringssone legges inn i plankartet med planbestemmelse:   

SIKRINGSSONE FORSVARETS SKYTEFELT (§ 11-8 BOKSTAV A) 

Hensynssone militær virksomhet – skytefelt (§ 11-8, a) - (H380). Sonen viser forsvarets 

skyte og øvingsfelt. Det kan ikke tillates faste anlegg i sjø som akvakulturanlegg.   

Tilhørende retningslinje:   

Områdene kan fortsatt brukes til sivil aktivitet som farled, fiske og friluftsliv, men ikke 

samtidig med militær aktivitet. Sivil aktivitet må rette seg etter anvisning fra 

Forsvaret.  
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Fylkeskommunen er blant annet myndighet for innsigelse på vegne av akvakulturinteresser i 
sjø. Siden 1.1.2010 har fylkeskommunen vært tildelingsmyndighet og hatt ansvar 
for koordinering av søknader om akvakulturtillatelser. Et av vilkårene som må være oppfylt 
ved tildeling av akvakulturtillatelser, er at tiltaket ikke er i strid med vedtatte arealplaner eller 
vernetiltak. Ved at arealformålet Sikringssone med bestemmelse nå er tatt inn i 
kommuneplanens arealdel ved andre gangs høring, får det store følger for 
akvakulturnæringen.  
 
Forsvarets skyte- og øvingsarealer i og ved Frohavet ligger i et område som er et av 
akvakulturnæringens mest produktive områder, og hvor næringen har store ambisjoner om å 
videreutvikle sin aktivitet som matvareprodusent.   
 
Forsvarets øvings- og skytefelt i sjø legger beslag på store sjøarealer i Frøya, men også i Bjugn, 

Ørland og Hitra. I forbindelse med høringen av den interkommunale kystsoneplanen «Kysten 

er klar», sa Forsvarsbygg i sin uttalelse 11.11.2013 at det er viktig for Forsvaret å holde på de 

feltene de besitter, og at de i utgangspunktet ikke kan avgi bruksmuligheter innenfor 

etablerte skyte- og øvingsfelt i nærområdet til den nye kampflybasen. Dette begrunnes med 

at forsvarets fartøy skal kunne benytte høy fart og brå manøvrering, noe som blir vanskelig 

når det skal tas hensyn til anlegg i sjøen. I tillegg sier Forsvaret at fartøyenes bruk av sensorer 

og våpen måtte begrenses på grunn av hensynet til nærliggende akvakulturanlegg. Samtidig 

sa de at de var villig til å gå inn i en dialog med tanke både på sambruksmuligheter og 

justering av skytefeltsgrenser for en del av øvingsfeltene.  

Det gir forutsigbarhet for næringsutøverne og andre at Forsvarets øvings- og skytefelt blir 

eget formål i kommuneplanens arealdel. Trøndelag fylkeskommune mener samtidig at det er 

nødvendig å få klarlagt Forsvarets totale arealbehov i Frohavet med tilgrensende områder. 

Det er betydelige attraktive arealer som nå er gjort utilgjengelig for akvakulturnæringen. Det 

er behov for å se områdene under ett og ikke bare stykkevis for hver gang en kommune 

rullerer arealplanen sin. En slik gjennomgang må også sees i sammenheng med forslaget til 

marin verneplan som omfatter store sjøarealer i Ørland og Bjugn. 

Forsvarets arealbehov for skyte- og øvingsfelt er forståelig, særlig sett i sammenheng med 

den nye hovedkampflybasen på Ørlandet. Det bør likevel være mulig å drøfte enkelte 

områder på nytt for å unngå konflikt med både eksisterende akvakulturanlegg og de mest 

attraktive områdene for fremtidig akvakulturdrift.  

Likeså bør det sees nærmere på ordlyden i bestemmelsene. Bestemmelsen som forbyr faste 

installasjoner som akvakulturanlegg får konsekvenser for ulike typer akvakultur. Nå vil 

bestemmelsen omfatte både matfiskoppdrett i sin nåværende form og mer eksponerte 

driftsformer (som for eksempel havmerden på lokaliteten Håbranden til Ocean Farming AS 

(SalMar), og den vil også omfatte eventuelle anlegg for dyrking av skjell og makroalger osv. 

Ikke alle former for akvakultur har samme krav til daglig tilsyn og/eller er like sårbare for 

Forsvarets ulike aktiviteter på øvings- og skytefeltene.  Områder med akvakulturanlegg som 

ikke ligger eller vil bli liggende rett i fyrings- og posisjoneringsområder i aktive skytefelt for 

Sjøforsvaret, bør være åpne for akvakultur.  

Vi savner kartgrunnlag som viser hva som er sikringssone og hva som er faktiske skyte- 

og/eller øvingsfelt. Arealet som går rundt havmerden ved Håbranden, og arealet inn mot 

Uttian og Inntian, er begge eksempler på områder hvor grensedragningen bør sees nærmere 
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på og vurderes på nytt. Her er det i dag etablert flere akvakulturanlegg, se vedlagte 

kartutsnitt.  

Det er uheldig at ikke alle berørte oppdrettsselskap står på lista over høringsparter. Med 

unntak av Måsøval Fiskeoppdrett AS er ikke selskapene som driver oppdrettsvirksomhet i og i 

tilknytning til disse områdene tilskrevet. 

Forsvarets formål (sikringssonen) og bestemmelsene i kommuneplanens arealdel må uansett 

ikke få følger for eksisterende akvakulturanlegg. 

 

Oppsummering 

Forsvarets skyte- og øvingsarealer i og ved Frohavet ligger i et område som er et av 
akvakulturnæringens mest produktive områder, og hvor næringen har store ambisjoner om å 
videreutvikle sin aktivitet som matvareprodusent.   
 
Trøndelag fylkeskommune fraråder at sikringssonen med bestemmelser blir lagt ut slik det er 

foreslått i planforslaget. Vi ønsker å komme i dialog med kommunen og Forsvarsbygg om 

avgrensingen av øvingsfelt og arealformålet, ordlyden i bestemmelsene og muligheten for 

sambruk innenfor øvings- og skytefeltene.  

 



 



 



 































Fra: Trond Baarset [trond.baarset@salmar.no] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 13.09.2019 08:49:31 

Emne: Høringsuttalelse 2. gangs høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2018-

2030 

Vedlegg: image001.jpg; Høringsuttalelse 2.gangs høring Frøya kommunes arealdel 2018-

2030.pdf 

Vedlagt høringsuttalelse 2. gangs høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2018-
2030.                 
På vegne av: 

 SalMar Farming 

 Erviks laks og ørret 

 Måsøval fiskeoppdrett 
 
Med vennlig hilsen 
Trond Baarset 
Lokalitetsutvikler SalMar Farming AS 
7266 Kverva 
Mob: 40 23 74 84| Sentralbord: 72 44 79 00 
E-post: trond.baarset@salmar.no  

 
| www.salmar.no |  
 
Tenk på miljøet før du skriver ut denne meldingen. 

Denne meldingen er bare ment for mottakeren og kan inneholde fortrolige opplysninger eller annen privat informasjon. Hvis du mottar  
denne ved en feil, vær så vennlig å melde fra til avsenderen og slett originalen. All annen bruk av innholdet i e-posten er forbudt. 
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Frøya kommune 
Postmottak 
7260  SISTRANDA 
       Kristiansund      11.09.2019 
 
Motsvar til tidligere innspill til kommunenplanas arealdel sak 16-2312-100 (Nordskag), samt tillegg 
for utvidelse av LNF område med spredt boligbebyggelse. 
 
Forlag er rettet på vegne av grunneier gnr 16 bnr 3 v/ May-Liss Sørflakn og Elin Thorsland 
– Heia på Norskaget. 
 

Vi viser til tidligere innsendt forslag til kommuneplanas arealdel fra gnr 16 bnr 18 – Roger Bekken 

 
 og vil med dette be om at saken ta opp til ny vurdering, med følgende tilleggsopplysninger: 
 
Grunneier ønsker at hele avmerket området skal gis planstatus som LNF med spredt 
boligbebyggelse, se vedlagte kart: 

 
 



 
 

 
 
 
 

 
XPRO AS, MOLDE 
Oscar Hanssens veg 7 
N-6415 MOLDE 

    XPRO AS, KRISTIANSUND 
    Omagata 124 
    N-6517 KRISTIANSUND 

        XPRO AS, ÅLESUND 
        Postvegen 2  
        N-6018 ÅLESUND   

       XPRO AS, OSLO 
       Hasleveien 15E 
       N-0571 OSLO 

XPRO AS, TRONDHEIM 
Hornebergveien 7A  
N-7038 TRONDHEIM 
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Begrunnelse for at området bør få LNFR-Spredt bebyggelse: 

Argumenter for endring av planstatus 

Havbruk Ingen konsekvens Ikke relevant 

Landbruk Ingen konsekvens Åpen jorddekt fastmark. Området er ikke benyttet 
til beiteområde for husdyr 

Naturmangfold Ingen konsekvens Det er ikke registrert noe naturmangfold på tomta. 
 

 
Trafikksikkerhet Liten/ingen 

konsekvens 
Kvervavegen fra Nordskag til Sørskaget har 50 km/t 
og adkomst skjer ved fartsgrense på 50 km/t men 
med svært liten trafikk. Ingen registrerte 
trafikkulykker på denne strekningen. Adkomst til 
området må oppgraderes. 

Kulturminner og 
kulturmiljø 

Ingen konsekvens Ingen registrerte kulturminner 

 
Barn og unges 
oppvekstvilkår 

Liten/ingen 
konsekvens 

Ca. 2 km til Nordskag med barnehage og skole. 
Skolebuss går langs Kvervaveien og gir lett adgang 
for kollektivtransport for barn og unge. 

Kommunale 
tjenester/infrastruktur 

Ingen konsekvens Det kommunale VA anlegg er 250 m unna. Frøya 
kommune har god kjennskap til VA løsningen i 
området herunder et nytt etablert minirenseanlegg 
i 2016/2017 som kan ivareta en god avløpsløsning 
for planlagte tomter 

Infrastruktur/samferdsel Liten/ingen 
konsekvens 

Adkomst til boliger kan oppgraderes ved en 
utbygging 

Næringsarealer Ingen konsekvens Ikke relevant 



XPRO AS, MOLDE
Oscar Hanssens veg 7
N-6415 MOLDE

XPRO AS, KRISTIANSUND
Omagata 124
N-6517 KRISTIANSUND

XPRO AS, ÅLESUND
Postvegen 2
N-6018 ÅLESUND

XPRO AS, OSLO
Hasleveien 15E
N-0571 OSLO

XPRO AS, TRONDHEIM
Hornebergveien 7A
N-7038TRONDHEIM
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Mineralressurser Ingen konsekvens Ikke registrert som ressurs
Tettsteds-
utvikling/befolknings-
utvikling/struktur

Liten/ingen
konsekvens

Område ligger på Kverva og er sentralt beliggende
hvis man ser på Nordskag som et tettsted og
ønsker fortetting i eksisterende bebygde områder.
Området er i dag allerede spredt bebygd, og med
frigivelse av ytterligere areal har man mulighet å
tilby Frøyas innbyggere og tilflyttere alternative
tomter. I dette området planlegges spredt
bebyggelse. Mener at det må være i Frøya
kommunes interesse å opprettholde bosetting i
grendene slik det alltid har vært, samt å kunne
tilby sjønære utsikttomter.

Vann og vassdrag Ingen konsekvens Det aktuelle området ligger innenfor strandsonen.
Det er bratt ned til sjøen og boliger vil ligge
tilbaketrukket pga topografien og ikke hindre
ferdsel i strandsonen. Man vil fint kunne tillate
spredt boligbebyggelse for aktuelt område, men
heller sette krav til utarbeidelse av reguleringsplan
for å plassere tomtene godt i terrenget.
Vi oppfatter at det i flere områder har vært gitt
dispensasjon på bebyggelse i strandsonen, samt at
det også tidligere i nærliggende området vært
frigitt områder i strandsonen mot utarbeidelse av
reguleringsplan.
Det må være i kommunens interesse at utbygging
blir mer forutsigbart ved at man i enkelte områder
i tilknytning til tettsteder justerer
strandsonegrensen slik at spredt boligbebyggelse
tillates innenfor 100 meters, uten at man skal søke
dispensasjon.
Området som i dag er regulert til LNF med spredt
bebyggelse (i bakkant av planlagt område) har en
beliggenhet som ikke er attraktiv topografisk sett,
og ligger i en dal som ikke gir visuell opplevelse av
sjøen.
Det bør åpnes for en differensiering i
kommuneplanens arealdel som synliggjør lokale
variasjoner, slik at Frøyas innbyggere kan ha gode
alternativer på boligtomter

Med vennlig hilsen

Marianne Stordahl
Project Manager



Fra: Ivar MARTIN Johansen [imarjoh@online.no] 
Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 
Kopi:  
Sendt: 12.09.2019 15:20:40 
Emne: revidering arealplan 
Vedlegg: arealplan 09 19.docx 

Se vedlegg 
  



Ivar Martin Johansen 

Øyaveien 87 

7273 Norddyrøy         12.09.19 

 

 

 

 

Revidering av kommuneplanens arealdel, 

g.nr.59 b.nr.1 Øyn Norddyrøy. 

 

 

Jeg har følgende ønske for min eiendom : 

I område 6 på mitt kart søker jeg om naustareal på østre side av 

Tennskjæret og på «fastlandet» på andre siden. 

Jeg har fått avslag på den delen som ligger på Tennskjæret, dette 

skjønner jeg ikke grunnen til. 

På vestsiden av skjæret, som tilhører 59/8, har det stått et naust i snart 

70 år, tidligere sto det også en fiskehjell her. 

Jeg ber nå om at det blir regulert til naustområde også på min del av 

skjæret, det er så få områder til naustbebyggelse at vi må få bruke de 

områdene som finnes. 

 

Dette er tredje gang jeg søker, og jeg håper at alle gode ting er tre. 

 

Mvh  Ivar Martin Johansen 



Fra: Frank Småge [frank@oddsmaage.no] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 12.09.2019 13:51:02 

Emne: Kommentarer til revidering av kommuneplanens arealdel 

Vedlegg: Merknader til arealplan Massetak ved Steinsvatnet.pdf; Oversiktskart arealutvidelse 

massetak Steinsvatnet.pdf 

Hei 
 
Frøya Bergverk AS sender med dette inn noen merknader til revidering av kommuneplanens arealdel i 
vedlagt brev og oversiktskart. 
Ta gjerne kontakt for mer informasjon eller avklaringer til våre innspill. 
 
 
Vennlig hilsen/best regards 
 
Frank Småge 
Daglig leder 
 
Frøya Bergverk AS 
Tlf:   +47 4000 6462 
e-post: frank@oddsmaage.no 
mobil: 950 86 204 
 





PunktID Øst Nord
1 479053,46 7063087,86
2 478934,60 7062923,00
3 4791 81 ,40 7062768,1 0
4 479275,50 7062803,1 0
5 479388,00 7062920,80
6 479487,30 7062984,90
7 479538,05 7062960,25
8 479623,57 7062884,35
9 479647,00 7062934,50
1 0 479555,86 706301 6,93



 
 

 
 
   

Frøya kommune 
Postboks 152 
7261 SISTRANDA 
 
 
 
 
 
 
 

Dato:  12.09.2019 
Vår ref:  17/02442-8 
Deres ref:      

 

Uttalelse til 2. gangs høring og offentlig ettersyn av 
kommuneplanens arealdel for Frøya kommune 2018–2030 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til  
ovennevnte sak, datert 10. juli 2019. 
 
Om planen 
Kommuneplanen er endret etter førstegangs høring og lagt ut til ny høring.  
 
Uttalelse til planen 
DMF ser at det etter vår tilbakemelding til førstegangs høring er foretatt en vurdering 
av tilgjengelige masser i eksisterende masseuttak ved Steinsvatnet og estimert 
varigheten av tilgangen forutsatt at uttaket blir utvidet. Det framgår også av 
kommunens vurdering av at det vil bli igangsatt omregulering. Dette er en 
hensiktsmessig tilnærming som kan bidra til å sikre nødvendige arealer som er viktige 
for forsyningen av nødvendige byggeråstoffer nå og for framtida. 
 
Det er også tatt inn en ny planbestemmelse (§29.2) som presiserer krav om 
reguleringsplan for masseuttak og at masseuttak kun tillates i område angitt for 
masseuttak i kommuneplanen. 
 
DMF mener kommunen med dette tar viktige grep for å skape forutsigbare rammer for 
uttak av nødvendige ressurser i kommunen.  
 
Uttak av masser i forbindelse med utbygging av vindkraft 
DMF vil informere om at det foregår et arbeid med nasjonal ramme for vindkraft. Vi vil 
i den sammenheng også se om det kan være uttak av masser i forbindelse med denne 
typen utbygginger som kan være konsesjonspliktige etter mineralloven. 
 
Når det blir etablert masseuttak i forbindelse med vindkraftutbygging bør kommunen 
også vurdere om dette kan være aktuelle uttak med tanke på behov i kommunen. 
Masseuttak er naturinngrep som er ressurskrevende å etablere og tilbakeføre. 
Kommunen bør derfor være bevisst denne typen tiltak når det foregår utbygging av 
vindkraft. 
 
 
 
 

Leiv Erikssons vei 39 

Postboks 3021 Lade 

N-7441 Trondheim  
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Vennlig hilsen 
 
 
Dragana Beric Skjøstad Lars Libach 
seksjonsleder rådgiver 
 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Lars Libach 

 
 
 

Mottakere: 

Frøya kommune Postboks 152 7261 SISTRANDA 

Kopi  ti l:  

Fylkesmannen i  Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER 

 
 



Tohmas Brevick 
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Dato  

11 september 2019  

    

Postadresse Telefon  Dokumentets filbane Antall vedlegg 
Kristoffer Ryghs vei 4 
3050 Mjøndalen 

32 31 33 59  
95 02 39 30  

 C:\Users\Brevick 
New\Documents\Tohmas\Froya\Kommuneplan\20190911_Skri
v_FK_Breivika_Innspill_2.gang.doc 
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E-post: tom.brevick@gmail.com  
 

   

 

     

     

Til Kopi til 

Frøya kommune 
Postboks 152 
7261 Sistranda 

 

Internt Intern kopi til 

  
 

2. gangs høring - Kommuneplanens arealdel 2018-2030 Frøya kommune – Innspill 
og kommentarer – Gnr. 35 / Bnr. 1 – Breivika 
 
 
Referanse: Arkivsaksnummer 16-2312-107 Nesset 
 
1. Det vises til kommunens planforslag datert 13.02.2019 og 2. gangs høring datert 

21.06.2019. 
 

2. Frøya kommune tar ikke vårt forslag til følge og opprettholder innstilling ved 1. gangs høring. 
Kommunen er negative til fritidsboliger på Breivika, samt at eksiterende LNF F5 også er 
foreslått fjernet. 
 

3. Kommentarer til kommunens innstilling for Gnr. 35 / Bnr. 1 – Breivika. Det vises til vedlagte 
kartskisse: 

 
a. Område 2 – Langs Nordfrøyveien. Basert på kommunens vurderinger og kommentarer i 

1. gangs høring har vi allerede trukket dette innspillet. 
 

b. Område 1 – Ved sjøen utenfor 100 metersbelte. Vi ønsker å opprettholde vårt innspill for 
område 1. Eksisterende LNFR F5 slås sammen med Område 1. Det bør tillates totalt 8-
10 fritidseiendommer. Det foreslås kun fritidsbebyggelse i det foreslåtte området. 

 
4. Vårt forslag til område for fritidseiendommer er basert på ønsker fra neste generasjons 

arvinger. De ønsker mulighet for å sette opp en hytte på familiens eiendom Breivika. Vår far 
kan føre sine aner tilbake minst 5 generasjoner på Frøya (Gjæsingen, Sørburøya, 
Berge/Breivika). Breivika har vært i familiens eie siden 1881. Vi ønsker at etterslekten 
fortsatt skal ha tilknytning til Frøya. Ingen av våre arvinger er bosatt i kommunen, men de 
føler tilknytting til kommunen.  
 

5. Kommunen begrunner sin anbefaling med at det er arealreserver i området. Arvingene 
ønsker eventuelt å sette opp fritidsbolig på egen eiendom, Breivika. 

 
6. Vi ønsker å opprettholde vårt innspill for område 1.  
 

 
Med vennlig hilsen, 

 
(sign) 
Tohmas Brevick 

 
Vedlegg: 
 
- Kartskisse foreslåtte endringer  
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Vedlegg 

 
 

 
 
Gnr. 35 / Bnr. 1 – Breivika 









Fra: Trygve Tamburstuen [trygve@eidsverket.no] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 03.09.2019 17:37:29 

Emne: REGULERINGSPLAN HUSVIKA 

Vedlegg: HUSVIKA HYTTEFELT UTBYGGING; FrØYa husvika juni 2019.docx 

Jeg representerer Husvik Eiendom AS 
 

Det vises til korrespondanse med Kristin Strømskag og oversendte 

dokumenter der vi argumenterer for at den vedtatte reguleringsplanen for 

Husvika hyttefelt videreføres ved rulleringen av kommuneplanens arealdel. 

 

Vedlagt er skriv oversendt i juni i år som ikke kom med ved utsendelse av 

høringsuttalelsene til kommuneplanen. Vedlagt er også prospektet som er 

utarbeidet for hytteutbyggingen i Husvika. 

 

Vi anmoder om et møte med teknisk v/forvaltning hvis en vurderer i k k e å 

ta vår henstilling til følge. 
 

Vennlig hilsen 

Trygve Tamburstuen 

Styreleder 

92033334  

























 

 

 
 
 
 
 
 
 
FRØYA KOMMUNE 
 
 
KOMMUNEPLANENS AREALDEL – REGULERINGSPLAN FOR HUSVIKA HYTTEOMRÅDE, 
GNR 14, BNR 2,9 OG 14. 
 
Det vises til samtale med arealplanlegger Kristin Strømskag. 
 
Husvik Eiendom AS anmoder om at reguleringsplanen for denne eiendommen – med 
enkelte tilpasninger – legges inn ved rullering av kommuneplanens arealdel. 
 
Som meddelt i tidligere brev og møter har vi arbeidet med å finne interesse i markedet 
for nye hytter i Husvika. Dette har vist seg vanskelig, men vi mener det er et spørsmål 
om tid før etterspørselen etter fritidsbolig på Frøya vil ta seg opp. Med bedre 
kommunikasjoner, nye trender i reise- og rekreasjonsmarkedet og Frøyas økende 
attraktivitet som besøkssted ønsker vi å fortsette arbeidet med å utvikle Husvika 
Hytteområde.  
 
Vi har tidligere pekt på det er enkelte forhold som kan gjøre prosjektet mer attraktivt og 
realistisk. Det ene er mulighetene for en gradvis utbygging, uten å måtte investere i basis 
infrastruktur for hele prosjektet med en gang. Dette har vi opptatt en positivt vilje til å 
imøtekommune fra kommunens side. 
 
Det andre er at det tillates en mindre småbåthavn med drivstoffutsalg og kiosk i 
tilknytning til det planlagte naustområdet, med plass til båter for hytte-eierne. 
 
Det anmodes altså om at reguleringsplanen vedtatt i 2008 føres videre i ny 
kommuneplan, med de mindre tilpasningene i reguleringsbestemmelsene som er 
foreslått i dette brev. 
 
For Husvik Eiendom AS 
 
Trygve Tamburstuen 
(sign) 
kopi datert 15.08.2019 
 
 



Fra: rune@skagan.no [rune@skagan.no] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi: Kristin Furunes Strømskag [KristinFurunes.Stromskag@froya.kommune.no] 

Sendt: 02.09.2019 10:31:34 

Emne: Innspill KPA - "Bergebukta" og "Skagan" - Frist 15.09.19 

Vedlegg: Innspill KST Frøya Rullering KPA.pdf 

Hei 
 

Vedlagt finner dere våre innspill i forbindelse med 2.gangs behandling i 

KST vedr. rullering av KPA. 

 

 

 

 

 

 

Med hilsen, 

 
 

 

Rune Midtsian 

Skagan AS 

 

99560100  



Til: Frøya kommune

Sak: Rullering av Kommuneplanens Arealdel (KPA)

Svellingen 7. august 2019

Vi eier eiendommene “Skagan”, 36/1, og “Berget” , 36/2, i Frøya kommune.
Eiendommene er tilsammen på ca. 400 dekar og omfatter bl.a. 32 regulerte hyttetomter.
9 tomter er solgt og en av disse er ferdigstilt, mens byggingav ytterligere 2 hytter er
igangsatt.

I forbindelse med rullering av Kommuneplanens Arealdel (KPA) I Frøya kommune har vi
kommet med følgende innspill / ønskerpå eiendommen gnr. 36/2:

1) Etablering av marina i “Bergebukta”
2) Etablering av ytterligere hyttetomter ved “Rambjørheia”

Vi har allerede bygd veg og etablert anlegg for vann og avløp, samt oppgradert
strømforsyningen i området med 2 nye trafoer. Totalt har vi investert og forkuttert ca.
2,5 mill på disse tiltakene. “Skagan” har etter hvert blitt et attraktivt hytteområde og vi
får ukentlige henvendelser fra interessenter. Attraktive og sjønære hyttetomterpå
Frøyaoppleves som etterspurt i fritidsegmentet. Vår utfordring er at vi ikke har
båtplasser å tilby, og det er bl.a. av den grunn vi har kommet med våre innspill / ønsker,
samt at vi også ønsker å tilby andre “hyttefolk”i områdetog fastboende båtplasser. Det
at vi i tillegg ønsker flere hyttetomter er fordi vi nå har etablert infrastruktur som er
dimensjonert for dette.



FYLKESMANNEN I TRØNDELAG

Da vi i 2007 jobbet med egengodkjenning av reguleringsplanen for “Skagan” hadde vi
også den gang planer om etablering av båtplasser/marina, men vi ble av Fylkesmannen
i brev av 07.12.2016 (jfr. nedenfor) anmodet om å ta dette ut av forslaget og heller
forsøke å få dette med som innspill i forbindelse med neste rullering av KPA i Frøya
kommune, noe vi nå faktisk har gjort. Fylkesmannen var som vedlegget viser positive til
etablering av båtplasser/marina i området.

Utdrag:



AREALRESERVER

Våre innspill er avslåttav administrasjonen i kommunen med følgende instilling og
begrunnelse , jfr. siste avsnitt:

I administrasjonens innstilling , jfr. siste avsnitt, står detfølgende:

«Med bakgrunn i at ..... , samt arealresserver til begge formål, frarådes innspillet i
sin helhet»

Jeg forholder meg selvsagt til innstillingen fra administrasjonen til Formannskapet og
Kommunestyret og de vedtak som fattes, men jeg ønsker å påpeke at administrasjonens
innstilling mht. arealreserver er feilbl.a. ved at “Ottervika” nå er tatt ut av KPA I sin
helhet. . I vedlagte utdrag fra “Oversikt over arealresserver “ for hhv.
FRITIDSBEBYGGELSE og BÅTPLASSER som vi har fått oversendt fra Frøya kommune er
det kun følgende områder som er geografisk relevante for oss i “Berge” /“Skagan”:

FRITID:

BÅTPLASSER:

Vil som nevnt minne om at “Ottervika” er foreslått tilbakeført til LNF i forestående
rullering og at fritidsbebyggelse og båtplasser på “Staulan” og “Stølan” kun er
avsatt som formål i KPA og regulering ikke er gjennomført. Når;- eller om, dette
blir gjennomført regulering og deretter gjennomføring/iverksettelse vites ikke.



	
	
POLITISK	BEHANDLING	
	
	
Administrasjonens	innstilling	ble	også	vedtaket	i	Formannskapet.	Vi	har	i	høringen	
prøvd	å	tilpasse	oss	administrasjonens	begrunnelse	og	redusert	omfanget	av	våre	
innspill/ønsker.	Det	vises	i	den	forbindelse	til	brev	av	03.04.2019	fra	pretor	Advokat	AS	
v/adv.	Eirik	Sletten	og	brev	av	07.12.2006	fra	Fylkesmannen	i	Sør-Trøndelag.		
	
	
KOMMUNSTYREMØTE	21.06.19	
	
	
Saken	ble	behandlet	i	Kommunestyret	i	Frøya	den	21.06.19;	-		fortsatt	med	
administrasjonens	negative	instilling.		I	møtet	ble	det	av	Kommunestyrerepresentanter		
overfor	arealplanlegger	Kristin	Furunes	Strømskag	stilt	spørsmål	om	denne	saken	og	
våre	innspill,	og	da	ble	det	gitt	følgende	tilbakemeldinger	fra	henne:	
	

• Flere	naboer	har	kontaktet	henne	og	informert	om	at	det	er	ugunstig	med	marina	
akkurat	der.	

• Det	er	værthardt		og	grunt	i	“Bergebukta”	
• Administrasjonen	vurderer	det	som	ugunstig	og	ikke	hensiktsmessig	med	marina	

I	“Bergebukta”.	
	
	
Det	ble	i	det	hele	tatt	ikke	nevnt	noen	ting	om	AREALRESERVER	i	Strømskag	sine	
tilbakemeldinger.	
	
	
Jeg	skal	ikke	betvile	administrasjonens	eller	politikernes		kompetanse	når	det	gjelder	vær-	,	
bølger,	dybde-	og	strømforhold	på	Frøya,	men	det	virker	på	oss	som	noe	underlig	at	dette	
er	elementer	som	nå	først	kommer	opp	i	KST–møte	den	21.06.19	all	den	tid	det	verken	i	
innstilling	til	Formannsskap	eller	Kommunestyret	tidligere		er	nevnt	eller	kommentert	som	
noen	utfordring.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



FAKTA OM “BERGEBUKTA

Så noen fakta om

•  historien
•  vind-, strøm-, dybde og bølgeforhold

i “Bergebukta”, Svellingen:

Plassering

Det ble etablert bebyggelsei “Berge” helt tilbake før 1700-talletog det ble
drevet utstrakt fiske og handel derfra.



Eiendommen “Berge”, (36/2)

“Berge” varet handelssted med flere butikker , fiskemottak og dertil
hørende båttrafikk.



Vindretninger i “Bergebukta”

Både på historiske - og eksistrende sjøkart er det avmerket at det i
“Bergebukta” er gunstig for ankring / nødhavn



På vår eiendom, 36/2, hardet tidligere vært kaiog båtstø for Sletta Kirke,
og rester av dettekan fortsatt sees

Det er etablert privat flytebrygge/marina på naboeiendommen , 36/4, og
jeg kan ikke se at Frøya kommune gjorde noen vurderinger rundt vind- ,

strøm- , dybde og bølgeforhold da denne isin tid ble godkjent av
kommunen. Som foto viser er denne mye mere værutsatt enn vårtønske

om plassering av båtplasser.



Dybdeforhold i“Bergebukta”

Det henvises forøvrig til tilgjengelige sjøkart, samt egne undersøkelser, jfr.
nedenfor



	
	
	
Vi	skal	virkelig	ikke	“tvære”	eller	bruke	opp	tiden	til	administrasjonen	eller	politikerne	i	
Frøya	kommune	for	våre	argumenter	og	interesser,	men	når	vi	leser	hva	som	skrives	av	
adminsitrasjonen	 i	 innstillingen	og	hører	hva	 som	blir	 sagt	 bl.a.	 i	Kommunestyremøte	
den	 21.	 juni	 ,	 jfr.	 vedlagte	 link	 https://www.youtube.com/watch?v=A3cdJ29mfqQ	 (fra	
37:40	minutter/sekunder),	synes	vi	det	er	på	sin	plass	vi	kan	bidra	med	et	balansert	og	
faktabasert	 innspill	 i	 sluttfasen	av	prosessen	med	ny	KPA.	Formoder	at	vi	alle;	 -	 	både	
administrasjonen,	politikerne	og	Frøyas	befolkning	er	interessert	i	å	vise	frem	den	flotte	
øya	 vår	 fra	 den	 aller	 beste	 side	 og	 stimulere	 næringsinteresser	 til	 å	 skape	 ytterligere	
vekst	innen		turisme,	skape	arbeidsplasser	og	ytterligere	handel.		
	
Vi,	Skagan	AS,	setter	umåtelig	pris	på	at	vi	med	våre	planer	om	næringsvirksomhet	på	
Svellingen	 av	 Frøya	 kommune	 som	 selskap	 har	 fått	 innvilget	 konsesjon	 for	 kjøp	 av	
eiendommene	“Skagan”	og	“Berget”,		og	at	kommunen	derigjennom	har	vært	positive	til	
våre	planer	om	utvikling,	investeringer	og	næringsinteresser	til	beste	for	alle.			
	
	
	
Håper	på	en	positive	behandling	på	denne	henvendelse	fra	oss.	
	
	
	
	
	
	
Med	hilsen,	
	
	
	
	
…………………………….	
Skagan	AS	
v/Rune	Midtsian	
Dronningens	gt.	7	
7011	Trondheim	
	
99560100	
rune@skagan.no	



Fra: Sverre Oksvold [sverre@oksvold.com] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 31.08.2019 23:02:22 

Emne: Fwd: vedr. sak 16-2312-124 

Vedlegg: Vedr sak 16-2312-124 .doc 

Hei 

 

Sender på nytt innspill til arealplan. Denne gang ifbm 2 høringsrunde.  

 

Vennligst bekreft mottak ? 

 

mvh 

Sverre Oksvold  

 

---------- Videresendt melding ---------- 

Fra: Sverre Oksvold <sverre@oksvold.com> 

Dato: 9. mars 2019 kl. 21.44.15 +01.00 

Emne: vedr. sak 16-2312-124 

Til: Postmottak <postmottak@froya.kommune.no> 

Vedlagt innspill til arealplan 

 

Vennligst bekreft mottak 

 

mvh 

Sverre Oksvold  



Vedr. Arkivsak nr: 16-2312-124 Nesset 
 
Fra: Sverre Oksvold       Dato: 09.03.2019 
Stølan 21 
7270 Dyrvik 
 
Til: Postmottak – Frøya Kommune 
 
 
Viser til høringsforslag til arealplan.  
 
Jeg har følgende innspill til min sak: 
 
Forslag område 1 kanselleres. Både forslag om småbåthavn, samt sjønære 
boliger kanselleres og området ønskes å ha samme status som på forrige 
arealplan. Årsaken til kansellering er at kommunen har strekt området for bolig 
ut over et område som berører flere grunneiere enn mitt opprinnelige forslag 
Det er ikke innhentet aksept for dette blant grunneierne.  
DET ER MEGET VIKTIG AT OMRÅDET FORBLIR SOM FORRIGE 
AREALPLAN/KOMMUNEPLAN.  
 
Område 2 ønskes tatt inn i planen slik opprinnelig tiltenkt. Dette ble tatt ut av 
formannskap med følgende begrunnelse: ”Område 2 tas ut med bakgrunn i at 
dette er ett ubebygd område som oppleves mindre egnet til boligbygging”.  
Dette er direkte feil. Området ligger i direkte tilknytning til eksisterende 
boligfelt, og er således en naturlig forlengelse. Det er også ett skrått terreng som 
vil kunne gi tomter med flott utsikt. Åpning for tomter/boligbygging er en fin 
måter å unngå at arealet gror igjen av sitkagran. 
 
Mvh 
Sverre Oksvold   



 

Postadresse: Postboks 185, 5804 Bergen  |  Telefon: 55 23 80 00  

Organisasjonsnr: 971 203 420  |  E-postadresse: postmottak@fiskeridir.no  |  Internett: www.fiskeridir.no 

Frøya kommune Trøndelag - Svar på 2. gangs høring og offentlig 

ettersyn om revidering av kommuneplanens arealdel 2018-2030 - 

Frafallelse av innsigelse  

Vi viser til oversendelse datert 10.07.2019 fra Frøya kommune om 2. gangs høring og 

offentlig ettersyn i forbindelse med revidering av kommuneplanens arealdel 2018-2030. 

 

Planforslaget inneholder følgebrev, plankart, planbestemmelser og 

konsekvensutredninger endret etter merknadsbehandling fra 1. gangs høring. Det er 

kun forslag om endringer som legges ut til høring og offentlig ettersyn.  

 

Fiskeridirektoratet region Midt viser til vår høringsuttalelse og innsigelse i forbindelse 

med 1. gangs høring og offentlig ettersyn i forbindelse med revidering av 

kommuneplanens arealdel 2018-2030 for Frøya kommune. 

 

 

Kommentarer til endringene og frafallelse av innsigelse: 

 

 

Taretråling 

I dokumentet planbestemmelser og retningslinjer punkt 42. Fiske - nåværende og 

fremtidig var det ved 1. gangs høring tatt med følgende bestemmelse: 

§ 42.2 Høsting av tare tillates ikke i områder avsatt til fiske. Tareskogen skal sikres for 

bevaring av oppvekstområder for fiskeyngel og biologisk mangfold. 

Hjemmelshenvisningen er plan- og bygningsloven § 11-7 nr. 6.  

 

§ 42.2 er nå som helhet tatt ut fra dokumentet planbestemmelser og retningslinjer. Med 

bakgrunn i dette frafaller Fiskeridirektoratet region Midt vår innsigelse, jf. innsigelse 

hjemlet i plan- og bygningsloven § 5-4, fremmet i brev til Fylkesmannen i Trøndelag 

datert 31.03.2019. 

 

 Adm.enhet: Forvaltningsseksjonen i region Midt     

Saksbehandler: Astri Kristin Strøm 

Telefon: 99481003 

Vår referanse: 19/2508 

Deres referanse: 19/1528 

Dato: 28.08.2019 

 

 

Frøya kommune 

Att:   

Postboks 152 

7261 SISTRANDA 

 



 

Vår referanse: 19/2508 

Side: 2/2 

Fiskerinæringen  

I høringssvaret fra oss i forbindelse med 1. gangs høring av kommuneplanens arealdel 

2018-2030 i Frøya kommune hadde vi et konkret innspill til planforslaget. Dette gjaldt 

Fiskeridirektoratets registrering av et fiskeområde/gyteområde for uer i Frohavet. Med 

bakgrunn i at vanlig uer er klassifisert som en sterkt truet art, anbefalte vi at 

fiskeområdet med enbruksformål F-fiske i Frohavet utvides/ivaretas med hensynssone 

mot nord til cirka Gimsan. Dette tilsvarer nordlig del av det passive feltet 6- Skallbrenna. 

 

I forslaget som er på 2. gangs høring er fiskeområdet, F-fiske i Frohavet, utvidet i 

samsvar med vår anbefaling. Dette ser vi på som positivt.  

 

 

Vi har ingen flere kommentarer til endringene som er på 2. gangs høring i forbindelse 

med revidering av kommuneplanens arealdel 2018-2030 for Frøya kommune. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Kristin Skarbøvik 

seksjonssjef 

 

Astri Kristin Strøm 

seniorrådgiver 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift. 

Mottakerliste: 

Frøya kommune Postboks 152 7261 SISTRANDA 

Fylkesmannen i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER 

 

 

Kopi til: 

Fiskarlaget Midt-Norge Postboks 1233 

Torgard 

7462 TRONDHEIM 

Kystverket Midt-Norge Postboks 1502 6025 ÅLESUND 

Trøndelag fylkeskommune Fylkets hus Postboks 

2560 

7735 STEINKJER 

 

 







Fra: noreply.saksbehandling@vegvesen.no [noreply.saksbehandling@vegvesen.no] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 20.08.2019 13:29:39 

Emne: Dokument 17/79917-13 Uttalelse - 2. gangs høring og offentlig ettersyn - revidering 

kommuneplanens arealdel 2018 - 2030 sendt fra Statens vegvesen 

Vedlegg: 17_79917-13Uttalelse - 2. gangs høring og offentlig ettersyn - revidering 

kommuneplanens arealdel 2018 - 2030.pdf 

Til Frøya kommune 

Vedlagt oversendes dokument 17/79917-13 Uttalelse - 2. gangs høring og offentlig ettersyn - 

revidering kommuneplanens arealdel 2018 - 2030 i sak Kommuneplanens arealdel - Frøya 

kommune fra Statens vegvesen. Se vedlegget for innholdet i utsendelsen.  

Eventuelle henvendelser vedrørende behandlingen kan rettes til firmapost@vegvesen.no eller i 

vårt kontaktskjema.  

Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares. 

 

Til Frøya kommune 

Vedlagt sender vi dokument 17/79917-13 Uttalelse - 2. gangs høring og offentlig ettersyn - 

revidering kommuneplanens arealdel 2018 - 2030 i sak Kommuneplanens arealdel - Frøya 

kommune frå Statens vegvesen. Sjå vedlegget for innhaldet i utsendinga.  

Eventuelle førespurnader som gjeld behandlinga kan rettast til firmapost@vegvesen.no eller i 

kontaktskjemaet vårt.  

Dette er ein systemgenerert e-post du ikkje kan svare på. 

 

Attn. Frøya kommune 

Enclosed you will find the document 17/79917-13 Uttalelse - 2. gangs høring og offentlig 

ettersyn - revidering kommuneplanens arealdel 2018 - 2030 from the Norwegian Public 

Roads Administration.  

If you have queries regarding this case, please contact firmapost@vegvesen.no.  

This is an automatically generated email – please do not reply. 

 



 

 

 

 

  

Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Prinsensgate 1 Statens vegvesen 

Region midt firmapost-midt@vegvesen.no 7013 TRONDHEIM Regnskap 

Postboks 2525     Postboks 702 

6404 MOLDE Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Frøya kommune 

Postboks 152 

 

 

7261 Sistranda 

  

 

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region midt Marthe Fjellheim / 45205288 17/79917-13 19/1528 20.08.2019 

     

      

Uttalelse - 2. gangs høring og offentlig ettersyn - revidering 

kommuneplanens arealdel 2018 - 2030 

Vi viser til oversendt planmateriale, mottatt 10.07.2019.  

 

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer Nasjonal transportplan (NTP), Statlige 

planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og 

andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler 

oss som eier og forvalter av riksveg, forvalter av fylkesveg på vegne av fylkeskommunen og 

som statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport. 

 

Frøya kommunes arealplan var på offentlig ettersyn våren 2019. Statens vegvesen skrev en 

uttalelse datert 02.04.2019, hvor vi hadde en del faglige råd.  

 

Ut fra merknadsbehandlingen ser vi at de i stor grad er tatt til følge. Vi mener fortsatt det er 

uheldig at Frøya kommune ikke ønsker en utbyggingsrekkefølge på boligområdene, med 

tanke på kostnader for kommunen og staten for infrastruktur og sosiale tjenester.  

 

Ut over dette har vi ingen merknader til 2.gangs høring og offentlig ettersyn av planen.  

 

Vegavdeling Trøndelag 

Med hilsen 

 

 

 

Tor Erik Jule Lian 

seksjonssjef Marthe Fjellheim 
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Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 STEINKJER 

Trøndelag fylkeskommune, Fylkets hus, Postboks 2560, 7735 STEINKJER 

 



 
 
 

Regionkontor Midt-Norge 
Sentral postadresse: Kystverket 

Postboks 1502 
6025 ÅLESUND 

Telefon: +47 07847 Internett: 
E-post: 
 

www.kystverket.no 
post@kystverket.no 
 

For besøksadresse se www.kystverket.no Bankgiro: 7694 05 06766 Org.nr.: NO 874 783 242 
 

Brev, sakskorrespondanse og e-post  bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson 

 
  
 
 
 

FRØYA KOMMUNE 
Postboks 152 
7261 SISTRANDA 
 
   

 

 
 
 
 
Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2017/2544-10 

Arkiv nr.: Saksbehandler: 
Børre Tennfjord 

Dato: 
15.08.2019 

Uttalelse til 2.gangs høring og offentlig ettersyn av Kommuneplanens arealdel 
2018-2030 - Frøya kommune - Trøndelag fylke. 
 
Kystverket har mottatt Frøya kommunes arealdel 2018-2030 til 2.gangs høring og offentlig 
ettersyn etter at Frøya kommunestyre under sak 89/19, den 21.juni 2019, vedtok å legge 
fram det reviderte forslaget, jf. plan- og bygningslovens §11-14. 
Høringsfristen for 2 gangs offentlig ettersyn er satt til 13. september 2019.  
 
Om planforslaget  
Den reviderte arealplanen består av følgende dokumenter:  
1. Følgebrev 2 til den eksterne gjennomgangen. 
2. Planbeskrivelse av kommuneplanens arealdel 2018-2030.  
3. Arealplankart i to deler; Øyrekka og Fast-Frøya.  
4. Reviderte planbestemmelser og retningslinjer for arealdelen 2018-2030. Bestemmelser 

om naust/utforming av bygg i strandsonen, er tilføyd dokumentet.  
5. Nye konsekvensutredninger, med samla virkning.  
6. Merknadsbehandling etter 1. gangs offentlig ettersyn. 
7. Merknadsbehandling sektorstyresmakter. 
8. Innspill til arealavsetninger for vindmøller. Gjennomgang. 
9. Kommunens saksprotokoll 180/18 med hjemlet vedtak av 19.desember 2018.  
 
Kommuneplanens arealdel er som tidligere meddelt, en oppfølgning av Frøya kommunes 
samfunnsdel og mål. Den er ment å angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og instituerer 
samtidig rammer og betingelser for nye tiltak som iverksettes. Det er knyttet en rekke kriterier 
for ivaretakelse av ulike hensyn ved arealbruk og arealutvikling. Statlige bestemmelser og 
retningslinjer, fylkesplaner, regionale planer og utredninger, kommunens egne strategiske 
beslutninger nedfelt i planprogram, konsekvensutredninger og analyser, er alle 
forutsetninger som danner et samlet utgangspunkt og en basis for utarbeidelse av 

Midt-Norge



 Side 2 

arealplanen. Ved gjennomgangen etter første gangs behandling, ble det tatt inn endringer 
som medførte krav om ny utlegging og ettersyn. Dette var stort sett justeringer og 
imøtekommelse av kommentarer og merknader ved første plangjennomgang. Endringene er 
godt gjort rede for.  
  
Kommentarer til kommuneplanens arealdel  
Kystverkets nye gjennomgang av planforslaget er som før, også nå hovedsakelig koblet til 
sjøarealene i planer og de sjønære arealene som kan sies å ha en viss påvirkning på 
ferdselsmessige forhold. Våre kommentarer til planarbeidet, er generelt knyttet til forhold 
som er relatert til arealene og bruken av disse.  
Vi har tidligere gitt kommentarer i tilknytning til oppstartsvarsel og første gangs offentlig 
ettersyn. Disse ligger ved plandokumentene og er fortsatt relevant om ikke like aktuell. 
 
Kystverket har ingen nye kommentarer til arealplanens avgrensning eller grensejusteringer, 
som følger kommunens fastlagte grenser.  
Vi har heller ingen ytterligere merknader til arealbruk, planbestemmelser eller prinsipp for 
rulleringen, enn de som er tatt inn i saksutredningen ved første gangs utlegging til offentlig 
ettersyn. 
 
 
 
 
 

Med hilsen 
 
 
 
Harald Tronstad 

 
 
 
 
Børre Tennfjord 

regiondirektør sjefingeniør 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
Eksterne kopimottakere: 

 
Fylkesmannen i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER 
Trøndelag fylkeskommune Fylkets hus, Postboks 2560 7735 STEINKJER 
Norges vassdrags- og energidirektorat                       
Region Midt-Norge 

Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO 

Fiskeridirektoratet Region Midt Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN 
Statens vegvesen Region Midt Fylkeshuset 6404 MOLDE 
 
 
Vedlegg: 
 
 
 



Fra: Andreas Krogstad [andreas@froygruppen.no] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi:  
Sendt: 15.08.2019 15:22:57 

Emne: Innspill og kommentarer til den nye arealplan, høringsrunde 2 - Leirvikveien 269, 

Gnr/Bnr 48/2 

Vedlegg: image001.png; Kart_Høringsrunde 2_Arealplan Frøya 

Kommune_Leirvika_150819.docx 

Hei 
 
Viser til samtale med Kristin Strømskag og oversender her noen kommentarer til den nye 

arealplanen.  
 

TIL MINE INNSPILL I LEIRVIKA 
1. Innspill vedrørende størrelse på mitt havneområdet småbåthavn/farled i Leirvika: 

a. Jeg ser av planforslagskartet at havneområdet avsatt er betydelig mindre enn hva jeg 
har søkt om. Er det mulig å få dette økt til det omsøkte området? Jeg begrunner dette 
med at dybdeforholdene er betydelig bedre lengre ute, og således enklere å benytte til 
havneformål. Videre at jo nærmere Store Gavlavløysa man kommer, jo  bedre le for 
vestaværet får man. Det området som er avsatt i planforslaget er så grunt at man kan gå 
hele området uten å bli våt over knærne og vil kreve betydelig opparbeidelse for å 
kunne utgjøre havneformål. Se vedlagte kart. 

2. Innspill vedrørende næringsareal i havneområdet Leirvika/infrastruktur til småbåthavn. 
a. Jeg har i mitt innspill nevnt at det er ønskelig med noe landareal ifbm. med havnen, til 

formål for infrastruktur til denne. Dette er naust, toalett/dusjfasiliteter, fellesareal til 
redskaper, sløyerom o.l.som naturlig hører til. Er det nødvendig med regulering av deler 
av området til formål naustbebyggelse? Jeg ser at slik regulering er lagt inn i andre 
havneområder. Eller kan man benytte en form for kombinasjonsformål relatert til 
utbygging og drift av havnen i dette området? Se samme kart.  

b. Jeg ser i ettertid at det er ønskelig å regulere deler av området mellom hyttefeltet og 
havnen til næringsformål relatert til havnen. Her ser jeg for meg følgende funksjoner: 
Båtopplag, utleie av båt/kajakk, et lite verksted til salg og vedlikehold av påhengsmotor, 
salg av olje/drivstoff, kiosk. Dette er næringsvirksomhet i små skala, direkte relatert til 
driften av småbåthavnen, og gjerne som attåtnæring til gården som mangler 
driftsgrunnlag. Er det mulig å få regulert inn dette under henvisning til mitt reviderte 
innspill? Se vedlagte forslag hvor jeg knytter dette til næringsareal på naboeiendommen 
og havnen, og ikke berører dyrkamark, men holder meg «på rett side» av allerede 
etablert adkomst. 

 
 
GENERELT TIL PLANBESTEMMELSER I AREALPLANEN 
1. § 39.2 Masseuttak i strandsonen, for eksempel uttak av skjellsand til bygging av veger, er ikke 

tillatt.  
a. Her mener jeg at ordlyden i de gamle bestemmelsene bør videreføres. Der åpnes det for 

at man kan utnytte de ressurser man har hevd på fra gammelt av, nemlig uttak av sand 
til eget gårdsbruk. Denne nye ordlyden fratar grunneiere denne retten som alltid har 



vært viktig til bl.a. vedlikehold av veier knyttet til gårdsdriften. For Leirvik gårds 
vedkommende er dette behørlig beskrevet i jordskifteprotokollen av 1940.  Eventuelt 
kan man vurdere en ordlyd hvor man kan søke kommunen om tillatelse til uttak til egen 
gårdsdrift. 

2. Planbeskrivelsen pkt. 4.5.10- NFF Kya. Skal dette være FNF?  
3. Planbeskrivelsen 4.5.2.Underformål: Fiskerihavner  

a. Er det meningen at rorbuer ikke skal kunne etableres her? Bør det åpnes for det? 
4. 40. FARLEDER – NÅVÆRENDE OG FREMTIDIG (§11-7 NR.6)  

i. §40.3 mener jeg bør inkludere mindre utgraving/muddring/omplassering av 
masse, da dette er vel så aktuelt som utfylling.  

 
 
 
Mvh 
 
Andreas Krogstad 
Driftskoordinator 
Tlf. Dir: 922 80 409 | Res.: 4000 7260 
andreas@froygruppen.no | post@froyakvaservice.no 
froygruppen.no 

 
 
 
 
 



Leirvika, Leirvikveien 269, Gnr. 48, Bnr. 2 – Ønskede rettelser i høringsrunde 2. Andreas Krogstad (Sign) 

 

Havneområde i sjø ønskes å omfavne 

den dypeste del av bukten. Dvs 

området markert i egen blåfarge.  

Området markert i gult ligger tørt ved 

middels høy vannstand. Her ønskes 

etablert naustrekke.  

Området markert i burgunder ønskes avsatt til infrastruktur og 

næring relatert til drift av småbåthavnen. Parkering, 

slipp/båtutsett, båtopplag, kiosk og enkelt vedlikeholdsverksted 

for småbåter. Området er begrenset mot beiteområde med 

eksisterende veiadkomst til fjæra.  



Frøya kommune, Pb. 152, 

7261 Sistranda. Hamarvik 11.08.19 

Innspill 2. gangs høring kommuneplanens arealdel 2018-2030. 

Undertegnede er eier av Gnr 10/ Bnr 279. 

Til vedtak av plan 21.06.2019, ble byggegrense justert nærmere sjø, 

avgrensningen ble tilpasset terrenget etter befaring og dialog med 

sektormyndighetene.

Grunneier ønsker at dette også gjelder området markert med blått i vedlegg 1, her 

er det et flatt område med en høydeforskjell på 4 meter innenfor 45 meter bredde.

Erling Nordhammer 

Sign. 





Fra: Stig Atle Moe [stig.atle@on-as.no] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi: Helge Stranden [strandenhelge@gmail.com] 

Sendt: 07.08.2019 09:32:32 

Emne: Innspill til revisjon av kommuneplanens arealdel 2018-2030 

Vedlegg: image001.jpg; PLANPROGRAM, DATERT 13.12.17.PDF; SAMLET 

SAKSFREMSTILLING - SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPSTART AV REGULERING 

AV OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL - SKJØNHALSEN.PDF; MELDING OM POLITISK 

VEDTAK - DETALJREGULERING - BOLIGOMRÅDE SKJØNHALSEN.PDF 

Hei! 
Viser til kunngjøring 2. gangs høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2018-2030. 
På vegne av grunneier Helge Stranden fremmes følgende innspill: 
 
Oppstart av reguleringsplan for nytt boligfelt på Sjønhalsen gnr. 56 bnr. 118 m.fl. ble godkjent igangsatt 
av Hovedutvalg for forvaltning i møte 17.08.2017. 
Planprogrammet ble videre godkjent av Kommunestyret den 03.05.2018. 
Etter at planprogrammet ble vedtatt er det blitt gjennomført diverse utredninger og utarbeidet utkast til 
plankart. 
 
I forslaget til den nye kommuneplanen er imidlertid ikke det nye boligfeltet på Sjønhalsen medtatt som 
framtidig boligformål. 
Dette stusser vi på og vi mener det helt klart vil være naturlig at dette legges inn med tanke på den 
prosessen som har vært og de vedtakene som er fattet. 
 
Ber derfor om at boligfeltet på Sjønhalsen ihht. vedtatt planprogram inntas som framtidig boligområde i 
kommuneplanens arealdel. 
Vedlegger tidligere innsendt planprogram, vedtak og saksdokument. 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

 
Stig Atle Moe 

Arealplanlegger 

 
Orkdalsveien 82  -  7300 Orkanger 
Mob. 482 933 28 -Tlf. 72 48 40 20 

stig.atle@on-as.no - post@on-as.no  

www.on-as.no 
 

  
Ta miljøhensyn – vurder om du virkelig må skrive ut denne e-posten. 

On  AS Arkitekter og Ingeniører er miljøsertifisert gjennom stiftelsen Miljøfyrtårn. 

 



Innholdet i denne e-posten er kun for adressatens bruk. Den kan inneholde konfidensiell informasjon og/eller informasjon som i henhold til gjeldende 

lovgivning er underlagt taushetsplikt. Andre enn adressaten har ikke adgang til å lese eller videreformidle innholdet i denne e-posten. Dersom De ikke er 

den tiltenkte mottaker, vennligst kontakt avsender pr e-post, slett e-posten og ødelegg samtlige utskrifter og kopier av den 
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PROSJEKTBESKRIVELSE 

Plannavn  SJØNHALSEN BOLIGFELT 

Arkivsak ID  

Plan ID 1620201708 

Formål/Hensikt 

 

Tilrettelegge for boligbygging med tilhørende infrastruktur på 

eiendommene 56/118, 56/74 og 56/18. 

Planavgrensning 

 

Planområdet grenser mot sjøen i nord, mot fylkesvei 431 i sør, 

eiendommene 56/103 og 56/41 i øst og eiendommene 56/75, 56/52, 

56/2,14 og 56/61 i vest. 

Framdriftsplan Fastsettelse av planprogram: februar 2018 

Utarbeidelse av planforslag: januar-april 2018  

Kommunal behandling av planforslag: sommer-høst 2018 

Organisering Plankonsulent: 

On arkitekter og ingeniører AS 

Orkdalsveien 82 

7300 Orkanger 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn for planarbeidet 

On arkitekter og ingeniører AS er engasjert for utarbeidelse av planprogram, 

konsekvensutredning og reguleringsplan i forbindelse med planlagt boligfelt på Sjønhalsen, 

eiendommen gnr. 56 bnr. 18, 74 og 118.  

 

Et planprogram er et verktøy for tidlig medvirkning og gode prosesser knyttet til 

reguleringsplanarbeidet. Det kan derfor sies å være en plan for planarbeidet. Ved å 

synliggjøre hva som skal skje på ulike tidspunkter i planprosessen blir det lettere for ulike 

aktører å finne ut om de blir berørt, og avgjøre om de vil bidra i prosessen og når de bør 

gjøre det. Målgruppen er de relevante myndigheter, interesseorganisasjoner, rettighetshavere 

og øvrige som vil få sine interesser berørt av planarbeidet eller tiltaket 

 

Søknad om oppstart av regulering ble innsendt 09.03.2017 og søknaden ble behandlet av 

Hovedutvalg for forvaltning i møte 17.08.17. Følgende vedtak ble fattet:  

«I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 godkjennes forespørsel om oppstart av 

reguleringsplan for Skjønhalsen». 

 

Kommunen har vurdert at planforslaget vil utløse krav om konsekvensutredning og 

planprogram.  

Planforslaget vil falle inn under § 6 pkt. b, i henhold til vedlegg 1  

«Planer etter plan- og bygningsloven og tiltak etter annet lovverk som alltid skal ha 

planprogram eller melding og konsekvensutredning, pkt. 25.» 

 

Planforslag vil også falle inn under § 10 pkt. c da den kommer i konflikt med gjeldende 

rikspolitiske bestemmelser eller rikspolitiske retningslinjer gitt i medhold plan- og 

bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 eller statlige planretningslinjer, statlige 

planbestemmelser eller regionale planbestemmelser gitt i medhold av lov 27. juni 2008 nr. 71. 

Planforslag er i strid med Rikspolitiske retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging og Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av 

strandsonen langs sjøen.  

 

Det ønskes regulert et område på ca 55 daa til boligformål med tilhørende areal til lek, 

grønnstruktur og infrastruktur. Hensikten med planarbeidene er å tilrettelegge for bygging av 

inntil 40 boenheter, fordelt på frittliggende eneboliger og flermannsboliger. Det er imidlertid 

viktig å understreke at antallet boenheter vil avhenge av krav til utnytting, byggeavstand fra 

sjø og veg, støy mm. 

Det nye boligområdet er tenkt som en forlengelse av eksisterende boligområde på 

Sjønhalsen. Utvidelsen vil også skje sentralt i grenda, i tilknytning til Sjønhals kretshus. 

Eksisterende adkomst til kretshuset er tenkt forlenget inn i området. 

 

Planarbeidet vil bli utført som en detaljregulering slik at en kan gå rett på byggesøknad etter 

at reguleringsplanen er godkjent.  
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1.2 Planområdet 

Planområdet ligger på Sjønhalsen og er avgrenset mot sjøen i nord, mot fylkesvei 431 i sør, 

eiendommene 56/103 og 56/41 i øst og eiendommene 56/75, 56/52, 56/2,14 og 56/61 i vest. 

 

 
Oversiktskart 

 

 

 
Avmerket planområde 

 

Planområdet 
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1.3 Nasjonale og regionale føringer 

 Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008 

 Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen 

 Styrking av barn og unges interesser 

 Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene 

 Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging 

 Nasjonal landbrukspolitikk 

 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

 Regional strategi for arealbruk i Sør Trøndelag 2014-2024 

 Regional plan 2015-2020 klima og energi Trøndelag 

 Universell utforming 

 Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr 

 

1.4 Overordnede planer / kommunale føringer 

 Kommuneplanens arealdel av 26.05.11 

Området er i hovedsak avsatt til LNFR i kommuneplanens arealdel (KPA), mens deler av 

område i vest er avsatt til LNFR FB3 (tillat med 3 helårs/fritidsboliger etter at KPA ble vedtatt 

2011). Nordre del av planområde ligger innenfor 100- metersbeltet langs sjøen. 

Området er ikke regulert fra før. 

 

 
Utsnitt kommuneplanens arealdel fra 2011 

 

 

I LNFR-området er det bare tillatt med tiltak i tilknytning til stedbunden næring eller fradele 

areal til slike formål. 
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I LNFR-området der spredt bygging av bolig fritidsbolig eller næringsbygg er tillatt gjelder 

følgende (antall enheter er definert i plankartet).  

- Generelle bestemmelser for bygg i strandsonen 3.10 gjelder.  

- Ved utbygging av 4 enheter eller mer er det krav om reguleringsplan.  

- Dersom det er krav om bygging av nye veger er det krav om reguleringsplan.  

- Lokaliseringskriterier: Søknadspliktige tiltak skal ikke lokaliseres til områder for 

landbruksproduksjon. Dette gjelder dyrka mark i produksjon, som har vært i 

produksjon og arealer med beitebruk.  

- Det tillates ikke nye boliger/fritidsboliger nærmere driftsbygning en 50 m. 

Søknadspliktige tiltak skal ikke lokaliseres i byggeforbudssonen i strandsonen. 

Søknadspliktige tiltak skal ikke tillates i områder med verdifullt biologisk mangfold 

vist på Temakart xx.  

- Før byggetillatelse gis skal byggets plassering dokumenteres i forhold til eksisterende 

bebyggelse og i terrenget.  

- Før det gis byggetillatelse skal det for bolig vises nødvendig teknisk infrastruktur som 

vannforsyning, avløp, strøm og adkomst. Hvert bygg kan omfatte inntil 2 boenheter i 

boligbebyggelse.  

- Det skal vises hvordan kjøreadkomst, parkering med mer skal løses.  

- For fritidsbolig skal det vises planlagte løsninger for vann, avløp og strømtilførsel.  

- Det kan ikke kreves kjøreadkomst til alle fritidsboliger, men det skal vises til 

parkeringsplass nært offentlig veg.  

- Alle bygninger skal plasseres slik i terrenget at fundamenter og grunnmurer blir så 

lave som mulig. Bygninger skal plasseres lavest mulig i terrenget slik at en unngår 

silhuettvirkning i forhold til naboer og ferdselsveger.  

- Søknadspliktige tiltak skal ikke lokaliseres til hinder for alminnelig ferdsel og friluftsliv.  

- Søknadspliktige tiltak må ikke på noe vis komme i konflikt med automatisk fredete 

kulturminner i henhold til Kulturminnelovens §§ 3 og 6.  

- Dersom tiltaket omfatter behov for bygging av veg, skal dette gjøres på en mest 

mulig skånsom måte og vegen skal være åpen/ tilgjengelig for allmennheten.  

- Maksimal tomtestørrelse ved fradeling av tomt til fritidsbolig er 800 m2, og største 

tillatte BYA er 25 %.  

- Maksimal tomtestørrelse for naust er 150 m2 med maksimal bredde i strandlinjen 10 

meter. 

 

 Kommuneplanens samfunnsdel av 18.06.17 

 Energi- og klimaplan (2010-2020) 

 Trafikksikkerhetsplan (2016-2020) 

 Kulturplan av 28.08.14 
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2 Planprosess 

Forslag til planprogram og varsel om planoppstart kunngjøres i avisa Hitra Frøya og på 

kommunens hjemmeside. Aktuelle offentlige myndigheter, berørte grunneiere/festere, samt 

aktuelle interesseorganisasjoner tilskrives pr. brev. 

 

Følgende varsles i tillegg til naboer og gjenboere: 

 

 Frøya kommune:  

o Eldreråd 

o Kommunalt brukerråd 

o Frøya ungdomsråd 

o Trafikksikkerhetsutvalget 

 Atb 

 Forum for natur og friluftsliv i Sør-Trøndelag 

 Norsk Ornitologisk Forening 

 Frøya turlag 

 Fylkesmannen i Sør-trøndelag 

 Statens vegvesen 

 NVE 

 Sør-Trøndelag fylkeskommune 

 Telenor v/servicesenter for nettbygging 

 Trønderenergi 

 

 

Frøya kommune vil, som ansvarlig myndighet, fastsette planprogrammet etter høringsfristens 

utløp. Innkomne merknader vil bli vurdert og eventuelt innarbeidet i planprogrammet før 

endelig fastsetting.  

 

Reguleringsplan (detaljregulering) med konsekvensutredning, vil bli utarbeidet på bakgrunn 

av fastsatt planprogram som beskriver hvilke tema/forhold som skal utredes nærmere.  

Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning, fortrinnsvis innarbeidet i 

planbeskrivelsen, tas opp til 1.gangs behandling i Hovedutvalg for forvaltning, og sendes på 

høring til berørte parter og aktuelle offentlige myndigheter og interesseorganisasjoner.  

 

Planforslaget legges ut til offentlig høring i minimum 6 uker. Planforslaget med innkomne 

merknader tas opp til 2.gangs behandling i Hovedutvalget og sluttbehandling i 

kommunestyret. 

 

Behov for ytterligere kommunikasjon/evt. møter med berørte parter/offentlige 

fagmyndigheter vil bli vurdert fortløpende i planprosessen. 
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3 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 

3.1 Landskap og arealbruk 

Planområdet har noe kupert topografi med fallende terreng ned mot sjøen i nord. Terrenget 

ligger ca på kote 20 m.o.h ved fylkesveien i sør. 

Med unntak av området rundt kretshuset er planområdet stort sett treløst. Fjellet er synlig 

flere steder. Vegetasjonsdekket er i hovedsak tynt og vegetasjonen består mest av lyng og 

myr. 

 

 
Markslagskart 

3.2 Teknisk- og sosial infrastruktur 

Det er i dag ingen ferdige opparbeidede lekeplasser i området, men det er en gammel 

ballplass ved kretshuset. Det er kort vei til utmark og sjø. Området har veldig gode 

kollektivforbindelser mot Dyrøya, øyrekka, Sistranda og resten av Frøya, og kollektivtrafikk til 

og fra Frøya via Kystekspressen. Det er avsatt plass til bussholdeplass ved avkjørselen til 

feltet. 

Oppvekstsenter og nærbutikk med post ligger på Dyrøya, ca. 3 km nordover. 

Adkomst inn til planområde er planlagt via eksisterende vei og avkjørsel forbi kretshuset. 

3.3 Bebyggelse 

Med unntak av kretshuset er det ikke noen bebyggelse innenfor planområdet i dag. 

Nærmeste bebyggelse er stort sett lokalisert vest for kretshuset og bebyggelsen er 

tradisjonelle trehus med valmtak og saltak. 

3.4 Grunnforhold 

Som nevnt er fjellet synlig flere steder i området. Noen steder er det «lommer» med jord og 

myr i varierende tykkelse. 
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4 Viktige problemstillinger i forhold til miljø og samfunn  

Formålet med konsekvensutredningen er å få sikret at hensynet til miljø og samfunn blir 

ivaretatt under utarbeidelse, vedtak og gjennomføring av reguleringsplanen, jfr. pbl § 4-2. 

Hensikten med utredningen er å synliggjøre konsekvensene tiltakene vil medføre. 

Utredningen skal ta utgangspunkt i foreliggende kunnskap og nødvendig oppdatering av 

denne. Det vil bli fokusert på de temaer og problemstillinger som er relevante for det aktuelle 

tiltaket som tenkes gjennomført. 

Vurderingene vil bli gjort med sammenligning mot 0-alternativet (dagens status på området).  

Det tas sikte på å innarbeide konsekvensutredningen som en del av planbeskrivelsen.  

 

Følgende forhold skal utredes og belyses nærmere:  

4.1 Landskap / visuelle konsekvenser 

Det skal redegjøres for landskapsvirkningene av tiltaket, og det skal vurderes hvilke 

avbøtende tiltak som kan iverksettes for å redusere negative effekter, både i forhold til 

landskapsopplevelsen og for naboer. Visualisering skal gjøres ved hjelp av 

fotomontasjer/perspektivskisser. 

Planområdet er nordvendt, men det ligger åpent til med fin utsikt ut mot sjøen. 

Solforholdene vil være veldig gode for området.  

Området er vindutsatt og ved utbygging av feltet må det legges vekt på en 

bygningsutforming og plassering som gir lune og skjermede uteplasser. 

4.2 Friluftsliv og rekreasjon 

Allmennhetens tilgang og bruk av området skal vurderes, både i forhold til eksisterende bruk 

og hindre for allmennhetens ferdsel. Evt. forslag til avbøtende tiltak der friluftslivets interesser 

berøres skal beskrives. 

Område er i hovedsak avsatt til LNFR i kommuneplanens arealdel (KPA), mens deler av 

området i vest er avsatt til LNF FB3 (tillat med 3 helårs/fritidsboliger etter at KPA ble vedtatt 

2011).  

4.3 Kulturminner og kulturmiljø 

Kartlegging av evt. kulturminner gjennom dialog med Sør-Trøndelag fylkeskommune. 

Det er ingen kjente eller registrerte kulturminner innenfor planområdet ut fra tilgjengelig og 

kjent kartdata. Nærmeste registrerte fornminner er Vamyra (kulturminneID: 6595-1) i øst og 

ved gården (kulturminneID: 6594-1). 

4.4 Naturmangfold / økosystemtjenester 

Konsekvensutredningen skal ta utgangspunkt i eksisterende kartlegginger og nødvendige 

tilleggsutredninger. Evt. avbøtende tiltak eller restriksjoner skal beskrives. 

Det skal gjennomføres en feltkartlegging av planområdet og søk etter evt. rødlistearter, 

prioriterte arter og utvalgte naturtyper. 

4.5 Tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og sykkelveinett / universell 

utforming 

Eksisterende forhold med tanke på utforming må beskrives og det må redegjøres for hvordan 

planforslaget ivaretar krav om tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- sykkelveinett. 
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4.6 Barn og unges oppvekstforhold 

Dagens aktivitet og bruk beskrives. Områdets funksjon som lekeareal (nærlekeområde), 

turstier, utsiktspunkt mm. Konsekvensene av tiltaket for barn og unge, samt konkvensene av 

tiltaket for bruken av området som park/friluftsområde. 

 

4.7 Strandsone ved sjø (PBL. § 1-8) 

Det er ønske om bygging av boliger innenfor 100-metersbeltet langs sjøen.  

Planområdets påvirkning i 100-meterssonen vurdert opp imot de Statlige planretningslinjene 

for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. 

4.8 Veg- og vegtekniske forhold / trafikksikkerhet, transportbehov 

Adkomsten inn til området er som tidligere beskrevet planlagt forbi kretshuset på 

eksisterende vei og avkjørsel. Dagens avkjørsel fra fylkesveien, økning i ÅDT og 

kollektivtilgjengelighet må beskrives.  

Trafikksikkerheten langs fylkesveien må vektlegges og det må legges særlig vekt på barn og 

unge. 

4.9 Utslipp til luft og vann - forurensning 

Etablering av boligfeltet vil medføre mer trafikk og økt støy. Området er utsatt for trafikkstøy 

fra fylkesveien og det skal utarbeides støyutredning. 

Det planlegges felles renseanlegg for feltet med utslipp til sjø. Det skal utarbeides VA-plan 

for området. 

 

5 Risiko og sårbarhet 

I samsvar med Plan- og bygningsloven § 4-3 skal det ved reguleringsplanarbeider utarbeides 

en risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet. Analysen skal vise alle risiko- og 

sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet for formålet, og eventuelle 

endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. 

 

6 0-alternativet 

Reguleringsplanen som helhet skal inngå ved vurdering av konsekvensene. Tiltakene skal 

vurderes opp mot et 0-alternativ som da vil være en beskrivelse av den framtidige 

situasjonen i planområdet dersom tiltakene ikke blir gjennomført. 0-alternativet vil være en 

målestokk for vurderingen av tiltakenes forventede konsekvenser. 
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FRØYA KOMMUNE 

Samlet saksframstilling   
Saksbehandler: 

Stian Aspaas Haugen 

Arkivkode:  

L12 

Arkivsaksnr: 

17/692 

    Gradering:  

  

 

Behandling: 

80/17 Hovedutvalg for forvaltning 17.08.2017 

 

SAMLET SAKSFREMSTILLING - SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPSTART AV REGULERING 

AV OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL - SKJØNHALSEN  

 

 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for forvaltning den 17.08.2017 sak 80/17 

 

Behandling: 

Hovedutvalg for forvaltnings behandling i møte 17.08.17: 

 

Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet: 

 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 godkjennes forespørsel om oppstart av reguleringsplan for 

Skjønhalsen. 

 

Enstemmig. 

 

Vedtak: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 godkjennes forespørsel om oppstart av reguleringsplan for 

Skjønhalsen.  

 

Enstemmig. 

 

 

Innstilling: 

 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 avvises forespørsel om oppstart av reguleringsplan for 

Skjønhalsen. Planorslaget er ikke i tråd med kommuneplanens areadel. 

Rådmann ønsker å vurdere forslaget ved revidering av kommuneplanens arealdel. En utbygging på denne 

størrelsen må vurderes nærmere i sammenheng med hvor og hvordan Frøya kommune vil planlegge, og 

etablere boligområder i overordnet plan. 

 

Utredning: 

Vedlegg: 

1. Forespørsel om oppstart av planarbeid. 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Innledning: 

Plan og bygningsloven gir private en generell adgang til å ta initiativ til å utarbeide detaljreguleringsplaner, og 

til å få planspørsmål tatt opp og vurdert av planmyndigheten (§§ 3-2, 12-3, 12-11). Private har rett til å fremme 

forslag til detaljregulering, og loven definerer detaljregulering som en planform som skal følge opp 

kommuneplanens arealdel og være en detaljering og utfylling av gjeldende reguleringsplan. Selv om private har 
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rett til å fremme forslag, er det kommunen sitt ansvar å vurdere forslaget og avgjør om planen skal fremmes og 

legges ut til offentlig ettersyn. Kommunen står fritt til å foreslå alternative forslag, gjøre endringer i planen før 

høring/offentlig ettersyn, eller velge ikke å fremme planforslaget. Avvisningsvedtak skal begrunnes og 

initiativtaker skal informeres.  

 

Med utgangspunkt i at private detaljreguleringsforslag skal være en oppfølging av gjeldende planer, vil 

kommunens avgjørelse om å fremme eller ikke fremme et privat planforslag være en prosessledende beslutning 

og ikke et enkeltvedtak. For prosessledende beslutninger er det ikke klageadgang (jf. pbl § 1-9 og 

forvaltningslovens § 2). Videre er planlovens § 12-11 klar på at kun avslåtte forslag som er i samsvar med 

kommuneplanens areadel eller områderegulering kan kreves forelagt kommunestyret.  

 

Tiltakshaver ønsker å legge planforslag fram for politisk behandling som forespørselsak. Rådamann har godtatt 

dette og ønsker å få en avklaring om Hovedutvalget for forvaltning anbefaler eller ikke anbefaler oppstart av 

planinitiativet. 

 

Beskrivelse av planforslaget: 

 

Bakgrunn: 

Forespørsel om planoppstart er innsendt av Helge A. Stranden på vegne av seg selv og berørte grunneiere. 

 

Eier av berørte tomter er: 

- 56/18  - Skjønhals Kretslag 

- 56/74  - Svein Ronny Skjønhals 

- 56/118- Helge A. Stranden 

 

Planstatus: 

Område er i hovedsak avsatt til LNF i kommuneplanens arealdel (KPA), mens deler av område i vest er avsatt 

til LNF FB3 (tillat med 3 helårs/fritidsboliger etter at KPA ble vedtatt 2011). Det er etter 2011 opprettet en ny 

enhet innenfor dette område på 56/111. 

 

Nordre del, med omtrent halvparten av det foreslåtte planområde ligger innenfor 100- meterssonen fra sjø.  

 

Kommunens samfunnsdel har som strategi å stimulere til levende grender og levende øysamfunn og planlegge 

og tilrettelegge for en variert og mangfoldig bolig- og fritidsbygging. Samtidig ønsker man å satse på 

trafikksikre veier, med særlig fokus på utbygging av gang- og sykkelveier. 

 

Konsekvensutredning: 

Eventuelt planforslag vil falle inn under § 6 pkt. b, i henhold til vedlegg 1 Planer etter plan- og bygningsloven 

og tiltak etter annet lovverk som alltid skal ha planprogram eller melding og konsekvensutredning, pkt. 25. 

 

Planforslag vil også falle inn under § 10 pkt. c da den kommer i konflikt med gjeldende rikspolitiske 

bestemmelser eller rikspolitiske retningslinjer gitt i medhold plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 

eller statlige planretningslinjer, statlige planbestemmelser eller regionale planbestemmelser gitt i medhold av 

lov 27. juni 2008 nr. 71. Planforslag er i strid med Rikspolitiske retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging og Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. 

 

Ved utarbeidelse av detaljregulering vil det stilles krav om planprogram og konsekvensutredning. 

 

Bebyggelse: 

Forslagsstiller opplyser om at det er tenkt regulert for 40 boligenheter, fordelt på frittliggende eneboliger og 

flermannsboliger. Det nye boligområde er tenkt som en forlengelse av eksisterende bebyggelse på Skjønhalsen.  

 

Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 

 

Topografi, solforhold, eksisterende forhold: 

Planområde har en noe kupert topografi med fallende terreng ned mot sjø. Fra riksvei og nær Skjønhals 

Kretshus er terrenget flatere.  
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Rekreasjonsbruk og naturforhold: 

Det er ikke registrert noen turstier innenfor planområde. Ortofoto viser heller ikke noen opparbeidete steder. 

Det opparbeides lekeareal og friområder. Det er ikke registrert funn eller forekomster i naturdatabasen. 

 

Omkringliggende områder: 

Planområde består i dag ikke av noe bebyggelse. Eksisterende bebyggelse ligger i hovedsak vest for Skjønhals 

Kretshus. Etablerte boliger er tradisjonelle trehus med valmtak og saltak. Det er i øst avsatt et område for 

boligutbygging med formål LNF FB 3. 

 

Barn- og unges bruk av område: 

Det er ingen opparbeidede lekeplasser i område, men tiltakshaver ønsker å opparbeide felles lekeplass for alle 

ved Skjønhals Kretshus. Det er kort vei til utmark og sjø. Område har god bussforbindelse, men ingen 

trafikksikre tilbud for myke trafikanter. Nærmeste oppvekstsenter er på Dyrøya, ca. 3 km nordover.  

 

Trafikkforhold: 

Vei inn til planområde er planlagt forbi Skjønhals Kretshus på eksisterende vei og avkjørsel. Det er i dag 

etablert bussholdeplass her. Det vil være kort avstand til kollektivtransport for beboere i feltet. Område 

Skjønhalsen er i dag et trafikknutepunkt med flere bussavganger enn det som er vanlig for sammenlignbare 

grender i kommunen. Det opplyses om at butikk og oppvekstsenter er ca. 3 km unna.  

 

Grunnforhold: 

Planområdet består av bart fjell med stedvis tynt dekke. Ut ifra tilgjengelig kartdata er det ikke avdekket 

grunnforhold som skal være utfordrende eller til fare for bebyggelse. Planområdet har høy aktsomhet for 

RADON. 

 

Kulturminner: 

Det er ingen kjente eller registrerte kulturminner innenfor planområde ut ifra tilgjengelig og kjent kartdata. 

Nærmeste registrerte fornminner er Vamyra (kulturminneID: 6595-1) i øst og (ved gården) (kulturminneID: 

6594-1). 

 

ROS: 

Det er ikke fare for flom eller ras i henhold til tilgjengelig kunnskapsbase. Vind vil kunne være et faremoment.  

 

Konsekvenser av planforslaget, rådmannens vurdering av forslaget 

 

Omsøkte planområde er ikke i tråd med overordnet plan, men tiltakshaver har ønsket å kunne fremme et 

forslag til politisk behandling. Rådmann vil dette tidspunkt ikke anbefale at man går videre med planforslag 

slik det foreligger da dette må drøftes gjennom arbeide med kommuneplanens arealdel. Rådmann ønsker derfor 

at fremlagte innspill tas med inn i arbeide med kommuneplanens arealdel. 

 

Område på Skjønhalsen består i hovedsak av spredt eneboligbygging. Skjønhalsen er karakteristisk for flere 

grendeområder på Frøya, hvor det er husklynger med eneboliger med god plass imellom. Det er store 

utmarksområder og god tilgang på sjøområder.  

Det er gjennom kommuneplanens samfunnsdel et utstrakt mål å bidra til levende grender og attraktive 

lokalsamfunn. Det skal tilrettelegges for en mangfoldig bolig- og fritidsboligbygging. Tett utnytting av 

utbyggingsområder letter på arealpresset andre steder. 

Slik rådmannen vurderer det så vil en utbygging med 40 enheter drastisk endre grenda, og føre til en meget 

kompakt og endret boligstruktur. En utbygging av et slikt omfang vurderes til å ha negative landskapsmessige 

konsekvenser. 40 enheter på et såpass begrenset område vil bryte for mye det etablerte nærområde og dets 

karakter.  

 

Omsøkte område er i hovedsak avsatt til LNF i kommuneplanens arealdel. Det er fortsatt to ledige tomter i 

område avsatt til LNF FB3. En fradeling og oppføring av bolig siden 2011 kan tyde på at område på 

Skjønhalsen ikke er attraktivt nok. En utbygging slik forslagstiller her viser til vil kunne øke attraktiviteten, 

men vurderes til å ikke være grunnlag i seg selv for en slik utbygging av dette omfang. 

 

Vurdering: 
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Frøya kommune ønsker å bidra til etablering og boligbygging i grendene, også utenom tettstedet Sistranda, men 

etter en samlet vurdering anbefaler rådmannen at det ikke igangsettes planarbeid slik som framlagt, for område 

på Skjønhalsen. Tiltakshavers innspill bør heller tas inn i rulleringen av kommuneplanens arealdel, og heller 

vurderes gjennom arbeide med kommuneplanens areadel, for å tilstrekkelig kunne vurdere tiltaket i forhold 

andre utbyggingsområder. Forslaget vil vurderes nærmere i sammenheng med hvor, og hvordan Frøya 

kommune vil planlegge, å etablere boligområder i overordnet plan.  

Rådmann innstiller derfor på å avvise planforslaget og heller se det i en overordnet planprosess. 

 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 avvises forespørsel om oppstart av reguleringsplan for 

Skjønhalsen. Rådmann ønsker å vurdere forslaget ved revidering av kommuneplanens arealdel. En utbygging 

på denne størrelsen må vurderes nærmere i sammenheng med hvor og hvordan Frøya kommune vil planlegge, 

og etablere boligområder i overordnet plan. 

 

Forhold til overordna planverk: 

 LNF i kommuneplanens arealdel 

 Plan- og bygningsloven § 1-8 

 LNF FB3 i kommuneplanens arealdel 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Ikke vurdert på nåværende tidspunkt. 

 



 

Postadresse Telefon Bankgiro  

7260 Sistranda 72 46 32 00 4312.15.29999  

FRØYA KOMMUNE 

Frøya kommune 
 

 

 

 

 

 
 

  

   

 
 

 

Deres ref. Vår ref. Arkivsaksnr. Arkivkode Sted, dato 

 SOBA/4614 17/692 PLAN 1620201708      Sistranda, 

08.05.2018 

 

 

MELDING OM POLITISK VEDTAK - DETALJREGULERING - 

BOLIGOMRÅDE SKJØNHALSEN  
 

 

Kommunestyret behandlet i møte 03.05.2018 sak 44/18. Følgende vedtak ble fattet: 

 
Vedlagte forslag til planprogram for Skjønhalsen boligfelt fastsettes i medhold av plan- og 

bygningsloven § 12-9. 

 

Enstemmig. 

 

Formålet med planarbeidet (utdrag fra planprogrammet) 

Det ønskes regulert et område på ca 55 daa til boligformål med tilhørende areal til lek, 

grønnstruktur og infrastruktur. 

 

Hensikten med planarbeidene er å tilrettelegge for bygging av inntil 40 boenheter, fordelt på 

frittliggende eneboliger og flermannsboliger. Det er imidlertid viktig å understreke at antallet 

boenheter vil avhenge av krav til utnytting, byggeavstand fra sjø og ved, støy m.m. 

 

Det nye boligområdet er tenkt som en forlengelse av eksisterende boligområde på Sjønhalsen. 

Utvidelsen vil også skje sentralt i grenda, i tilknytning til Sjønhals kretshus. Eksisterende adkomst 

til kretshuset er tenkt forlenget inn i området. 

 

Kunngjøring 

Planprogrammet er lagt ut på kommunens hjemmesider www.froya.kommune.no under menyvalget 

Kunngjøringer. Planprogrammet er også tilgjengelig ved henvendelse i Frøya kommunes 

servicekontor.  

 

Kunngjøring om vedtak av planprogram blir også annonsert i Hitra Frøya lokalavis. Videre sendes 

dette brevet til tilgrensende grunneiere og evt. festere i planområdet, samt naboer og gjenboere, og 

så vidt mulig andre rettighetshavere i planområdet. 

 

Klageadgang 



 

Postadresse Telefon Bankgiro  

7260 Sistranda 72 46 32 00 4312.15.29999  

Vedtak om fastsettelse av planprogram er en prosessledende beslutning og kan ikke ikke påklages. 

 

 

Med hilsen 

Frøya kommune 

 

Sondre B. Bakke 

Avdelingsleder for forvaltning 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur. 

 

 

Gjenpart:  

- Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 STEINKJER 

- Trøndelag fylkeskommune, Postboks 2560, 7735 STEINKJER 

- Statens Vegvesen, Region Midt, Postboks 2525, 6404 MOLDE 

- ON AS Arkitekter og Ingeniører, Orkdalsveien 82, 7300 ORKANGER 

 



Fra: nve@nve.no [nve@nve.no] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 22.07.2019 11:52:50 

Emne: NVEs uttalelse til 2. gangs høring - Kommuneplanens arealdel - 2018-2030 - Frøya 

kommune - Trøndelag. NVEs referanse: 201902006-6 

Vedlegg: 201902006-6NVEs uttalelse til 2. gangs høring - Kommuneplanens arealdel - 2018-

2030 - Frøya kommune - Trøndelag.pdf 

Til Frøya kommune 

Vedlagt følger dokument 201902006-6 NVEs uttalelse til 2. gangs høring - Kommuneplanens 

arealdel - 2018-2030 - Frøya kommune - Trøndelag fra NVE - Norges vassdrags- og 

energidirektorat. 
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NVEs uttalelse til 2. gangs høring - Kommuneplanens arealdel 2018-

2030 - Frøya kommune i Trøndelag 

 

Vi viser til ovennevnte forslag til 2. gangs høring av kommuneplanens arealdel samt vår uttalelse til 

opprinnelig planforslag av 09.04.2019.  

 

NVE har følgende kommentarer til planforslaget: 

NVE vil gi kommunen ros for å ha lagt ned et uvanlig grundig planarbeid som etter vårt syn vil danne et 

godt grunnlag for senere planarbeid.  

 

Klimaendringer 

Klimaet er i endring og det forventes økende og mer intensiv nedbør og mer ekstremvær. Gamle 

arealplaner er naturlig nok i liten grad planlagt med tanke på slike endringer og tiltakene vil derved 

kunne være utsatt for bla. skred- og flomfare samt skader fra overvann på avveie. Selv om tiltakene vil 

kunne realiseres med hjemmel i eksisterende, eldre reguleringsplaner, fritar ikke dette tiltakshaver og 

kommunen for ansvaret for å oppfylle kravene i TEK17, kap. 7/PBLs § 28-1 om sikker byggegrunn mot 

naturfare. Det er derfor positivt at kommunen er seg bevisst disse problemstillingene og ønsker å gjøre 

en konkret vurdering ved realisering av eldre reguleringsplaner gjennom å ta inn en ny bestemmelse, § 

2.6 som hjemler dette.  

Også regjeringen er opptatt av at kommunene planlegger for en klimarobust framtid og for å unngå at en 

bygger seg inn klimaproblemer anbefaler regjeringen både i veileder H-5/18: «Samfunnssikkerhet i 

planlegging og byggesaksbehandling» (https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/samfunnssikkerhet-i-

planlegging-og-byggesaksbehandling/id2616041) og i de Nasjonale forventninger til regional og kommunal 

planlegging 2019–2023 av 14.05.2019 at det er de høye utslippstallene som skal legges til grunn for 

arealplanleggingen i kommunene.  



 
Side 2 

 

 

 

Skredfare 

I vår uttalelse til planforslaget av 09.04.d.å. var vi særlig opptatt av forholdet til sikker byggegrunn og 

geoteknikk og behovet for god kontroll med grunnforholdene ved utfylling i sjø. Dette skyldes ikke 

minst at vi de senere årene har sett en rekke eksempler på til dels omfattende kvikkleireskredhendelser i 

Trøndelag som følge av utfylling og mudring i sjø grunnet manglende geotekniske vurderinger, feks 

Statland i Namdalseid i 2014, Leksvik (nå Indre Fosen) i juni 2018, Otterøya i Namsos i desember 2018 

og Verdal havn i januar 2019. Vi anbefalte derfor at det ble tatt inn bestemmelser som bedre ivaretar 

sikkerheten mot skredfare. Det er derfor positivt å konstatere at kommunen har tatt plangrep som 

ivaretar forholdet til geoteknikk og skredfare både på land og sjø gjennom å ta inn forslag til nye 

bestemmelser (§ 11.1.6). Dette viser at kommunen tar skredfaren på alvor og vi har derved ingen 

innvendinger eller ytterligere kommentarer til planforslaget slik det nå foreligger. 

 

Med hilsen 

 

Kari Øvrelid 

Regionsjef 

Finn Herje 

Senioringeniør 

 

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

   

   

   
 

  

   

   

 



Fra: Harald Mathisen [h.mathisen@hotmail.com] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 19.07.2019 19:59:03 

Emne: Sak 89/19 Innspill 2. gangs høring og offentlig ettersyn - arealplan Frøya kommune 

Vedlegg:  

 
Til samfunnsplanlegger Kristin Strømskag 
Frøya kommune 
 
Viser til brev mottatt 16.0719 angående arealplan Frøya kommune.  
Slik vi forstår Frøya kommunes brev gjelder det endring av vårt innspill fra 1. gangs høring til 
2. gangs høring og offentlig ettersyn.  
 
Slik vi  forstår brevet er vårt innspill endret fra 1. gangs høring til 2. gangs høring. 
Slik vi  studerer kartet forstår vi at vårt innspill på å forlenge gnr. 10 brn 37 ikke er tatt inn.  
Coop har planer om butikk i vårt område på 10 mål av vår eiendom. Vi har ikke informasjon 
om det er blir butikk eller ikke.  Vårt innspill gjelder resterende eiendom  på 5 mål som 
omgjøres til næring. Hvorfor dette er tatt ut vet vi ikke. Regner med det er en politisk 
beslutning.  
 
For oss eiere er det viktig å komme med følgende innspill:  
Det blir vanskelig å drive landbruk  ved siden av et næringsareal med tilgang på traktor og 
beitpusser.  
Støy fra trafikk og næring kan forstyrre i lamming, noe som vi er avhengig av for vår bedrift. 
 
Hensynssone:  
Vi forstår at hensynssonen ligger i planbestemmelsen.   Hvis 
planbestemmelsen mot Hammervatnet blir vedtatt reduserer det vårt areal for utganger 
betydelig.  Vi har 34 sauer som går i området. Vårt område ligger unna vannverket og elva 
går ned mot sjøen. Den hensynssonen som er lagt inn gjør at vi må vurdere om vår bedrift 
bør legges ned. Det vil føre til økt gjengroing, som bør være en stor sak for Frøya kommune.  
 
Til slutt vil vi påpekte at det har gått beitedyr i området i alle år.  
 
Vi imøteser gjerne en befaring eller et møte for avklaring av vårt innspill.  
 
Mvh  
Harald Mathisen og Marit Wisløff Norborg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fra: Bjørn-Kristian Johannessen [bjornkj@hotmail.com] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi: kristin.furunes.stromskag@froya.ommune.no 

[kristin.furunes.stromskag@froya.ommune.no] 

Sendt: 09.07.2019 13:04:07 

Emne: Merknad til revidering av kommuneplanens areadel 

Vedlegg:  
Merknad til kommuneplanens arealdel 

Merknaden gjelder eiendom 59/1, nærmere bestemt for det som er omtalt som område 3. Det 

gjelder fritidsboliger og naust på det området som heter «Varden».  

Det aller meste av området ligger innenfor 100-metersbeltet/strandsonen. Det er i dag sterke 

nasjonale føringer for dispensasjoner i slike områder. Området har i dag et rikt fugleliv, selv for Frøya 

å være. Grågåsa med flere arter hekker i området. Området er brukt i forbindelse med friluftsliv. 

Varden fremstår i dag som en ganske urørt odde. Det er merkelig at det gis dispensasjon til bygging i 

100-meters-beltet gitt de arealreserver som finnes for både naust og fritidsboliger på Frøya. 

Det ønskes ikke at omreguleres/ gis dispensasjon til bygging i området betegnet som område 3. 

 
Mvh 
Bjørn Johannessen 
915 42 360 



Frøya kommune  
 
Sendes pr e-post: 
postmottak@froya.kommune.no  
kristinFurunes.stromskag@froya.kommune.no 
 
 
 
 
Revidering av kommuneplanens arealdel 2018-2030 – Merknad 
 
Saken gjelder eiendommen 59/1 Øyn, Norddyrøy. Grunneier Ivar Martin Johansen har søkt 
om endret planformål for eiendommen, arkivsaksnr. 16-2312-122.   
 
Kommunen har delvis tatt til følge merknader fra Johansen. 
 
I det området 4 utgår gjelder merknaden område 3, 5 og 6.  
 
I konsekvensutredningen/ROS-analysen ble det frarådet å ta grunneiers innspill til følge.  
 
For område 3 ble det som begrunnelse for fraråding uttalt at «området er et delvis ubebygd 
område som åpner for gode friområder mot sjø i nærmiljøet. Området ligger delvis i 
strandsonen.» 
 
For område 5 ble det fra kommunens side uttalt: «Det anbefales ikke naustbebyggelse på 
felt 4,5 og 6, men heller utvide eksisterende småbåthavn på Øyn for ikke å privatisere 
strandsonen og friluftsområdet mer enn det som allerede er gjort. Det er i 
tillegg arealreserver for naustbebyggelse i nærområdet. Innspill til 
område 3, 4, 5 og 6 frarådes.» 
 
Merknader fra grunneier Ivar Martin Johansen for område 3: 
 
«Her tror jeg noen må ha sett på feil kart, i område 3 Varden og like øst for området er det i 
dag 6 fritidsboliger og 2 tomter for fritidsboliger (bygging i år),på Øyn (100 m lenger øst) er 
det i dag 3 fritidsboliger. På min eiendom 59/1 er det i dag tilsammen 12 fritidsboliger og 14 
boliger. 
 
Jeg er nå over 70 år og har bodd her hele mitt liv, jeg har aldri sett at strandområdet i Varden 
har vært noe utfartsterreng. Folk liker ikke å gå på tur rett utenfor vinduene til beboere i 
hytter og hus.» 
 
Jeg vil bemerke at dette er beviselig feil faktum. Område 3 innehar kun 2 eldre 
boligeiendommer som i senere tid er omgjort til fritidsboliger. De øvrige 4 fritidsboligene og 
2 tomtene som omtales ligger ikke i område 3. Disse har heller ikke noen naturlig tilknytning 
til område 3. Her bør kommunen, etter min mening, se på høydekurvene i kartet som viser 
hvordan terrenget naturlig adskiller område 3 fra området hvor de andre fritidsboligene 
ligger.  
 



Det bemerkes også at nærmest hele område 3 ligger i strandsonen og er det siste lett 
tilgjengelige gode friområde på Øyn/Norddyrøya. Området er kupert og danner naturlige 
friområder ned mot sjøen. Det å bevege seg i område 3 oppleves ikke som å gå på tur rett 
utenfor vinduene til beboere i hytter og hus. Det vedlegges kartskisse som illustrerer dette 
godt.  
 
Bilag 1: Kopi av kartskisse over Varden/Øyn 
 
Det er vanskelig å se hva det er i søkers merknader som har gitt grunnlag for kommunen til å 
gjøre helomvending i saken. Slik jeg ser det, bør verken søkers alder eller hans egne 
uttalelser om manglende observasjon av turisme i strandområdet tillegges særlig vekt i 
vurderingen.  
 
Det anføres fra denne side at de omsøkte endringer vil innebære betydelige inngrep i et 
tilnærmet ubebygd, urørt og svært naturmangfoldig område. Det bør også tas med i 
vurdering de til dels omfattende inngrep som må påregnes for å legge fram vei og annen 
infrastruktur til de planlagte eiendommene.  
 
Videre er det også et viktig poeng i saken å vise til registrering av arealreserver i området. 
Det er registrert arealreserver, både når det gjelder fritidsboliger og naust.  
 
Bilag 2: Kopi av registrering av arealreserver 
 
På bakgrunn av dette og med forbehold om å komme med ytterligere merknader bes det om 
at kommunen omgjør sin innstilling i tråd med opprinnelig innstilling hvor fritidsboliger i 
område 3 og naust i område 5 og 6 frarådes.  
 
 
 
Med Vennlig Hilsen 
 
 

 
_____________________ 
Lars Erik Hammerdal 





 

Registrering av arealreserver - bolig 
Områder avsatt til kun boligutbygging (ikke LNF spredt). 

Område Eksisterende bruk Planlagt bruk (ved 
reg.pl.; type bolig) 

Areal Planstatus Potensiale 

Daløya Delvis bebygd Bolig  Reg.plan 1 
Daløya Delvis bebygd Bolig  Reg. plan 2 

Flatval Delvis bebygd Bolig  Reg.plan 2 

Havnevågen Delvis bebygd Bolig  Reg.plan 10 

Flatval UB16 Delvis bebygd Bolig  KPA 5 
Flatøya (Avventes vei 
og G/S vei) 

Delvis bebygd Bolig  Reg.plan 27 

Nabeita boligfelt Ubebygd Bolig  Reg.plan 30 eneboliger 
3 områder for 
flerboligbygg 

Jevikberget Delvis bebygd Bolig 17 daa KPA  

Falbergheia Delvis bebygd Bolig  Reg.plan 2 
Hammeren boligfelt Ubebygd Bolig  Reg.plan 10 

Hamarvik UB14 Ubebygd Bolig 13 daa KPA  

Hammerdal Ubebygd Bolig  Reg.plan 8 enheter 
Hamarvik UB1 Delvis bebygd Bolig  KPA 5 

Dørvikan UB3 Delvis bebygd Bolig  KPA 4 

Dørvikan UB6 Delvis bebygd Bolig  KPA 5 

Storbåtbukta Delvis bebygd Bolig (kombinert fritid)  Reg.plan 23 



Uttian nr.26-2 Ubebygd Bolig  Reg.plan 15 

Nesset UB-5 Delvis bebygd Bolig 50 daa KPA  

Stølan UB-6 Delvis bebygd Bolig  KPA 3 
Dragsnes vest Delvis bebygd Bolig  Reg.plan 3 

Dyrøya UB-8 Delvis bebygd Bolig 14 daa KPA  

Setra og 
Strømsholmen 

Ubebygd Bolig  Reg.plan 6 

Valen boligfelt Delvis bebygd Bolig  Reg.plan 15 eneboligtomter, 5 
områder for 
flerboligbygg 

Valen UB-11 Delvis bebygd Bolig 70 daa KPA  

Holahauan Ubebygd Bolig  Reg.plan 17 

Sørskaget Delvis bebygd Bolig  Reg.plan 5 
Sula – Vassøya, 
Strangøya og Føllingen 

Ubebygd Bolig/Fritid  Reg.plan 10 

Sula UBF-17 Delvis bebygd Bolig  KPA 15 
Bogøya UBF 19/20 Delvis bebygd Bolig/Fritid  KPA 20 

Mausund UBF 21/22 Delvis bebygd Bolig/Fritid  KPA 30 

Boligområde i 
Mausundvær 

Delvis bebygd Bolig  Reg.plan 18 

SUMMERT RESERVE     ANTALL ENHETER (ca) 299 enheter 

    ANTALL DEKAR 164 daa 

 

Registrering av arealreserver - fritid 
Her inngår ikke arealer knyttet til utleiehytter og turistformål.  

Område Eksisterende bruk Planlagt bruk (ved 
reg.pl.; type bolig) 

Areal Planstatus Potensiale 

Høynesset - 
Hamburglandet 

Delvis bebygd Fritid  Reg.plan 5-6 tomter 

Håvika havsgård I hovedsak ubebygd Fritid  Reg.plan 30 pluss 



Korsheia I hovedsak ubebygd Fritid  Reg.plan 10 

Veisan  Delvis bebygd Fritid  Reg.plan 24 

Nordskaget 
industriområde 

Delvis bebygd Fritid  Reg.plan 11  

Husvika Ubebygd Fritid  Reg.plan 13 

Asplia Ubebygd Fritid  Reg.plan 4 
Auka Delvis bebygd Fritid  Reg.plan 2 

Dragsnes hytteområde Delvis bebygd Fritid  Reg.plan 6 

Skagan Delvis bebygd Fritid  Reg.plan 30 pluss 

Staulan Ubebygd Fritid 24 daa KPA – UF 23  

Ottervika Ubebygd Fritid  Reg.plan 88 

Vavika Delvis bebygd Fritid  Reg.plan 3 

Mådsvågen Delvis bebygd Fritid  Reg.plan 6 
Uttian 26-2 Delvis bebygd Fritid  Reg.plan 25 

Høgholmen Delvis bebygd Fritid  Reg.plan 3 

Hammervolden 
boligfelt 

Utbygd Fritid  Reg.plan 1 

Mannvika-Sildfatet Ubebygd Fritid  Reg.plan 22 

Hallaren Ubebygd Fritid 73 daa KPA – UF 24  

Avløsskaget Delvis bebygd Fritid  Reg.plan 3 
Godhamna 5/15 Delvis bebygd Fritid  Reg.plan 5 

Godhamna 5/21 Delvis bebygd Fritid  Reg.plan 3 

Lavdalskaget Delvis bebygd Fritid  Reg.plan 27 

Rotvikskaget Delvis bebygd Fritid  Reg.plan 5 

Fillingsnes vest Delvis bebygd Fritid  Reg.plan 12 

Ytternesset Ubebygd Fritid  Reg.plan 7 

Måøya Delvis bebygd Fritid  Reg.plan 1 

Aursøya Delvis bebygd Fritid  Reg.plan 7 

Storaursøya Delvis bebygd Fritid  Reg.plan 9 

Bogøya Delvis bebygd UBF  KPA 7 
Sula Ubebygd Fritid  Reg.plan 13 

Sørburøy Ubebygd LNF F/FB  KPA 10 



Sauøya Ubebygd LNF FB  KPA 10 

Halten Ubebygd Fritid  KPA 10 

Inntian Ubebygd Fritid  KPA 5 
Rottingen Ubebygd LNF F  KPA 7 

SUMMERT RESERVE    ANTALL ENHETER 425 

    ANTALL DEKAR 97 

 

 

Registrering av arealreserver - småbåthavner 
Noen av reg.planene omfatter flere områder innenfor samme plan. Ikke tatt stilling til økonomi eller realiserbarhet på dette stadiet. Der hvor arealet 

omfattes av en reguleringsplan, angis navnet på reguleringsplan som område.  

Område Eksisterende bruk Planlagt bruk (ved 
reg.pl.; type bolig) 

Areal Planstatus Potensiale 

Titran rorbuer Ubebygd Privat småbåtanlegg 0,7 daa Reg. plan  

Naftadjupet Ubebygd Småbåthavn 13 daa KPA  

Håvika havsgård Delvis utbygd Privat småbåtanlegg 7,9 daa Reg. plan  

Bustvika Delvis bebygd Småbåthavn 6 daa KPA  

Fillingsneset 1 Delvis bebygd Småbåthavn 10 daa KPA  

Rotvikskaget Ubebygd Privat småbåtanlegg 3 daa Reg. plan  

Godhamn Ubebygd Privat småbåtanlegg 1,2 daa Reg. plan  

Avløysvågen Ubebygd Småbåthavn 2 daa KPA  

Bekken Delvis bebygd Småbåthavn 3,4 daa KPA  
Hallaren Delvis utbygd Småbåthavn 14 daa KPA  

Flatval Delvis utbygd Privat småbåtanlegg 4 daa Reg. plan  

Flatøyvågen Delvis utbygd Småbåthavn 2 daa KPA  
Sørnessa Ubebygd Privat småbåthavn 2,4 daa Reg. plan  

Rabben marina Delvis utbygd Privat småbåthavn 75 daa Reg. plan 250 plasser 

Myratangen – 
Siholmen 1 

Ubebygd Privat småbåtanlegg 13 daa Reg. plan  



Storbåtbukta Ubebygd Privat småbåtanlegg 9,5 daa Reg. plan 48 plasser 

Uttian 1 Ubebygd Småbåthavn 12 daa KPA  

Del av Uttian 26 2 Delvis utbygd Privat småbåtanlegg 24 daa Reg. plan  
Vavika Ubebygd Privat småbåtanlegg 1,2 daa Reg. plan  

Ottervika Ubebygd Privat småbåthavn  Reg. plan 79 plasser 

Stølan Ubebygd Småbåthavn 4 daa KPA  
Rottingen Ubebygd Småbåthavn 7 daa KPA  

Dragsneset vest Ubebygd Privat småbåthavn 6 daa Reg. plan  

Dragsneset øst Ubebygd Privat småbåthavn 10 daa Reg. plan  

Setra og 
Strømsholmen 

Ubebygd Privat småbåthavn 4 daa Reg. plan  

Holasundet Ubebygd Småbåthavn 5 daa KPA  

Bonenget Delvis bebygd Småbåthavn 10 daa KPA  
Auka Delvis bebygd Privat småbåthavn 5 daa Reg. plan  

Klubben Ubebygd Småbåthavn 11 daa KPA  

Nordskag 
industriområde 

Delvis bebygd Privat småbåthavn 27 daa Reg. plan  

Holahauan  Ubebygd Privat småbåthavn 10 daa Reg.plan  

Måsøyvalen Ubebygd Småbåthavn 8 daa KPA  

Veisan 2 Ubebygd Privat småbåthavn 3 daa Reg. plan  
Vassøya Ubebygd Småbåthavn 5 daa KPA  

Aursøya Ubebygd Småbåthavn 6 daa KPA  

Mausund 
havneområde 

Ubebygd Privat småbåthavn  Reg. plan  

SUMMERT RESERVE    ANTALL DEKAR 240,8 

    ANTALL PLASSER 127 

 

 

Registrering av arealreserver - naust 
 



Område Eksisterende bruk Planlagt bruk (ved 
reg.pl.; type bolig) 

Areal Planstatus Potensiale 

Titran Delvis bebygd Naust  KPA og reg.plan 30 
Bustvika Delvis bebygd Naust  KPA 10 

Daløya Delvis bebygd Naust  KPA 12 

Daløya – Haugen Delvis bebygd Naust  KPA 16 
Bua Delvis bebygd Naust  KPA 10 

Rotvika (Fillingsneset) Delvis bebygd Priv. småbåtanlegg, 
land 

 Reg.plan 3 

Lavdalsskaget 
(Fillingsneset) 

Delvis bebygd Naust  KPA og reg.plan 5 

Avløysa (3 områder) Delvis bebygd Naust  KPA 12 

Bekken (2 områder) Delvis bebygd Naust  KPA 6 
Gangarvika 
(Fillingsneset) 

Delvis bebygd Naust  KPA 8 

Hallaren Delvis bebygd Naust  KPA 3 
Hallarskaget Delvis bebygd Naust  KPA 2 

Skarpneset Delvis bebygd Naust  KPA  3 

Flatval Delvis bebygd Naust  Reg.plan 5 

Havnevågen Delvis bebygd Naust  KPA og reg.plan 25 
Sørnessa Delvis bebygd Naust  Reg.plan 5 

Hamarvikbukta Delvis bebygd Naust  Reg.plan 10 

Hammaren Delvis bebygd Naust  Reg.plan 15 

Karvika Delvis bebygd Naust  KPA 5 

Inntian Delvis bebygd Naust  KPA og reg.plan 17 

Åkervika Delvis bebygd Naust  KPA 5 

Dyrvik Delvis bebygd Naust  KPA 5 

Storbåtbukta (Uttian) Delvis bebygd Naust  Reg.plan 9 

Høgholmen (Uttian) Ubebygd Naust  Reg.plan 6 

Gåsvika (Uttian) Delvis bebygd Naust  KPA 5 
Tisund (Uttian) Delvis bebygd Naust  KPA 10 

Staulosen (Uttian) Delvis bebygd Naust  KPA 3 



Sørøyan (Uttian) Ubebygd Naust  Reg.plan 8 

Madsvågen Delvis bebygd Naust  Reg.plan 8 

Nesset Delvis bebygd Naust  KPA og reg.plan 7 
Timannsvika Delvis bebygd Naust  KPA 7 

Ottervika Ubebygd Naust  Reg.plan  

Svellingen Delvis bebygd Naust  KPA 7 
Stølan Delvis bebygd Naust  KPA 14 

Strømøybotn Delvis bebygd Naust  KPA 2 

Auka Ubebygd Naust  KPA og reg.plan 11 

Gurvikdalen Delvis bebygd Naust  KPA 16 

Klubben Delvis bebygd Naust  KPA 4 

Bremneset Delvis bebygd Naust  KPA 5 

Hjertøya Delvis bebygd Naust  KPA 10 
Dragsneset Delvis bebygd Naust  Reg.plan 5 

Skjønhalsen Delvis bebygd Naust  KPA 10 

Bonenget Delvis bebygd Naust  KPA 8 
Leirvika Delvis bebygd Naust  KPA 3 

Trøastraumen Delvis bebygd Naust  KPA 8 

Norddyrøya Delvis bebygd Naust  KPA og reg.plan 45 

Sørdyrøya Delvis bebygd Naust  KPA 6 
Nordskaget Delvis bebygd Naust  Reg.plan 3 

Holahauan Ubebygd Naust  Reg.plan 8 

Måsøvalen Delvis bebygd Naust  Reg.plan 7 
Veisan Ubebygd Naust  Reg.plan 5 

Kvisten Ubebygd Naust  Reg.plan 4 

Sula Delvis bebygd Naust  KPA 15 

Bogøya Delvis bebygd Naust  KPA 15 

Gårdsøya Delvis bebygd Naust  KPA og reg.plan 6 

Måøya Delvis bebygd Naust  Reg.plan 25 

Aursøyan Delvis bebygd Naust  KPA 20 

SUMMERT RESERVE    ANTALL ENHETER 529 



 

 

Registrering av arealreserver - næring 
Områdene merket som ledige, er områder hvor administrasjonen vet at det ikke drives virksomhet p.t. Dette tar ikke høyde for eventuelle planer grunneiere 

har for sine eiendommer. Oversikten omfatter heller ikke restarealer hvor det er noe arealreserve innenfor avsatt område.  

Område Eksisterende bruk Planlagt bruk (ved 
reg.pl.; type bolig) 

Areal Planstatus Potensiale 

Titran Ledig Nåværende og 
fremtidig næringsareal 

24 KPA Sjønært 

Titran Ledig Nåværende 
næringsareal 

10 KPA Sjønært 

Måsøyvalen Ledig Nåværende 
næringsareal 

3,5 KPA Sjønært 

Sørskaget Ledig Lager 4 Reguleringsplan Med kai 

Bonenget Ledig Nåværende 
næringsareal 

15 KPA Sjønært 

Leirvikhamn Ledig Nåværende 
næringsareal 

36 KPA Sjønært 

Skarpneset Ledig Industri og kai 100 Reguleringsplan Må erverve grunn 
Flatval Ledig Forretning 26 Reguleringsplan Sjønært 

Sørøya hytte/bolig-
område, Uttian 

Ledig Industri 22,5 Reguleringsplan  

Nordøya v/Uttian 
panorama, Uttian 

Ledig Nåværende 
næringsareal 

10 KPA  

Nordskaget 
næringspark 

Ledig og opsjon Industri 5,5 + 16 Reguleringsplan Opsjon avklares 
årsskifte 2018/2019 

SUMMERT RESERVE    ANTALL DEKAR 272,5 

 

 



Registrering av arealreserver – Turistformål 
 

Område Eksisterende bruk Planlagt bruk (ved 
reg.pl.; type bolig) 

Areal Planstatus Potensiale 

Kjervågsundet Bolig/utleie Fritids- og turistformål 5 daa KPA  

Stabben Naust/rorbu Fritids- og turistformål 10 daa KPA  
Stabben Naust/ubebygd Utleiehytter 2 daa Reg.plan  

Måsøvalen Naust/ubebygd Fritids- og turistformål 1 daa KPA  

Gurvikdalen Delvis bebygd Fritids- og turistformål 4 daa KPA  
Sula Ubebygd Fritids- og turistformål 4,5 daa KPA  

Følingen, Sula Delvis bebygd Leirskole/konferanse-
senter 

4 daa Reg.plan  

SUMMERT RESERVE    ANTALL DEKAR 30,5 

 

 

Registrering av arealreserver – LNF med åpning for spredt bebyggelse 
Område Eksisterende bruk Planlagt bruk (ved 

reg.pl.; type bolig) 
Bebygd etter vedtatt 
plan:  

Planstatus Potensiale 

Titran Delvis bebygd LNF F: 21 
LNF FB: 18 

F: 4 
B: 2 

KPA F: 17 
B: 16 

Håvika Delvis bebygd LNF F: 2 0 KPA F: 2 

Daløya Delvis bebygd LNF FB: 11 F: 2 KPA LNF FB: 9 

Sætermyran Ubebygd LNF FB: 15 0 KPA LNF FB: 15 

Bua Delvis bebygd LNF F: 5 1 KPA LNF F: 4 

Fillingsneset Delvis bebygd LNF FB: 24 
LNF F: 30 

F: 11 
B: 4 

KPA F: 19 
FB: 20 

Hallaren Delvis bebygd LNF FB: 6 0 KPA FB: 6 

Hamarvika Delvis bebygd LNF FB: 4 0 KPA FB: 4 



Inntian Delvis bebygd LNF F: 5 0 KPA F: 5 

Uttian Delvis bebygd LNF F: 17 
LNF B: 7 
LNF FB: 20 

F: 0 
B: 3 

KPA F: 17 
FB: 24 

Nesset Delvis bebygd LNF B: 4 0 KPA B: 4 

Stølan Delvis bebygd LNF F: 8 
LNF B: 4 

F: 0 
B: 1 

KPA F: 8 
B: 3 

Svellingen Delvis bebygd LNF F: 5 F: 1 KPA F: 4 

Vikasundet Delvis bebygd LNF FB: 18 B: 4 KPA FB: 14 

Rottingen Ubebygd LNF F: 8 0 KPA LNF F: 8 

Strømøya Delvis bebygd LNF B: 3 
LNF F: 3 

0 KPA LNF B: 3 
LNF F: 3 

Auka Delvis bebygd LNF F: 2 0 KPA F: 2 
Skjønhalsen Delvis bebygd LNF FB: 11 0 KPA FB: 11 

Kvernøy Delvis bebygd LNF FB: 9 
LNF B: 3 
LNF F: 5 

0 KPA FB: 9 
B: 3 
F: 5 

Garnvika Delvis bebygd LNF FB: 3 0 KPA FB: 3 

Leirvika/Bonenget Delvis bebygd LNF FB: 9 B: 2 KPA FB: 7 

Norddyrøya Delvis bebygd LNF FB: 26 
LNF F: 3 

F: 2 
B: 3 

KPA F: 1 
FB: 23 

Sørdyrøya Delvis bebygd LNF F: 10 
LNF B: 8 

F: 1 KPA F: 9 
B: 8 

Gurvikdalen Delvis bebygd LNF F: 3 
LNF FB: 6  

F: 3 
B: 1 

KPA F: 0 
FB: 5 

Klubben Delvis bebygd LNF B: 14 B: 1 KPA B: 13 

Sandvika Delvis bebygd LNF B: 8 
LNF FB: 5 

B: 7 
F: 3 

KPA B: 1 
FB: 2 

Bremneset Delvis bebygd LNF FB: 12 F: 4 
B: 1 

KPA FB: 7 

Hjertøya Delvis bebygd LNF F: 6 B: 4 
F: 1 

KPA F: 5 



Nordskaget Delvis bebygd LNF F: 2 
LNF FB: 4 

0 KPA F: 2 
FB: 4 

Kverva Delvis bebygd LNF FB: 4 0 KPA 0 

Mausund Delvis bebygd LNF F: 22 F: 1 KPA LNF F: 21 

SUMMERT RESERVE    ENHETER B 51 

    ENHETER FB 163 
    ENHETER F 176 

 

 

 



Husvik Eiendom AS 
Tiedemandsgt. 28A 
0260 Oslo         12.6.2019 
 

 
 
 
 
 
FRØYA KOMMUNE 
Att. Kristin Strømskag 
Rådhuset, Sistranda 
Frøya 
 
 
KOMMUNEPLANENS AREALDEL – REGULERINGSPLAN FOR HUSVIKA HYTTEOMRÅDE, 
GNR 14, BNR 2,9 OG 14. 
 
Det vises til samtale med arealplanlegger Kristin Strømskag. 
 
Husvik Eiendom AS anmoder om at reguleringsplanen for denne eiendommen – med 
enkelte tilpasninger – legges inn ved rullering av kommuneplanens arealdel. 
 
Som meddelt i tidligere brev og møter har vi arbeidet med å finne interesse i markedet 
for nye hytter i Husvika. Dette har vist seg vanskelig, men vi mener det er et spørsmål 
om tid før etterspørselen etter fritidsbolig på Frøya vil ta seg opp. Med bedre 
kommunikasjoner, nye trender i reise- og rekreasjonsmarkedet og Frøyas økende 
attraktivitet som besøkssted ønsker vi å fortsette arbeidet med å utvikle Husvika 
Hytteområde.  
 
Vi har tidligere pekt på det er enkelte forhold som kan gjøre prosjektet mer attraktivt og 
realistisk. Det ene er mulighetene for en gradvis utbygging, uten å måtte investere i basis 
infrastruktur for hele prosjektet med en gang. Dette har vi opptatt en positivt vilje til å 
imøtekomme fra kommunens side. 
 
Det andre er at det tillates en mindre småbåthavn med drivstoffutsalg og kiosk i 
tilknytning til det planlagte naustområdet, med plass til båter for hytte-eierne. 
 
Det anmodes altså om at reguleringsplanen vedtatt i 2008 føres videre i ny 
kommuneplan, med de mindre tilpasningene i reguleringsbestemmelsene som er 
foreslått i dette brev. 
 
 
Med vennlig hilsen 
For Husvik Eiendom AS 
 
Margareth Vislie Tamburstuen 
(sign.) 
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