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Ap og Høyre har anledning til gruppemøte på møtedagen, kl. 08.00 i møterom teknisk. 
Borgelig gruppe har anledning til gruppemøte på møtedagen, kl. 08.00 i møterom B 



Saknr: 132/13 

FRØYA KOMMUNE 
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24.09.2013 

Arkivsaksnr: 
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Sak nr: 
132/13 

Saksbehandler: 
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Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
132/13 Formannskapet 24.09.2013 
 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 10.09.2013  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte 10.09.13 godkjennes som framlagt. 
 
Vedlegg: 
 
Protokoll fra møte 10.09.13. 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 
133/13 Formannskapet 24.09.2013 
 
 
VISNINGSKONSESJON - MÅSØVAL FISKEOPPDRETT AS  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Frøya kommune gir sin positive innstilling til søknad om visningstillatelse fra Måsøval Fiskeoppdrett AS. 
 
Vedlegg: 
 
Måsøval Fiskeoppdrett AS – Søknad om visningstillatelse 
 
Saksopplysninger:   
 
Det vises til vedlagte utkast til søknad om visningstillatelse fra Måsøval Fiskeoppdrett AS og FSK sak nr. 
114/13 av 9.7.2013 med følgende vedtak i pkt. 1: 
 
«Frøya kommune ser positivt på alle henvendelser som gir en positiv samfunnsutvikling til beste for Frøyas 
befolkning og næringsliv.» 
 
Vurdering: 
 
I henhold til søknaden vil en positiv besluttning gi en positiv virkning for Frøya kommune.   
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 
134/13 Formannskapet 24.09.2013 
/ Kommunestyret 26.09.2013 
 
 
SELSKAPSFORM - FRØYA KULTUR OG KOMPETANSESENTER  
 
 
Innstilling: 
 
Frøya Kultur- og Kompetansesenter, eiendommen, behandles i utgangspunktet som ordinær kommunal 
eiendom og vurderes for senere endring av selskapsform. 
 
Frøya Kultur- og Kompetansesenter, driftsselskap, drives ved oppstart som egen kommunal virksomhet 
og selskapsendring til aksjeselskap gjennomføres når driftsgrunnlaget gir grunnlag for at dette er en 
bedre løsning for Frøya kommune. 
 
Vedlegg: 
 
PricewaterhouseCoopers AS – Frøya Kultur- og Kompetansesenter Vurdering av selskapsform og struktur. 
 
Saksopplysninger:   
 
Med bakgrunn i henvendelser fra næringsivet vedrørende skatte- og avgiftsmessige virkninger ved bidrag og 
gaver til Frøya Kultur- og Kompetansesenter, og om selskapsform har avgiftsmessig virkning for mottak, ble det 
bestilt en juridisk vurdering vedrørende selskapsform og struktur. 
 
RricewaterhouseCoopers AS ble engasjert etter anbud og det vises til vedlagte rapport. 
 
I henhold til rapportens Oppsummering – Selskapsform annbefales følgende: 

• Fra et skatte- og merverdigavgiftsmessig ståsted vil valg av selskapsform ikke være avgjørende. 
• På bakgrunn av at eiernes økonomiske ansvar er begrenset til den egenkapital de har skutt inn, anser vi 

aksjeselskapsformen for å være den gunstigste måten å organisere virksomheten på. 
• Det anbefales at vedtekter og formålsparagraf utformes på en slik måte at det fremgår at selskapet «ikke 

har erverv til formål», da dette er et moment i vurdering av om selskapet faller inn under et relevant 
unntak fra skatteplikt. 

• Det kan være en mulighet å fellesregistrere selskapene for merverdiavgift, dette må imidlertid vurderes 
nærmere i forhold til fradragsretten knyttet til mylderarealer. 

 
Vurdering: 
 
Valg av selskapsform vedrørende drift har ingen virkning/betydning i forhold til givere av bidrag og gaver, og 
heller ingen virkning vedrørende avgiftsforhold for Frøya Kultur- og Kompetansesenter som mottaker. 
 
For Frøya kommunes vedkommende er det for driftsselskapet eiernes økonomiske ansvar og risiko som er en 
vesentlig påvirkningsfaktor i henhold til anbefalingen. I dette ligger at om driftsselskapet har negativ drift, kan 
økonomiske forpliktelser for kommunen unngås ved at selskapet slås konkurs.  
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Sett på en annen måte er et positivt driftsgrunnlag en vesentlig faktor for valg av selskapsform, da man som 
aksjeselskap har en bedre mulighet for avsetninger til senere bruk. 
 
I følge tidligere presentasjoner kan tildeling av visningskonsesjon til Frøya medføre vesentlige tilskudd til Frøya 
Kultur- og Kompetansesenter og dette kan være en vesentlig påvirkningsfaktor vedrørende valg av selskapsform. 
 
Når det gjelder valg av selskapsform vedrørende bygget, har det som for drift ingen betydning vedrørende 
avgiftsmessige forhold. I henhold til rapporten kan aksjeselskapsform påvirkes av eiendomsskatt. Denne utgjør 7 
promille av fastsatt markedsverdi og utgjør pr. million kr. 7.000,-, men i henhold til Eiendomsskattelovens § 7a, 
kan kommunen gjennom selskapets vedtekter vedrørende drift beslutte at den holdes utenom.  
 
For øvrig vil valg av aksjeselskapsform for begge selskaper medføre ekstrakostnader vedrørende revisjon og 
styrehonorar og mere bindende krav til blant annet vedlikeholdskostnader. 
 
Valg av selskapsform er ikke formellt bundet til frister og kan senere etableres ved omdannelse.  
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GNR 21 BNR 16 SØKNAD OM GRENSEJUSTERING-KJØP AV TILLEGG  
 
 
Innstilling: 
 
Frøya kommune selger ca. 100 m2 av sin eiendom Gnr. 21, bnr. 217 til Tove Karlsen og Brynjulf 
Midtsian. Det forutsettes at eiendommen sammenføyes med Gnr. 21, bnr. 16. 
Kjøpesummen fastsettes til kr. 140,- pr. m2 og kjøper betaler alle omkostninger ved 
eiendomsoverdragelsen 
 
Vedlegg: 
 
Søknad fra Tove Karlsen og Brynjulf Midtsian, datert 30.05.2013 
Kart i målestokk 1:1000 og 1:500 
 
Saksopplysninger:   
 
Tove Karlsen og Brynjulf Midtsian søker om kjøp av tilleggstomt/grensejustering til sin eiendom Gnr. 21, bnr. 
16 på Sistranda. Det søkes om et areal på ca. 100 daa. 
 
Vurdering: 
 
I forbindelse med utbygging av ballbinge og parkeringsplass ved idrettshallen, har eierne av 21/16 bygget en 
levegg mot kommunens eiendom 21/217. Denne veggen skulle vært satt opp i grensen mellom eiendommene, 
men den ble trukket inn på eiendommen til kommunen. Dette som en følge av uklare grenser og først ved 
klarlegging av grensene ved utbygging av parkeringsplassen ble det oppdaget at leveggen var bygget inne på bnr. 
217. 
 
Plassering av leveggen slik den nå ligger har ingen betydning for parkeringsplass eller ballbinge. Fra råmannens 
side kan nevnes at eiendommen til Karlsen/Midtsian grenser opp mot et trafikkert areal og ikke minst mot 
ballbinge og basketballbane. Dersom denne veggen ikke hadde vært bygget, ville det vært en betydelig trafikk 
inn på naboeiendommen for å hente baller som er i bruk på begge baner. Selv om veggen står der i dag er det 
noe trafikk for å hente baller, men i langt mindre grad. 
 
Rådmannen kan ikke se at det er nødvendig for driften av kommunens eiendom at leveggen rives og flyttes i 
eksisterende grense mellom eiendommene og vil derfor tilrå at søker får kjøpe tilleggstomt som omsøkt. 
 
Når det gjelder kjøpesum så tilrås at den fastlegges lik kvadratmeterprisen for kjøp av boligområdet i 
Beinskardet(kr. 140,- pr. m2) og at kjøper betaler alle omkostninger i forbindelse med eiendomsoverdragelsen. 
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STORHEIA BORETTSLAG - SØKNAD OM TILLEGGSTOMT  
 
 
Innstilling: 
 
Frøya kommune selger ca. 350 m2 av sin eiendom Gnr. 21, bnr. 4 som tilleggstomt til Storheia Borettslag, 
Gnr. 21, bnr. 242. Eiendommen begrenses til ca. 1,5 meter fra kant av gangveg langs eiendommen. 
 
Kjøpesummen fastsettes til kr. 140,- pr m2 og kjøper betaler alle omkostninger ved 
eiendomsoverdragelsen. 
 
Vedlegg: 
 
Søknad fra Storheia Borettslag, datert 20.06.2013 
Kart i målestokk 1:1000 
 
Saksopplysninger:   
 
Storheia Borettslag søker om tilleggstomt langs sin østlige tomtegrense. Bekgrunnen er at garasjen som er 
oppført av borettslaget, delvis er bygd inn på kommunens eiendom Gnr. 21, bnr. 4. Dette ble først oppdaget i 
forbindelse med bygging av gangvegen til Beinskardet boligfelt. Det gjøres oppmerksom på at ved 
byggesøknaden er det vedlagt kart som viser at garasjen skal bygges inne på borettslagets eiendom og det er for 
denne plassering det er gitt byggetillatelse. 
 
Vurdering: 
 
Borettslaget ønsker nå å rette opp denne feilen ved å kjøpe tilleggstomt som vist på vedlagte kart. Dette viser et 
tillegg langs hele den østlige grensen ned mot nybygd gangveg. Dette for å sikre areal til evt. flere garasjer på 
området. 
 
Rådmannen tilrår at søknaden imøtekommes, da dette er areal som kommunen ikke vil benytte til andre formål. 
Det tilrås at kjøpesummen settes til en kvadratmeterpris som er lik råtomtprisen i Beinskardet boligfelt, dvs. kr. 
140,- pr. m2. Kjøper betaler alle omkostninger ved eiendomsoverdragelsen. 
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GNR 10  BNR 110  FORESPØRSEL OM KJØP AV TILLEGGSTOMT  
 
 
Froslag til vedtak: 
 
Frøya kommune selger ca. 100 m2 av eiendommen Gnr. 10, bnr. 240 som tilleggstomt til Gnr. 10, bnr. 
110. Eiendommen begrenses til kun å omfatte den delen som grenser direkte opp mot østgrensa til 10/110 
og som omfattes av adkomstvegen. Den resterende delen av vegen mot hovedveg beholdes som kommunal 
eiendom for å sikre snuplassmuligheter for brøytebil. Videre forutsettes at tidligere adkomst til Gnr. 10, 
bnr. 110 fra vest, stenges. 
 
Vedlegg: 
 
Søknad fra Åse Iren Mathisen Valberg, datert 24.07.2013 
Kart og ortofoto i målestokk 1:1000 
Utsnitt av reguleringsplanen for Hammervolden boligfelt 
 
Saksopplysninger:   
 
Åse Iren Mathisen Valberg er eier av Gnr. 10, bnr. 110 som er en del av reguleringsplanen for Hammervolden 
boligfelt. I forbindelse med reguleringsplanen ble det innregulert ny adkomstveg til eiendommen fra øst. Denne 
vegen ligger i dag på kommunens eiendom Gnr. 10, bnr. 240, men det er kun bnr. 110 som har adkomst fra 
denne vegen. Naboeiendommen Gnr. 10, bnr. 256 har adkomst fra hovedvegen fra øst og har ikke innregulert 
vegadkomst fra omsøkte parsell. 
 
Vurdering:  
 
Gnr. 10, bnr. 110 benytter vegen langs sin eiendom som oppstillingsplass for bil, da dette er eneste mulighet, 
uten at man opparbeider ny biloppstillingsplass. Grunneier var under reguleringen enig om en slik omlegging av 
vegen og så lenge denne vegen kun er tiltenkt  
bnr. 110, så vil det være naturlig at eier får kjøpe parsellen som omsøkt.  
 
Rådmannen vil imidlertid påpeke at vegarealet inn mot hovedvegen fremdeles må være i kommunens eie, da 
dette vil være snuplass for brøytebil/traktor, da kommunen brøyter og vedlikeholder vegene i området frem til 
denne avkjøringen. Det er heller ikke søkt om dette arealet fra søker sin side. 
 
Når det gjelder pris for arealet så skal det betales råtomtpris og ikke betales for selve vegen, da dette er en 
erstatning for omlegging av avkjørsel fra vest til øst. Råtomtprisen i Hammervolden var på kr. 37,- da arealet ble 
kjøpt med tillegg av omkostninger. Iberegnet prisstigning tilrår rådmannen at kjøpesummen fastsettes til kr. 50,- 
pr m2 med tillegg av omkostninger i forbindelse med eiendomsoverdragelsen. 
 
I og med at dette gjelder salg i regulert område, så er det i henhold til delegasjonsreglementet ikke nødvendig 
med behandling i Kommunestyret. 
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SØKNAD FRA ODD LARSEN OM KJØP AV BOLIGTOMT PÅ FØLLI NGEN  
 
 
Innstilling: 
 
Frøya kommune selger boligtomt/forretningstomt fra Gnr. 64, bnr. 1, til Odd Larsen, Sula som omsøkt, 
under følgende forutsetninger: 
 

• Tomta begrenses mot vest slik at det avsettes et areal i 3 meters bredde til adkomst mellom ny 
tomt og eiendommen Gnr. 64, bnr. 263(Marine Harvest) 

• Det forutsettes at det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til oppføring av bolig i 
kombinasjon med kontor, som omsøkt. 

• Kjøpesummen fastsettes til kr. 50,- pr. m2 med tillegg av halve omkostningene ved 
eiendomsoverdragelsen  

• Kjøper betaler omkostninger ved eiendomsoverdragelsen i samsvar med regler for slik 
overdragelse på Sula. 

• Dersom bygging ikke er igangsatt innen 2 år etter at skjøte er utstedt faller tomta tilbake til 
kommunen. 

 
Vedlegg: 
 
Søknad fra Odd Larsen, datert 05.07.2013 
Kart i målestokk 1:500 
Kart og ortofoto i målestokk 1:1000 
Utsnitt av kommuneplanen for Sula 
Uttalelse fra Sula fiskarlag 
 
Saksopplysninger:   
 
Odd Larsen, Sula søker om boligtomt på Føllingen tett opp til eksisterende rorbuanlegg som han eier. 
Eiendommen skal benyttes som kombinert bolig og kontor i forbindelse med drift av rorbuanlegget, samt Sula 
Eiendom A/S. 
 
Vurdering: 
 
Arealet ligger delvis inne på areal som er avsatt til industri og delvis areal avsatt til LNF. Det kreves således 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å bygge slik det er omsøkt. Imidlertid bør man her være positiv, 
da hovedårsaken til en plassering som omsøkt er forholdet til driften av rorbuanlegget og Sula Eiendom sitt 
anlegg på Føllingen. Dersom positiv behandling av eiendomskjøpet så vil det fra grunneier(kommunen) bli søkt 
om dispensasjon. 
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I søknaden er medtatt areal helt ned til sjøen mot vest. Arealet helt mot vest eies imidlertid av Marine Harvest og 
vil derfor ikke være en del av søknaden. Kartet er derfor opprettet i samsvar med de faktiske forhold. 
 
Sula fiskarlag har hatt søknaden til uttalelse og de er positive, men setter som krav at det må avsettes areal til 
adkomst til nabotomt/sjøhus. Dette er forsøkt ivaretatt ved nytt kart som rådmannens innstilling er i samsvar 
med. 
 
Rådmannen innstiller på at søknaden imøtekommes med de justeringer som er vist til ovenfor og som er 
innarbeidet i nytt kart. 
Tomteprisen settes til kr. 50,- pr. m2 med tillegg av halve omkostningene ved eiendomsoverføringen, samt at 
kjøper betaler omkostninger i samsvar med regler for overføring av eiendom på Sula. 
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SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV I FRØYA KOMMUNE   
 
 
Innstilling: 
 
Saken legges fram for politisk behandling uten innstilling.  
 
Vedlegg: 
 
Søknad fra Hallgeir Bremnes om fritak fra politiske verv datert 19.08.13. 
 
Saksopplysninger:   
 
Repr. Hallgeir Bremnes søker om fritak fra flg. politiske verv i Frøya kommune ut perioden med bakgrunn i 
jobbsituasjonen:   

• Medlem i kommunestyret. 
• Medlem av formannskapet. 
• Siste varamedlem i Hovedutvalg for forvaltning. 

 
Vurdering: 
 
Dersom repr. Hallgeir Bremnes får innvilget fritak ut perioden vil: 
 

• Peggy Alise Johansen tre inn som fast medlem i kommunestyret ut perioden. 
• Varamedlemmene vil rykke oppover i rekkefølge og Håkon Wahl vil komme inn som siste varamedlem 

til kommunestyret ut perioden. 
• Bjørnar Espnes tre inn som fast medlem i Formannskapet ut perioden. 

 
Flg. nyvalg må foretas dersom Hallgeir Bremnes innvilges fritak: 
 

• Valg på siste varamedlem til formannskapet fra Borgelig gruppe ut perioden 
• Valg på siste varamedlem til Hovedutvalg for forvaltning fra Borgelig gruppe ut perioden. 
 

Kommunelovens § 15 pkt. 2 sier følgende om denne typen fritak/permisjon: 
 
”Kommunestyret kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten 
uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.”  
 
Kommunelovens § 16. pkt. 2 Opprykk og nyvalg.  
 
”Hvis medlemmer av kommunestyret trer endelig ut eller får varig forfall, trer  varamedlemmer inn i den 
nummerorden de er valgt.” 
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Kommunens møtereglement har ikke bestemmelser som går ut over kommuneloven. 
 

Vurdering: 
 
Saken legges fram for politisk behandling uten innstilling. 
 
Dersom Hallgeir Bremnes gis varig fritak ut perioden gjøres flg. valg: 
Siste varamedlem til formannskapet fra Borgelig gruppe velges:______________________ 
Siste varamedlem til hovedutvalg for forvaltning fra Borgelig gruppe velges:____________ 
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SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV -  GRETHE IVERS EN  
 
 
Innstilling: 
 
Saken legges fram for politisk behandling uten innstilling. 
 
Vedlegg: 
 
Søknad fra Grethe Iversen om fritak fra politiske verv datert 03.06.13. 
 
Saksopplysninger:   
 
Repr. Grethe Iversen søker om fritak fra flg. politiske verv i Frøya kommune ut perioden med bakgrunn i at hun 
flytter fra kommunen. 
Hun innehar flg. politiske verv: 

• 4. varamedlem i kommunestyret fra Ap. 
• 2. varamedlem i Hovedutvalg for forvaltning fra Ap. 
• Eiers representant i Samarbeidsutvalget ved Mausund skole og barnehage.  

 
Vurdering: 
 
Dersom repr. Grethe Iversen får innvilget fritak ut perioden vil det ikke komme inn varamedlem da det ikke er 
flere varamedlemmer å ta av for Ap. 
 
Flg. nyvalg må foretas dersom Grethe Iversen innvilges fritak ut perioden: 
 

• Valg på siste varamedlem til Hovedutvalg for forvaltning fra Ap ut perioden. 
• Valg av representant i Samarbeidsutvalget for Mausund skole og barnehage.         Vara for Grete 

Iversen i SU er Hanna Marie Hammer. 
 

Kommunelovens § 15 pkt. 2 sier følgende om denne typen fritak/permisjon: 
 
”Kommunestyret kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten 
uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.”  
 
Kommunelovens § 16. pkt. 2 Opprykk og nyvalg.  
 
”Hvis medlemmer av kommunestyret trer endelig ut eller får varig forfall, trer  varamedlemmer inn i den 
nummerorden de er valgt.” 
 
Kommunens møtereglement har ikke bestemmelser som går ut over kommuneloven. 
 



Saknr: 141/13 

FRØYA KOMMUNE 
Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 
24.09.2013 

Arkivsaksnr: 
13/1080 

Sak nr: 
141/13 

Saksbehandler: 
Frida Hanø Kvingedal 

Arkivkode: 
 

Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
141/13 Formannskapet 24.09.2013 
 
 
ORDFØRERENS ORIENTERING  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Frida Hanø Kvingedal Arkiv:   
Arkivsaksnr.:  13/1081    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 10.09.2013  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte 10.09.13 godkjennes som framlagt. 
 
Vedlegg: 
 
Protokoll fra møte 10.09.13. 
 
 
 
 

















 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Sten Kristian Røvik Arkiv:  027 &01  
Arkivsaksnr.:  13/801    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
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Vedtak: 
Forslag til vedtak: 
Frøya kommune gir sin positive innstilling til søknad om visningstillatelse fra Måsøval 
Fiskeoppdrett AS. 
 
 
Vedlegg: 
Måsøval Fiskeoppdrett AS – Søknad om visningstillatelse 
  
 
Saksopplysninger:   
Det vises til vedlagte utkast til søknad om visningstillatelse fra Måsøval Fiskeoppdrett AS og 
FSK sak nr. 114/13 av 9.7.2013 med følgende vedtak i pkt. 1: 
 
«Frøya kommune ser positivt på alle henvendelser som gir en positiv samfunnsutvikling til 
beste for Frøyas befolkning og næringsliv.» 
 
 
Vurdering:  
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1. Presentasjon av søkeren – Måsøval Fiskeoppdrett AS 

Måsøval - familien på Frøya hører med blant pionerene i oppdrett av laks og ørret i sjøen 

i Norge.  Allerede i januar 1973 stiftet Edvin Måsøval og sønnene Karstein og Bjørn 

selskapet Måsøval Fiskeoppdrett AS, og den første smolten ble satt i sjøen våren 1973. 

Far Edvin Måsøval døde i 1978, og da overtok sønnene Bjørn og Karstein alle aksjene i 

selskapet. Etter brorens død i 1991 overtok Karstein hele eierskapet i Måsøval 

Fiskeoppdrett AS. Samme året stiftet Karstein Måsøval og Gustav Witzøe 

oppdrettsselskapet SalMar, som Karstein solgte seg ut av i 1997. 

I 1992 var Karstein Måsøval med å starte Norway Royal Salmon (NRS), hvor han og hans 

selskap hele tiden har vært sentrale aktører. Måsøval Fiskeoppdrett AS har i dag en 

eierandel på 10 % i NRS. 

Måsøval Fiskeoppdrett AS har hatt en kontrollert vekst, og siden starten for snart 40 år 

siden har selskapet kjøpt seg inn G. Espnes Fiskeoppdrett på Frøya, Brattøyfisk i Frei og 

Vikan Fishfarm på Hitra. Selskapet har også kjøpt ett settefiskanlegg fra Frøya Edelfisk og 

ett settefiskanlegg fra Marine Harvest på Hitra. Selskapet har fra 2005 til i år hatt 

samdrift med Refsnes Laks AS i Åfjord. I 2009 ble selskapet tildelt en ny lakse- konsesjon, 

og i 2011 kjøpte Måsøval oppdrettsselskapet R. Lernes i Hemne med fire konsesjoner.  

Måsøval Fiskeoppdrett har i dag 12 konsesjoner, og er en av i alt tre såkalte private og 

frittstående oppdrettsaktører i sin region.  

Karstein Måsøval har siden starten vært en markant personlighet i norsk 

oppdrettsnæring. Han engasjerte seg tidlig i næringens organisasjoner, og var i mange år 

styremedlem i Norske Fiskeoppdretters Forening (NFF).  Han har også blitt kjent som de 

små og mellomstore oppdretternes talsmann.  

Fra en ”mann og kone – bedrift” har Karstein Måsøval utviklet selskapet til å bli en høyst 

levedyktig og kompetent aktør i norsk oppdrettsnæring. 

Måsøval Fiskeoppdrett AS ledes i dag av hans sønn Lars Måsøval, og Leif Inge 

Nordhammer er styreleder. Selskapet har sitt hovedkontor i Måsøyvalen på Frøya, og 

sysselsetter i dag 75 årsverk, hvorav 45 i Måsøval Fiskeoppdrett AS og Måsøval Settefisk 

AS, og 30 på Kråkøy Slakteri, som i utgangspunktet slakter all fisken produsert av 

Måsøval. Samlet MTB for selskapet er 7020 tonn. 
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 2. Produksjon i Måsøval Fiskeoppdrett AS 

 

 

Måsøval har gjennom datterselskapet Måsøval Settefisk AS konsesjon for produksjon av settefisk i 

Laksåvika på Hitra. Selskapets behov for settefisk dekkes fra dette anlegget, som er moderne og med 

god vanntilførsel. Anlegget tåler betydelig kapasitetsøkning. 

Måsøval har i årene 2011 til 2013 hatt en vesentlig restrukturering og rasjonalisering av sin 

produksjon. Måsøval driver samdriftsproduksjon av laks og tre av konsesjonene i samdriften som var 

eid av eksterne eiere gikk ut av driften i 2012. Samdriften for de eksterne konsesjonene ble sagt opp 

etter at 2010- generasjonen var ferdig utslaktet. Disse tre konsesjonene representerte en stor del av 

driften i Måsøval, og selskapet måtte foreta et veivalg produksjonsmessig. Et alternativ var å skalere 

ned produksjon og tilpasse organisasjon og kostnader til gjenværende konsesjoner. Et annet var å 

anskaffe nye konsesjoner og opprettholde produksjonsnivået med tilsvarende antall konsesjoner.  

I 2011 kjøpte Måsøval selskapet R.Lernes AS i Hemne med fire konsesjoner. Det har ført til at 

Måsøval konsern, fortsatt i en samdriftsmodell, i dag driver ni konsesjoner for produksjon av laks i 

Midt-Norge. Alle konsesjoner er majoritetseid av morselskapet Måsøval Eiendom AS. 

Sjøoperasjonene i Måsøval er delt i fire organisatoriske driftsenheter. Tre driftsenheter på Frøya og 

en enhet i Hemne/Kristiansund.  



 

6 
 

Selskapets lokaliteter er nå rustet opp med moderne utstyr samt godkjent MTB på lokalitetsnivå, som 

innebærer muligheter for maksimal utnyttelse av konsernets MTB.  

Måsøval vil i 2013 sette ut 2,8 mill smolt, og i 2014 3,0 mill smolt mot 2,6 mill i 2012. Dette gir 

maksimal produksjon i 2016 på 12,9 mill kg laks sløyd vekt, som tabellen under viser. 

 

 2.1 Salg og Markedsutsikter 

Måsøval har i de seneste årene solgt all fisken sin gjennom eksportørene Coast Seafood AS og 

Norway Royal Salmon ASA. Markedet i 2013 har så langt vært fantastisk, og Måsøval forventer å 

oppnå en gjennomsnittspris på 34,18 pr kg, som er kr. 11,20 høyere enn i 2012. Så langt ser denne 

tendensen ut til å holde også for 2014. Hovedårsakene til at selskapet har et positivt grunnsyn på 

utviklingen av lakseprisen i årene fremover er: 

 Det er en raskt voksende global middelklasse. Marint protein etterspørres av denne gruppen 

av smaks, kvalitets og helsemessige grunner. 

 Kapasiteten innenfor fangst av marint protein er mer eller mindre maksimalt utnyttet. 

Økningen må komme innenfor akvakultur der atlantisklaks er en av bidragsyterne. 

 Vi tror at det ennå kommer til å ta tid før andre land som produserer atlantisk laks blir 

politisk, produksjonsteknisk og biologisk i stand til å øke produksjonen vesentlig mer enn 

etterspørselen i verden øker. 

 Vi har tillit til at norske myndigheter fortsatt vil ha en reguleringspolitikk som er bærekraftig 

markedsmessig og miljømessig, slik vi har sett de siste årene. 

(Vurdert om Harry lars skulle skrevet 2 ord om Kråkøy slakteri – eller ikke som alt pkt 1,3) NB! Må 

avklares 

2.2.  Finansiell soliditet 

 

Måsøval har økt sine eiendeler betydelig de siste årene i form av investering i nye konsesjoner. 

Fremover vil økningen i eiendeler i all hovedsak være knyttet til biomasse. Fra 2012 til 2014 skal 

beholdningen økes med 2 000 tonn. 

Måsøval vil ved utgangen av 2013 få en bokført egenkapital på ca 200 mill NOK, som er 33 %. 

Måsøval eier ca 10 % av det børsnoterte selskapet Norway Royal Salmon ASA. Aksjene er i balansen 

bokført til anskaffelseskostnad. Aksjene har pt i realiteten en verdi som er ca 65 mill NOK høyere enn 
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den bokførte. Måsøval er ikke børsnotert og selskapet har valgt ikke å vurdere varelager etter IFRS 

standard. Beholdning av fisk er bokført til påløpte produksjonskostnader. En korrigering av 

egenkapitalen for disse forholden vil gi en egenkapitalandel på 40-45 % ved utgangen av 2013. 

 

3. Kompetanse i Måsøval Fiskeoppdrett AS 

Etter hvert som selskapet har vokst og kravene fra både forvaltende myndigheter og marked 

har økt, har Måsøval satset mye på å ha nødvendig og god kompetanse i eget hus. Derfor har 

selskapet i dag en høyt skolert og erfaren stab både administrativt, operativt og på styrenivå. 

3.1. Administrasjon 

Lars Måsøval:   Daglig leder/Eier 

Utdanning:   Fagbrev i akvakultur 

Arbeidserfaring:  Har arbeidet i Måsøval Fiskeoppdrett AS siden han ble gammel nok til å 

arbeide! 

 

Asle Rønning:  Økonomisjef 

Utdanning:  Siviløkonom og Strategisk Ledelse v/Norges Handelshøyskole 

Arbeidserfaring: Har vært administrerende direktør og økonomidirektør i store bedrifter. Har 

bred ledererfaring og har arbeidet mye med utviklingarbeid og økonomisk 

styring og analyse. Arbeidet i Måsøval Fiskeoppdrett AS siden april 2013. 

 

Harry-Osvald Hansen: Produksjonssjef 

Utdanning:  2-årig fiskeriteknisk høyskole og fagbrev i akvakultur 

Arbeidserfaring: 30 års arbeidserfaring fra havbruks- og fiskefornæring. Arbeidet i Måsøval 

Fiskeoppdrett AS siden september 2010. 

 

Tone Småge Måsøval: Salg/logistikk 

Utanning:  Bachelor i transportøkonomi og logistikk 

Arbeidserfaring:  Arbeidet i Måsøval Fiskeoppdrett AS siden januar 2006 
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Anders Måsøval: Regnskapsansvarlig/Eier 

Utdanning:  Bachelor i økonomi og administrasjon 

Arbeidserfaring:  Arbeidet i Måsøval Fiskeoppdrett siden 2005 

 

 

Marianne Stordahl: Internkontrollansvarlig 

Utdanning:  Ingeniør og skadetakst i byggfag 

Arbeidserfaring: Lang og variert erfaring fra byggebransjen. Arbeidet i Måsøval Fiskeoppdrett 

AS siden november 2011. 

Chittima Måsøval: Regnskapsmedarbeider 

Utdanning:  Bachelor i regnskap og ledelse 

Arbeidserfaring:  Erfaring fra markedsarbeid og administrativt arbeid i Thailand. Arbeidet i 

Måsøval Fiskeoppdrett AS siden juli 2012. 

 

Monicha Seternes:  

Utdanning: 2 års høgskoleutdanning innen bedriftsøkonomi, inkl. markedskompetanse 

for norsk sjømat. Hjelpepleier. 

Arbeidserfaring: 6 års arbeidserfaring fra salg, logistikk og industrivern knyttet til havbruk og 

fiskeforedling. Arbeidet i Måsøval Fiskeoppdrett AS siden august 2013. 

 

Evie Synnøve Kullin: 

Utdanning: 2,5 års høgskoleutdanning innen økonomi, administrasjon og 

kommunikasjon/veiledning 

Arbeidserfaring: 14 års erfaring fra offentlig forvaltning og veiledningsarbeid. Arbeidet i 

Måsøval Fiskeoppdrett AS siden august 2013. 

 

3.2. Operativ ledelse 

John Tore Antonsen:  Vedlikeholdssjef 

Utdanning:  3-årig videregående skole mekaniske fag 
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Arbeidserfaring: 24 års erfaring fra havbruk og sjøtransport. Arbeidet i Måsøval Fiskeoppdrett 

AS i 20 år. 

 

 

 

Torgeir Espnes:  Operativ leder 

Utdanning:  Fagbrev som fisker 

Arbeidserfaring: Fisker på egen båt i 8 år. Arbeidet i Måsøval Fiskeoppdrett AS siden 

september 2010. 

 

Kent Haraldsen:  Driftsleder 

Utdanning:  2-årig videregående utdanning innen fiske/fangst, samt Drillerskolen 

Arbeidserfaring: Har arbeidet på båt/fiskemottak/i havbruksnæringen i hele sitt yrkesaktive 

liv. Arbeidet i Måsøval Fiskeoppdrett siden november 2010. 

Arvid Sørdal:  Driftsleder 

Utdanning:  Fagbrev som bilskadereparatør 

Arbeidserfaring: Totalt 7,5 års erfaring fra bilskade/motorfagarbeid, notbøting, båt og havbruk 

før han begynte i Måsøval Fiskeoppdrett i september 2011. 

 

Lars Gundersen:  Driftsleder 

Utdanning:  Fagbrev i akvakultur og artium. 

Arbeidserfaring:  30 år i havbruksnæringen. Arbeidet i Måsøval Fiskeoppdrett siden 

1994. 

 

Knut Albertsen:  Driftsleder 

Utdanning:                         Videregående allmennfag 

Arbeidserfaring:                Røkter Hydro Seafood 3 år 

                                             Fabrikkarbeider Salmar 8 år 

                                             Røkter Måsøval Fiskeoppdrett 2005-2009 
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                                             Lokalitetsleder Måsøval Fiskeoppdrett 2009- 

 

3.3. Styret 

Leif Inge Nordhammer: Styrets leder 

Utdanning:  Trondheim økonomiske Høyskole (TØH) 

Arbeidserfaring: Lederstillinger i Sparebank1 Midt-Norge og Frøya Holding/Hydro Seafood AS 

 Adm.dir Salmar ASA 1996-2011 

 

Odd Steinsbø:  Styremedlem 

Utdanning:  Siviløkonom 

Arbeidserfaring: Odd sitter inne med en enorm kompetanse om næringen og markeder vi 

leverer varer til. Han har vært talsmann for næringa og har innehatt verv det 

ville kreve en egen sekvens om vi skulle utrede. 

   Han var med i oppstarten av FOS og NRS. 

 

Karsten Måsøval: Styremedlem 

Arbeidserfaring:  Grunnlegger av Måsøval Fiskeoppdrett AS og Salmar ASA. Innehar stort 

kontaktnettverk og en unik erfaring helt fra næringens spede begynnelse. 

Håvard Grøntvedt: Styremedlem 

Utdanning: Ex.Artium, Fiskeriteknisk høyskole 

Arbeidserfaring: Har jobbet i næringa fra tidlig på åttitalet både i Norge og i internasjonalt          

havbruk. Håvard har blant annet vært daglig leder for Marine Harvest sine 

avdelinger i skottland og Canada. 

 

4. Innovasjon og utviklingsprosjekter i Måsøval Fiskeoppdrett AS 

Helt siden starten har det vært viktig for Måsøval å ta et aktivt medansvar for utviklingen i 

oppdrettsnæringen, og til tross for størrelsen har selskapet flere ganger vært først ute med 

det som senere har vist seg å bli standard og allmenn praksis i hele næringen. 

4.1. Flytting ut fra beskyttede poller. 
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Måsøval var det første lakseoppdrettsselskapet i hele landet som først flyttet ut fra 

beskyttede poller nært land til mer åpne og eksponerte lokaliteter. I dag er utviklingen en 

flytting mot stadig med eksponerte og åpne lokaliteter, basert på de erfaringer som er gjort 

side den første utflyttingen. 

4.2. Vaksinering  

Måsøval var også først i hele næringen til å vaksinere all fisk. En praksis som for lengst har 

blitt standard i hele næringen. 

4.3. Anleggssertifikater 

Selskapet har tre av de første anleggssertifikatene, som er utdelt i denne regionen 

bestående av Sør-Trøndelag og Nordmøre. En uttalelse fra Havbrukstjenesten, som beskriver 

sertifikatet og selskapets kvalitets- og internkontrollsystem følger vedlagt søknaden. 

4.4. HeliXir – prosjektet 

I samarbeid med Stranda Prolog, SINTEF Fiskeri og Havbruk, Havbrukstjenesten AS, Scanvac  AS, 

Biomar AS og Europharma AS skal Måsøval  utvikle et konsept som langt på vei skal løse den 

utfordringa næringa vår har med lakselus. En 0-visjon for luseproblematikken. 

Hovedmålsettingen med prosjektet er: 

 Redusere maksimal forekomst av kjønnsmoden lakselus på oppdrettslaks fra 0,5 pr fisk til 0,1 
pr fisk. Dette tilsvarer et nivå 80 % under dagens krav fra myndighetene. 

 All medisinert lus skal fanges og destrueres slik at en unngår utvikling av resistent lus. 

 Redusere bruk og utslipp av kjemikalier til miljø med 90-100 % av dagens nivå. 

 Samlet vil dette gi; 
o Mindre miljøbelastning. 
o Mindre risiko for utvikling av resistent lus. 
o Reduserte kostnader. 
o Redusert risiko for å utsette fisken for høye medisinkonsentrasjoner. 
o Redusert risiko for død fisk og økt dyrevelferd i forbindelse med avlusning. 
o Reduserte kostnader til lusebehandling. 

 

Gjennomføring 

Det bygges et fartøy som skal avluse fisk i en lukket tank der konsentrasjon av medisin, oksygen og 

fiskens oppholdstid blir svært presis. Behandlingsvann resirkuleres. Noe som gjør det mulig å 

redusere kjemikalieforbruket og utslipp med 90 %.  En prototyp vil være i drift tidlig i 2014, og 

prosjektet med alle tester og eventuelle tilpasninger skal være avsluttet i 2015. 

Prosjektet er ytterligere beskrevet i et vedlagt notat. 

4.5. Lukket ventemerdsystem 
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Måsøval deltar i utviklingen av et lukket ventemerdsystem ved Kråkøy slakteri på  Fosen. Den lukkede 

ventemerda består av en heldekkende tett presenning/duk med ordinær not innvendig. 

Presenningen leveres av Firmaet Botngaard og dekker to merder; 

 Volumet i i duken er 7020 kvadrat, med plass for inntil 170 tonn rund fisk. 

 Vannutskiftning på minimum 0,3 l/kg/min, total vannmengde 60 m3/min og en vannkvalitet 

på UVT 90 % (1 cm), typegodkjent UV anlegg og filter, vannbehandling og pumping er 

beregnet og leveres av Xyleminc. 

 Anlegget håndterer vannmengde fra brønnbåt de levere fisk. 

O2 overvåkning og tilsetting leveres av Storvik AS. Det blir for øvrig i prosjektet tatt i bruk velkjent og 

godt utprøvd teknologi i en ny sammenheng. 

SINTEF fiskeri og havbruk AS skal ha prosjektledelse i byggeperiode og driftsperioden frem til  januar 

2015. Og i praksis blir dette det aller første lukkede oppdrettsanlegg i sjøen med full kontroll på 

avløpet og dobbel rømningssikring. 

 

 

5. Bakgrunn og utgangspunkt for søknaden 

Det er nå vel 40 år siden den aller første laksen ble reprodusert under kontrollerte former i 

sjøen, og som dermed også markerte starten på lakseoppdrett i hele verden. Dette skjedde i 

den regionen som i dag av mange regnes som verdens ledende i oppdrett av laks; regionen 

som omfattes av kommunene Snillfjord, Hitra og Frøya.  Brødrene Sivert og Ove Grøntvedt 

på Hitra var først ut i 1971 med å lykkes med reproduksjon av laks i sjøen, men det var 

mange pionerer med ulik bakgrunn som på den tiden så store muligheter i oppdrett av laks. 

Den historien disse pionerene la grunnlaget for i de neste 40 årene er vel kjent. Pionerene 

var rause med å dele sin erfaring og kunnskap. Regionen er som nevnt verdensledende, og 

Frøya kommune er i dag den største oppdrettskommunen i landet. 

Like fullt er det et faktum at oppdrettsnæringen, til tross for sin størrelse og betydelige 

bidrag til norske eksportinntekter, fortsatt sliter med dårlig omdømme lokalt, regionalt og 

nasjonalt. Med en eksport på om lag 95 % av produksjonen har den norske laksen godt 

omdømme internasjonalt. Mytene om norsk oppdrettsnæring har derimot vist seg å være 

svært så seiglivete. Like fullt er det kun fakta som kan bidra til økt kunnskap og oppslutning 

om oppdrettsnæringen fra opinionen.  Dette er faktaformidling i praksis. 

Den regionen som regnes som ledende i verden for oppdrett av laks, har inntil nylig ikke hatt 

visningskonsesjon eller oppdrettsanlegg og lokaliteter som er spesielt tilrettelagt for besøk 

og visninger. Med det planlagte Frøya kultur- og kompetansesenter, Nasjonalt 

innovasjonssenter for havbruk og Blått kompetansesenter, mener vi at forholdene og 

forutsetningene skulle ligge godt til rette for en visningskonsesjon/visningsanlegg som kan 

bidra til økt kunnskap om og forståelse for oppdrettsnæringen i mange og ulike målgrupper. 
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Denne kombinasjonen vil være helt unik i seg selv, og styrkes ytterligere av å ligge i en region 

hvor hele den vertikalt integrerte verdikjeden i oppdrette er sterkt representert, sammen 

med leverandører av utstyr og tjenester til næringen som er verdensledende på sine 

områder. 

 

6. Fysisk og geografisk plassering av visningstillatelse og visningsanlegg – 

omfattende landanlegg, sjølokaliteter og settefiskanlegg 

Måsøval Fiskeoppdrett AS ønsker å legge en visningstillatelse til sine lokaliteter; Lamøya og 

Bukkholmen ved Inntian, som er de mest sentralt beliggende oppdrettslokalitetene i hele 

regionen. Lokalitetene har en beliggenhet som gjør at de nås med båt fra kommunesenteret 

Sistranda i løpet av ett minutt. Dessuten er lokalitetene godt synlige over store strekninger 

på fast- Frøya. 

Allerede i dag brukes lokalitetene Lamøya og Bukkholmen i stor grad til visninger og besøk. 

Lokalitetene hadde i 2012 omkring 500 besøkende, og et tilsvarende antall har besøkt 

lokalitetene allerede i første halvår i 2013. og hovedårsaken til det høye besøket er 

lokalitetenes sentrale beliggenhet. Besøkende har vært og er blant andre; 

 Utstyrsleverandører med kunder 

 Forleverandører med kunder 

 Havbrukstjenesten med gjester og forbindelser 

 Skoleklasser og studenter 

 Forsknings- og utviklingsmiljøer 

 Andre eksempler på besøkende er dommerne i Høyesterett og miljøvernministeren i 

Litauen 

Visningskonsesjonens landanlegg er planlagt etablert på Siholmen på Sistranda, som har en 

beliggenhet med svært kort avstand til de øvrige tjenestetilbudene og etableringene i 

kommunesenteret Sistranda. Den aktuelle bygningsmassen for landanlegget eies av Helge 

Gåsø, og vil bli ledig i løpet av året, når hurtigbåtterminalen flyttes til Dyrøya. 

Fra Siholmen er det kort gangavstand til Frøya Rådhus, barnehage, barne- og ungdomsskole, 

det nye Frøya kultur- og kompetansesenter med planlagt Nasjonalt innovasjonssenter for 

havbruk og Blått kompetansesenter, et utvidet Hotell Frøya, kjøpesenter og andre 

tjenestetilbud. På selve Siholmen er allerede flere aktører relatert til fiskeoppdrettsnæringen 

etablert. 

Her finnes blant andre Havbrukstjenesten, Biomar, ACE (Aquaculture Engineering), andre 

vare- og tjenesteleverandører til oppdrettsnæringen, Siholmen Leilighetshotell og restaurant 

Bryggen. To småbåthavner er tilknyttet Siholmen, som har både offentlig og privat kaianlegg. 

Siholmen er for lengt godt tilrettelagt for uttransport av personer med båt. Det er også gode 
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parkeringsforhold på og omkring Siholmen. Geografisk og topografisk er Siholmen å betrakte 

som hjertet og navet på Sistranda.  

 

7. Norges første oppdrettssimulator – kjernen i visningsanlegget 

Landanlegget for visningstillatelsen vil bli bygd opp omkring Norges første 

oppdrettssimulator. Trolig blir dette også den aller første fiskeoppdrettssimulatoren i hele 

verden! 

Måsøval Fiskeoppdrett er allerede i dialog med flere ledende miljøer om utvikling av en 

oppdrettssimulator, hvor det vil være mulig å simulere ulike operasjoner på et 

oppdrettsanlegg i opptil 10 meter signifikant bølgehøyde. Simulatoren vil bli brukt både i 

opplærings- og visningssammenheng. 

Simulatoren i seg selv, sentralt plassert i landanlegget på Siholmen, vil i tillegg til den store 

næringsmessige nytteverdien den har, også være et unikt og etterlengtet pedagogisk 

hjelpemiddel til å synliggjøre alle typer operasjoner knyttet til oppdrettsvirksomheten. Og 

derigjennom et vesentlig bidrag til å øke kunnskapen og forståelsen for næringen, samt å 

redusere avstanden mellom fiskeoppdrettsnæringen og opinionen. 

Nærmere beskrivelse av simulatoren Harry Osvald og Lars 

 Navn! 

 Skal kunne kjøre en 15 måneders prod på to timer, fra utsett til utslakting 

 Skal kunne sin noe om belastningen på lokaliteten 

 Lusesituasjonen gjennom hele produksjonen 

 Vekst – og resultatutvikling gjennom hele produksjonen 

 Gjennom hele produksjonssyklusen må den som sitter i simulatoren gjøre bevisste 

valg i forhold til  appetittutvikling, foring, avlsuingsregime, utsettregimer, sortering,  

MTB  slaktetidspunkt 

 Etter to timer skal vi få fram en beskrivelse av om det er gjort en god jobb eller ikke – 

bestått eller ikke bestått 

I operativ drift vil landanlegget på Siholmen kunne gi de besøkende et godt og realistisk 

innblikk i oppdrettsvirksomheten, før de besøkende blir tatt med i båt for en omvisning ute 

på sjølokalitetene. 

Det er en forutsetning for hele dette visningskonseptet at det til alle tider er et operativt 

oppdrettsanlegg som skal vises fram. Både med og uten fisk på lokalitetene. Ute på sjøen 

skal alle operasjoner gjennomføres som på et hvilket som helst annet oppdrettsanlegg, bare 

med den forskjell at operasjonene forklares og vises fram til et bredt publikum. 
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Både den ordinære driften og visningen skal utføres av kompetent personale med teknisk, 

elektronisk, biologisk og annen relevant utdanning. 

o Kan simulere alle operasjoner i opptil 10 meter signifikant bølgehøyde 

o I starten skal foring simuleres, og andre operasjoner etter hvert 

o Sette sammen et utviklingsmiljø 

o Dataspill, som styres fra kontrollpulten 

o Steinsvik Aqua (Orbit-GMT) , Aqualine og Biomar er mulige 

samarbeidspartnere 

 

o Det finnes allerede grunnlag for å kunne beskrive parametrene og innholdet i 

en simulator, som skal kunne simulere en 15 måneders produksjon fra start til 

mål. Simuleringen kan både gjøres i en kortversjon (en halvannen time) eller i 

undervisningsøyemed gjennom et helt år, eller en hel generasjon. 

 

 

o Framtidens oppdrettsteknologi (eget prosjekt under utvikling)  

o Fokus mer på overlevelse enn død 

 

o Eventuelt samarbeid med ACE må vurderes. ACE er også etablert på Siholmen 

o Havbrukstjenesten i samme lokaler; fiskevelferd 

o Havbrukstjenesten er nå i ferd med å fusjonere med Fiske-liv, og er også 

etablert på Siholmen 

Fra landanlegget på Siholmen er det god og uhindret utsikt til sjølokalitene Lamøya og 

Bukkholmen, som nås i løpet av to-treminutter med båt. Måsøval Settefisk AS , et 

datterselskap av Måsøval Fiskeoppdrett AS, har det største og mest moderne 

settefiskanlegget i regionen med en produksjonskapasitet på 3 millioner smolt, beliggende i 

Laksåvika på Hitra. Også dette settefiskanlegget vil bli en del av Måsøvals planlagte 

visningsanlegg. 

 

8. Selskapets motivasjon for å søke om visningstillatelse 

Måsøval Fiskeoppdrett AS er i dag den fjerde største oppdrettsaktøren i regionen, og føler i 

kraft av både historie og størrelse et ansvar for å bidra til en sterkere status og posisjon for 

landets neste største eksportnæring enn tilfellet er i dag. 

I tillegg til behovet for å bygge et bedre og sterkere omdømme og profilering av 

oppdrettsnæringen, mener søkeren at en visningstillatelse og et visningsanlegg kan være et 

betydelig bidrag i mange sammenhenger; 

 Økt rekruttering og synliggjøring av bredt kompetansebehov 
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 Generell kunnskapsformidling til vanns og til lands 

 Til bruk i mange og ulike nettverkssammenhenger 

 Styrker reiselivsnæringen i regionen  

 Styrker annen næringer 

 Koblingen til sjømat, gastronomi, helse og ernæring 

 

8.1. Økt rekruttering: 

Frøya videregående skole har hatt utdanningstilbud i akvakultur siden 1980.  I de første 

årene var søknaden til dette tilbudet så stor at skolen kunne fylle to hele klasser, mens 

interessen for dette utdanningstilbudet har avtatt betraktelig utover på 2000- tallet. På det 

minste har skolen hatt kun to elever på vg2, akvaklutur/ blå sektor. De siste årene har 

imidlertid trenden snudd igjen, og i inneværende skoleår begynte det hele 29 elever på  vg1 

naturbruk og 28 elever på vg2 blå sektor. Den gledelige økningen i elevantallet er nok 

dessverre ikke et resultat av umiddelbart bedre omdømme for oppdrettsnæringen, men 

derimot en følge av godt og måltrettet arbeid fra blant andre Frøya videregående skole og 

prosjektet IMH (Internasjonalt Miljø for Havbrukskompetanse) og oppdrettsnæringen selv.  

En visningstillatelse vil utvilsomt og erfaringsmessig bidra til økt innsikt i en næring som 

fortsatt er både fremmed og litt mystisk for mange. Prosjektet IMH fokuserer på 

nødvendigheten av aktiv informasjon som grunnlag for senere rekruttering alt fra førskolen 

og gjennom hele opplærings- og utdanningsløpet. I så måte vil en sentralt beliggende og lett 

tilgjengelig visningsanlegg være et viktig bidrag til hele næringen og tilknyttede virksomheter 

i arbeidet med å styrke næringens omdømme. 

8.2. Generell kunnskapsformidling til vanns og til lands: 

En sentralt beliggende og lett tilgjengelig visningstillatelse med eget landanlegg vil bli et 

generelt viktig bidrag til å øke kunnskapen om næringen hos folk flest. Mange undersøkelser 

viser at kunnskapen om norsk oppdrettsnæring er gjennomgående lav, sammenlignet med 

eksempelvis landbruket og olje- og gassnæringen, som for øvrig ble en næring i Norge 

samtidig med lakseoppdrett for vel 40 år siden. I tillegg har myter og usannheter om 

næringen hatt alt for gode vekstvilkår alt for lenge. Med en visningstillatelse med eget 

landanlegg knyttet opp mot Frøya kultur- og kompetansesenter, tar en næringsaktør her på 

vegne av hele næringa et betydelig løft for å øke og beriktige kunnskapen om det som 

foregår både til vanns og til lands i næringen. 

8.3. Nettverksbygging: 

Det eksisterer i dag en lang rekke nettverk og relasjonsarenaer hvor oppdrettsnæringen er 

involvert, men hovedsakelig er dette nettverk som omfatter bare oppdrettsnæringen og 

tilknyttede virksomheter. For å styrke omdømmet og posisjonen til norsk oppdrettsnæring 
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ytterligere, vil det også være nødvendig å bygge relasjoner til og nettverk med helt andre 

næringer og aktører. I så måte vil en visningstillatelse spille en betydelig rolle i å bryte ned 

avstander og synliggjøre oppdrettsnæringens betydning på en lang rekke nærings- og 

samfunnsmessige områder. 

8.4. Styrke reiselivsnæringen i regionen: 

Det har vært gjort mange forsøk på å samordne organiseringen og markedsføringen av 

reiselivet i regionen, blant annet gjennom Destinasjon Trøndelagskysten (Opplev Frøya). St 

Uavhengig av organisasjonsform så er det fortsatt et stort potensial for vekst i reiselivet i 

regionen. Tidvis har det vært tendenser til å konstruere en konflikt mellom 

oppdrettsnæringen og reiselivsnæringen. Uansett vil en visningskonsesjon spille en betydelig 

pedagogisk og informasjonsmessig rolle også i reiselivssammenheng. Reiselivsmarkedet i 

regionen domineres i dag av forretningsreisemarkedet, kurs – og konferanser og 

internasjonal fisketurisme. Den internasjonale fisketurismen i regionen (Snillfjord, Hitra og 

Frøya representerer i år omkring 130 000 gjestedøgn. I tillegg er de mange eierne og 

brukerne av hytter - og fritidseiendommer i regionen et betydelig besøkspotensial for en 

visningskonsesjon. 

8.5. Styrker andre næringer i regionen: 

Oppdrettsnæringen er i dag den største næringen i regionen. Den har også avstedkommet 

en lang rekke produsenter og leverandører av utstyr, varer og tjenester til næringen. Felles 

for alle disse aktørene, og andre næringer som direkte og indirekte har blitt svært avhengige 

av oppdrettsnæringen er at de ønsker et sentralt beliggende visningsanlegg. 

 

8.6. Kobling til sjømat, gastronomi, helse og ernæring: 

Omsetningen og forbruket av sjømat i Norge har hatt en markant positiv utvikling de siste 

årene, og aldri har det gjennomsnittlige sjømatforbruket blant nordmenn vært høyere enn 

nå. Dette er utvilsomt et resultat at mange og gode markedskampanjer, samt en økt 

bevissthet på helse og ernæring. Også i denne regionen har det vært gjennomført og er det 

planlagt mange prosjekter. Deriblant et eget Matakademi. En visningstillatelse og et sentralt 

beliggende visningsanlegg vil kunne være en velegnet arena for eksempelvis møter, kurs- og 

konferanser knyttet opp mot mat og helse og kokkekonkurranser. 

 

9. Et levende og åpent visningsanlegg 

Fra søkerens side er det en forutsetning at visningstillatelsen skal knyttes til et kommersielt 

drevet oppdrettsanlegg som skal opereres på vanlig måte, men også være åpen for 

publikum. Den daglige driften skal ikke påvirkes av visning og heller ikke hindre visning. 
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Dette skal være et anlegg bygd for drift og ikke for demonstrasjoner, men tilrettelagt for 

visning. I praksis vil det si at de besøkende her også kan oppleve avlusning, smoltutsett, 

håndtering av død fisk, levering av slaktefisk og andre daglige rutiner og aktiviteter. 

Hensynet til hygiene gjør at den praktiske visningen på anlegget vil foregå fra spesielt 

tilpasset båt som legger til ved ringene. Landanlegget vil kunne benyttes både før og etter 

visningen på sjøanlegget.  

Transporten til og fra sjølokalitetene vil bli organisert av Måsøval Fiskeoppdrett, og 

transporttiden mellom lokalitetene og landanlegget er kun ett minutt. 

 Dessuten har Måsøval Fiskeoppdrett AS et moderne settefiskanlegg på Hitra som vil bli 

koblet opp mot visningskonsesjonen, men da fortrinnsvis i mer organisert form for 

eksempelvis skoleklasser og andre grupper. 

 

10.  Målgrupper for visningstillatelsen og visningsanlegget 

Erfaringsmessig vil en sentralt beliggende og lett tilgjengelig visningskonsesjon kunne ha 

mange målgrupper: 

 Lokalbefolkningen i regionen og tilknyttede områder  

 Besøkende til Frøya kultur – og kompetansesenter 

 Skoleverket i kommunen og regionen for øvrig; førskolen, barneskolen, 

ungdomsskolen og videregående skole / Frøya kultur- og kompetansesenter 

 Høgskole- og universitetsmiljøet i Trondheim og ellers i landet. 

 FoU- miljøene i Trondheim og ellers i landet. 

 Reiselivet; 

o Møte- kurs- og konferansedeltakere 

o Yrkestrafikk 

o Fisketurisme 

o Private reisende – drop in - turisme 

o Fritidsbeboere i regionen. 

 Forvaltningen; kommunen, fylkeskommunen, direktorat og departement 

 Politiske miljøer; kommunestyrer, fylkeskommune, fylkesmannen, storting og 

departementer 

 Utstyrsleverandører 

 Andre leverandører av varer og tjenester til oppdrettsnæringen 

 Etc 

 

11.  Drift av visningsanlegget og opplevelsestilbudet 
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Visningstillatelsen og visningsanlegget på land og til vanns skal driftes av Måsøval 

Fiskeoppdrett for egen regning. Det vil bli ansatt en egen driftsansvarlig for visningsanlegget, 

som i tråd med tidligere beskrivelse i denne søknaden vil være et åpent anlegg med god 

tilgangs for besøkende til alle tider i de ulike driftsmessige fasene ved anlegget. Den 

driftsansvarlige og andre ansatte ved visningsanlegget vil også være ansvarlige for å 

organisere og markedsføre besøkstider og gjennomføring av de fysiske besøkene ved 

visningsanlegget. 

Landanlegget og oppdrettssimulatoren på Siholmen vil bli kjernen i visningsanlegget. 

Foruten at alle besøk til det totale visningsanlegget begynner her, vil landanlegget og 

simulatoren isolert sett fungere som både en opplærings- og praktiseringsenhet for 

eksempelvis ansatte i oppdrettsnæringen og tilknyttede virksomheter, skoleelever, 

studenter og andre relevante målgrupper. 

Rundt landanlegget og oppdrettssimulatoren på Siholmen vil det bli utviklet og markedsført 

et totalt tilbud for øvrig bestående av restaurant, innkvarteringsmuligheter 

 

12.  Demografi og markedsgrunnlag 

Mens mer enn 50 % av genererte markedsinntekter i Sør-Trøndelag fylke kommer fra  

regionen Snillfjord, Hitra og Frøya er bare 4 % av fylkets befolkning bosatt her. En 

visningstillatelse vil uansett være viktig også i lokal sammenheng. Regionen omfatter et 

begrenset geografisk område og det er relativt korte avstander mellom de i underkant 

10.000 innbyggerne i regionen. Dessuten er både Hitra og Frøya kommuner med i den 

såkalte Trondheimsregionen, bestående av i alt 10 kommuner med omkring 230 000 

innbyggere. For besøkende utenfra er det to adkomster til regionen; fylkesvei 714 fra 

Orkanger og båtforbindelse fra Trondheim til Hitra og videre befordring med buss, samt 

tilsvarende båtforbindelse fra Kristiansund. 

Fylkesvei 714 gjennomgår for tiden en betydelig oppgradering og i løpet av de nærmeste 

årene vil den såkalte ”lakseveien” framstå som både raskere og tryggere, og dermed vil 

innbyggerne i Orkdalsregionen og Trondheimsregionen få forenklet tilgang til sin naboregion 

på kysten. 

Båtforbindelsen mellom Hitra og Trondheim og mellom Hitra og Kristiansund representerer 

alene et teoretisk besøksgrunnlag i størrelsesorden 250 000 mennesker. 

Raskeste reisetiden til Frøya fra sentrale destinasjoner, er i dag som følger; 

Orkanger: 2 timer 

Trondheim: 2 ½ time 

Kristiansund: 2 ½ time 
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Værnes: 3 timer 

 

13.  Vedlegg 

Firmaattest for Måsøval Fiskeoppdrett AS 

Beskrivelse av oppdrettssimulatoren 

Beskrivelse av prosjektet HeliXir 

Uttalelse fra Havbrukstjenesten 

Presentasjon av tjenestetilbudet på Siholmen 
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virksomheten på. 
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at selskapet «ikke har erverv til formål», da dette er et moment i vurdering av om 
selskapet faller inn under et relevant unntak fra skatteplikt. 



• Det kan være en mulighet å fellesregistrere selskapene for merverdiavgift, dette må 
imidlertid vurderes nærmere i forhold til fradragsretten knyttet til mylderarealer. 
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selskapet slås konkurs.  
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selskapsform, da man som aksjeselskap har en bedre mulighet for avsetninger til senere bruk. 
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betydning vedrørende avgiftsmessige forhold. I henhold til rapporten kan aksjeselskapsform 
påvirkes av eiendomsskatt. Denne utgjør 7 promille av fastsatt markedsverdi og utgjør pr. 
million kr. 7.000,-, men i henhold til Eiendomsskattelovens § 7a, kan kommunen gjennom 
selskapets vedtekter vedrørende drift beslutte at den holdes utenom.  
 
For øvrig vil valg av aksjeselskapsform for begge selskaper medføre ekstrakostnader 
vedrørende revisjon og styrehonorar og mere bindende krav til blant annet 
vedlikeholdskostnader. 
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Bakgrunn og forutsetninger

• Vi er blitt bedt om å foreta en utredning av den optimale
selskapsform og eventuell selskapsstruktur for Frøya kultur- og
kompetansesenter. Fokus i utredningen har vært skatte- og
avgiftstrykk for senteret, og skatte- og avgiftsmessige virkninger
vedrørende bidrag fra næringslivet.

• Det ligger ikke i vårt mandat å foreta vurderinger i forhold til fast
eiendom. Avgiftsmessig vurdering av oppføring av bygget har vi
derfor ikke sette nærmere på.

3
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Oppsummering og anbefaling

Oppsummering av selskapsform og
selskapsstruktur, og skatte- og
avgiftsmessige forhold

4
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Oppsummering - Selskapsform
Vår anbefaling

• Fra et skatte- og merverdiavgiftsmessig ståsted vil valg av
selskapsform ikke være avgjørende.

• På bakgrunn av at eiernes økonomiske ansvar er begrenset til den
egenkapital de har skutt inn, anser vi aksjeselskapsformen for å være
den gunstigste måten å organisere virksomheten på

• Det anbefales at vedtekter og formålsparagraf utformes på en slik
måte at det fremgår at selskapet "ikke har erverv til formål", da
dette er et moment i vurdering av om selskapet faller inn under et
relevant unntak fra skatteplikt.

• Det kan være en mulighet å fellesregistrere selskapene for
merverdiavgift, dette må imidlertid vurderes nærmere i forhold til
fradragsretten knyttet til myldrearealer.

5
juni 2013Frøya Kultur- og Kompetansesenter



PwC

Oppsummering - Selskapsstruktur

juni 2013Frøya Kultur- og Kompetansesenter
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Frøya kommune

Kultur- og
kompetansesenter

- Eiendom

Kultur- og
kompetansesenter

- Drift

• Vi anbefaler en selskapsstruktur
som vist til høyre.

• For å redusere risikoen
anbefaler vi at Eiendom og Drift
skilles i to ulike selskap.

• Etter vår oppfatning vil det
være størst risiko knyttet til
Driftsselskap, og vi anbefaler
derfor at Eiendom eier aksjene i
Drift.

• En slik organisering vil også
kunne optimalisere
fradragsretten for MVA.
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Selskapsform

Kort gjennomgang av forskjellige
selskapsformer

7
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Valg av selskapsform

I valget av organisatorisk modell kan ulike selskaps- og
organisasjonsformer være aktuelle.

• Aksjeselskap kan benyttes både av en kommune som vil starte
virksomhet alene, og sammen med private eller andre offentlige
organer.

• Et interkommunalt selskap kan bare ha kommunale eller
fylkeskommunale eiere. Denne formen kan ikke benyttes av en
kommune alene.

• Dersom en kommune ønsker en friere organisering av egen
virksomhet enn i de ordinære etater, kan kommunalt foretak (KF)
benyttes.

• Kommune kan også være stifter av en stiftelse.

juni 2013Frøya Kultur- og Kompetansesenter
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Aksjeselskap (AS)

• Aksjeselskaper er regulert i aksjeloven av 13. juni 1997. Loven har
detaljert regulering av alle sentrale forhold, med særlige
bestemmelser for å sikre at den begrensede kapitalen vernes.

• Et aksjeselskap skal ha en aksjekapital på minimum kr 30 000,
fordelt på en eller flere aksjer som rettighetene som aksjonær knytter
seg til.

• Selskapet plikter til enhver tid å ha en egenkapital som er forsvarlig
ut fra risikoen og omfanget av virksomheten i selskapet.

• Det grunnleggende element ved aksjeselskapsformen er at eiernes
økonomiske ansvar er begrenset til den aksjekapitalen de har skutt
inn.

• Et aksjeselskap kan gå konkurs. For eierne medfører konkurs at
egenkapital går tapt.

9
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Aksjeselskap

Vedtekter I forbindelse med stiftelse av selskapet må det utarbeides
vedtekter for selskapet. Vedtektene skal bl.a. angi selskapets
foretaksnavn, hvilken kommune det har kontor, selskapets formål,
aksjekapitalens størrelse, aksjenes pålydende. Dersom selskapet
ikke har erverv til formål må dette angis i vedtektene.

Økonomisk utbytte Dersom selskapet ikke skal ha til formål å skaffe aksjeeierne
økonomisk utbytte, skal vedtektene inneholde bestemmelser om
anvendelse av overskudd og av formuen ved oppløsning. Dette
er praktisk for kommunalt eide selskaper og andre selskap med
ideelle formål.

Daglig leder Selskapet skal ha en daglig leder eller en kontaktperson.

Registrering Aksjeselskaper skal være registrert i Foretaksregisteret.

Regnskap, revisjon,
ligningspapirer

Aksjeselskap er pliktig til å føre regnskap. Selskaper har i
utgangspunktet plikt til å ha revisor. På gitte vilkår kan revisor
unnlates. Dersom selskapet anses som skattepliktig skal det
leveres ligningspapirer.

juni 2013Frøya Kultur- og Kompetansesenter
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Aksjeselskap og skatteplikt

• Aksjeselskaper er et eget skattesubjekt, og er dermed som
utgangspunkt skattepliktig.

• Skattesatsen er pr i dag 28 %, men det foreligger forslag om
reduksjon av skattesats til 27 % fra og med 2014.

• Unntak:

• For at en virksomhet som drives i regi av et aksjeselskap skal være
skattefri, må den falle inn under et relevant unntak fra skatteplikt.
Det er unntak fra skatteplikt for selskaper som "… ikke har erverv til
formål." Om et selskap har "erverv" til formål eller ikke avgjøres
etter en helhetsvurdering, der flere momenter vil ha betydning. Det
grunnleggende spørsmålet som inngår i helhetsvurderingen er
hvorvidt den aktiviteten som selskapet driver har en ikke-økonomisk
karakter.

juni 2013Frøya Kultur- og Kompetansesenter
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Aksjeselskap og MVA

• All omsetning av varer og tjenester er etter hovedregelen
merverdiavgiftspliktig, såfremt det ikke er unntatt i loven.

• Virksomheten skal registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret når dens
avgiftspliktige omsetning og/eller uttak overstiger kr 50 000 i løpet
av en 12 måneders periode.

• Det er fradragsrett for kostnader som knytter seg til den
avgiftspliktige virksomheten.

• Selskapet kan ha rett til merverdiavgiftskompensasjon dersom det:

• Yter lovpålagte oppgaver

• Driver frivillig virksomhet

juni 2013Frøya Kultur- og Kompetansesenter
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MVA kompensasjon

• Kompensasjonsordningen for kommuner, fylkeskommune ol. er en
generelle ordning hvor det ytes kompensasjon for merverdiavgift ved
kjøp av varer og tjenester for bruk i kompensasjonsberettiget
virksomhet

• Skal motvirke konkurransevridning slik at kommuner ikke bare
kjøper tjenester internt.

• Kompensasjonsoppgaver leveres med samme intervall som
ordinære omsetningsoppgaver.

• Kompensasjonsordning for frivillig sektor

• Ytes i den grad det drives frivillig virksomhet.

• Bevilges etter årlig søknad (søknadsfrist 1. september) og enten
basert på dokumenterte kostnader eller etter en forenklet modell.

• Drift vil trolig være omfattet av begge ordningene.
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Kommunalt foretak (KF)

• Et kommunalt foretak er utformet for å være tilbud for en
kommunes organisering av mer forretningspreget virksomhet.
Reglene følger av kommuneloven kapittel 11.

• Et kommunalt foretak er en utskilt del av kommunens øvrige
forvaltning, og nokså fristilt fra forvaltningen for øvrig.

• Et kommunalt foretak er økonomisk og rettslig en del av kommunen,
og kommunen kan holdes direkte ansvarlig for all virksomhet i
foretaket.

• Kommunen er fullt ansvarlig og solidarisk for foretakets virksomhet.
Dersom det er tale om virksomhet som kan være eksponert for
risiko, bør derfor ikke denne organisasjonsformen benyttes.

juni 2013Frøya Kultur- og Kompetansesenter
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Kommunalt foretak

Vedtekter Kommunestyret bestemmer vedtektene for foretaket. I
vedtektene skal det fastsettes bestemmelser om foretakets
formål, forretningskontor og antall styremedlemmer.

Styre Foretaket skal ha et styre på minst tre medlemmer, valgt for to år.
Styret er direkte underlagt kommunestyret, og ikke kommunens
administrative ledelse.

Daglig leder Selskapet skal ha en daglig leder, som ikke er medlem i styret.
Daglig leder er ansvarlig for den daglige driften. Daglig leder er
ikke underlagt kommunens øvrige administrasjon.

Registrering Foretaket skal registreres i Foretaksregisteret.
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Kommunalt foretak og skatteplikt

• Kommuner er som hovedregel ikke skattepliktig for inntekt og
formue i sin virksomhet

• Kommunale foretak vil være eget skattesubjekt i den utstrekning de
er organisert slik at de utgjør innretninger som står under
selvstendig bestyrelse. Det avgjørende er at det foreligger en formue
som forvaltes atskilt fra kommunen selv. Dette avgjøres på grunnlag
av den organisering som er lagt til grunn for den aktuelle enheten i
det offentlige vedtak som ligger til grunn for opprettelsen av
foretaket.

• Det er unntak for skatteplikt for selskaper som ikke har erverv til
formål. Se nærmere punkt Aksjeselskap skatteplikt.
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Kommunalt foretak og MVA

• Et kommunalt foretak som har en omsetning over kr 50 000 vil være
pliktig til å registrere seg i merverdiavgiftsmanntallet.

• Fradragsrett for kostnader som knytter seg til den avgiftspliktige
virksomheten.

• Kan ha rett til merverdiavgiftskompensasjon.
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Stiftelse

• En stiftelse er en selveiende juridisk person, som etableres ved at en
eller flere stiftere stiller en formuesmasse til disposisjon for et
bestemt formål.

• Stifterne har ikke eierskap til innskudd eller annet, og bare
stiftelsens styre har innflytelse på virksomheten fremover.

• Stifterne kan sikre seg en viss faktisk innflytelse ved å sørge for at
vedtektene har bestemmelser om hvordan styret utpekes.

• For kommuner er denne formen bare egnet for virksomhet som
kommunen ikke har behov for videre innflytelse over, men ønsker
skal være helt fristilt fra kommunen.

18
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Stiftelse

Vedtekter Skal inneholde stiftelsens navn, formål, organisering og valg av
styret.

Utbytte Oppretter har ingen rett til utbytte.

Omdannelse Adgang til omdannelse er snever. Selskapsformen er lite egnet til
å tilpasse seg store endringer. Det er i hovedsak Stiftelsestilsynet
som har adgang til å foreta omdannelser.

Registrering Stiftelsen må meldes til Stiftelsestilsynet.

Grunnkapital Oppretter må avstå et formuesgode til stiftelsen. Nedre grense
for grunnkapital for alminnelig stiftelse er
kr 100 000. For næringsdrivende stiftelser er nedre grense
kr 200 000.

Forvaltning og
utdeling av
selskapskapital

Styret pliktig til å forvalte kapitalen på en forsvarlig måte. Dersom
styret misligholder sine forpliktelser kan de holdes
erstatningsansvarlig. Alle former for utdelinger skal være i
samsvar med stiftelsens formål.

juni 2013Frøya Kultur- og Kompetansesenter
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Stiftelser og skatteplikt

• Stiftelse er et eget skattesubjekt, og er dermed som utgangspunkt
skattepliktig for inntekt.

• Skattesatsen er pr i dag 28 %, men det foreligger forslag om
reduksjon av skattesats til 27 % fra og med 2014

• Unntak:

• For at en virksomhet som drives i regi av en stiftelse skal være
skattefri, må den falle inn under et relevant unntak fra skatteplikt.
Det er unntak fra skatteplikt for selskaper som "… ikke har erverv til
formål." Om et selskap har "erverv" til formål eller ikke avgjøres
etter en helhetsvurdering, der flere momenter vil ha betydning. Det
grunnleggende spørsmålet som inngår i helhetsvurderingen er
hvorvidt den aktiviteten som selskapet driver har en ikke-økonomisk
karakter.

juni 2013Frøya Kultur- og Kompetansesenter
20



PwC

Stiftelser og MVA

• En stiftelse som har en omsetning over kr 50 000 vil være pliktig til
å registrere seg i merverdiavgiftsmanntallet.

• Fradragsrett for kostnader som knytter seg til den avgiftspliktige
virksomheten.

• Stiftelsen kan ha rett til merverdiavgiftskompensasjon.
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Eiendomsskatt

• Eiendom som eies av kommunen selv er unntatt fra skatteplikt:
unntaket omfatter bare den aktuelle kommunen, og ikke andre
kommuner.

• Unntaket omfatter ikke fast eiendom som er overført til
aksjeselskap, selv om kommunen eier alle aksjene i selskapet.
Aksjeselskapet kan derfor bli forpliktet til å betale eiendomsskatt.

22
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Selskapsstruktur

Anbefaling til selskapsstruktur

23
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Konsern

• Det kan være formålstjenlig å organisere naturlig atskilte deler av
virksomheten i forskjellige selskaper. For eksempel kan det være
naturlig å skille drift og eierskap til eiendom i ulike selskaper. Dette
for å redusere den økonomiske risikoen.

• Både aksjeselskaper og kommunale foretak kan eie andre
aksjeselskaper helt eller delvis.

• Ved valg av selskapsstruktur er det flere forhold som må vurderes.
På de neste sidene har vi satt opp tre alternativer, med fordeler og
ulemper vedrørende det enkelte alternativ.
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Selskapsstruktur – Alternativ I

juni 2013Frøya Kultur- og Kompetansesenter
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Frøya kommune

Kultur- og
kompetansesenter

- Eiendom

Kultur- og
kompetansesenter

- Drift

Fordeler:

• Spredning av risiko

• Kan ytes konsernbidrag mellom
Eiendom og Drift

• Fellesregistrering, ingen
avgiftsbelastning mellom Eiendom og
Drift

• Fradrag for evt. oppførings- og
driftskostnader til eksklusive arealer

Ulemper:

• Flere enheter å forholde seg til

• Ved fellesregistrering, kan miste
fradragsrett knyttet til myldreareal
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Selskapsstruktur – Alternativ II
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Frøya kommune

Kultur- og
kompetansesenter

- Eiendom

Kultur- og
kompetansesenter

- Drift

Fordeler:

• Begge selskap eies direkte av
Frøya kommune

• Spredning av risiko

Ulemper:

• Kan ikke ytes konsernbidrag
mellom Eiendom og Drift

• Ikke mulighet til
fellesregistrering
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Selskapsstruktur – Alternativ III
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Frøya kommune

Kultur- og
kompetansesenter –

Eiendom og Drift

Fordeler:

• Enklere å forholde seg til, alt
vedrørende senteret samlet i en
enhet

Ulemper:

• Større risiko da både Eiendom
og Drift samles i en enhet

• Mister fradragsrett for oppføring
og driftskostnader til
myldreareal
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Selskapsstruktur – Vår anbefaling

• Basert på vår oppfatning av virksomhet og drift av Frøya kultur- og
kompetansesenter vil vi anbefale at Alternativ I velges som
selskapsstruktur.

• Vi anser at det vil være størst risiko knyttet til drift av senteret, og
anbefaler derfor at Eiendom eier aksjene i Drift.
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Merverdiavgiftsmessig vurdering av Eiendom og
Drifts aktivitet

• Eiendom og Drift vil drive ulik avgiftsmessig aktiviteter.

• Drift vil både ha avgiftspliktig-, kompensasjonsberettiget- og unntatt-
virksomhet.

• Avgiftspliktig: bl.a. reklame og inngangspenger

• Kultursektoren ble avgiftspliktig fra med virkning fra 1. juli 2010 hvor det
ble innført avgiftsplikt for bl.a. inngangspenger til museer, gallerier,
fornøyelsesparker og opplevelsessenter.

• Kan derfor bli avgiftsplikt på deler av senteret.

• Unntatt er fremdeles omsetning og formidling av tjenester i form av
adgang til teater-, opera- og ballettforestillinger, konserter ol

• Unntatt: bl.a. studiesenter

• Kompensasjonsberettiget som kommune: ytelse av lovpålagte oppgaver som
skole.

• Kompensasjonsberettiget som frivillig virksomhet: ytelse av bl.a. frivilligheten.

juni 2013Frøya Kultur- og Kompetansesenter
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Eiendom
Frivillig registrering

• For å optimalisere avgiftsbehandlingen burde selskapet søke om
frivillig registrering for utleie av fast eiendom. Må søke
myndighetene særskilt om en slik registrering.

• Kan søke som frivillig registrering for utleie til avgiftspliktig- eller
kompensasjonsberettiget virksomhet.

• Vil da ha fradragsrett for kostnader knyttet til den avgiftspliktige-
eller kompensasjonsberettigede virksomheten. Motstykke er at
Eiendom må svare avgift på husleien.

• For utleie til leietakere som driver både avgiftspliktig- og unntatt
virksomhet i samme areal ("myldreareal"), vil Eiendom ha full
fradragsrett dersom de ikke er fellesregistrert med leietaker

30
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Fellesregistrering

• To eller flere samarbeidende selskaper kan registreres som ett
avgiftsubjekt dersom minst 85 %av kapitalen i hvert selskap eies av ett
eller flere av de samarbeidende selskapene. Alle deltakende selskaper i
en fellesregistrering er solidarisk ansvarlig for betaling av
merverdiavgift.

• Næringsdrivende stiftelser samt kommunale foretak kan også inngå i en
fellesregistrering.

• Virkningene av en fellesregistrering er at selskapene anses som ett
avgiftsubjekt. Det vil si at salg av varer og tjenester mellom selskapene i
fellesregistreringen ikke er avgiftspliktig.

• Hovedselskapet/det innberettende subjektet skal levere en felles
omsetningsoppgave for alle selskapene som inngår.

• De fellesregistrerte selskapene blir solidarisk ansvarlige for
merverdiavgiftsoppgjøret.
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Fellesregistrering

• Fordelene med en fellesregistrering er således at selskapene seg i
mellom ikke må beregne merverdiavgift av salg mellom selskapene.
Da det i senteret vil drives virksomhet som ikke er avgiftspliktig vil
dette således hindre en endelig avgiftsbelastning som ikke er
fradragsberettiget.

• Ulempen vil være at man er solidarisk ansvarlig for
avgiftsbehandlingen til de andre selskapene i fellesregistreringen,
men ettersom selskapene er eid 100 % av kommunen må man anta
at man har full oversikt over avgiftsbehandlingen slik at dette ikke er
en stor risiko.
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Bidrag fra næringslivet

Skatte- og avgiftsmessige virkninger

33
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Bidrag fra næringslivet
Skatte- og avgiftsmessige virkninger for bidragsyter

• Ifølge skatteloven § 6-1 gis det fradrag for kostnad som er pådratt for å erverve,
vedlikeholde eller sikre skattepliktig inntekt. Det er et vilkår for fradrag at det
foreligger en tilknytning mellom kostnaden og inntektservervet.

• Det gis ikke skattemessig fradrag for gaver.

• Gaver vil i utgangspunktet være skattefritt for mottaker.

• Reklameinntekter/sponsorinntekter vil som utgangspunkt være skattepliktig for
mottaker (som "fordel vunnet ved virksomhet").

• Utarbeid skriftlige sponsoravtaler.

• Spesifiser grundig partenes ytelser, spesielt motytelsen for sponsoratet
(eksempelvis eksponering).

• Dersom bidrag fra næringsliv ikke er gave, og det foreligger motytelser, bør
bidrag ikke betegnes som ”støtte”, ”gave” eller ”bidrag” verken i avtalen,
fakturaer eller i annen kommunikasjon med organisasjonen eller omverdenen.

• Synlig bruke motytelsene , slik at sponsingen ikke fremstår som ensidig.
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Bidrag fra næringslivet
Skatte- og avgiftsmessige virkninger for bidragsyter

• Ihht. merverdiavgiftsloven er omsetning avgiftspliktig.

• Med omsetning menes "levering av varer og tjenester mot vederlag".

• Rene gaver er ikke avgiftspliktig – leveres ingen motytelse.

• Ved bytteavtaler leveres ytelser mot vederlag. Vederlaget behøver
ikke å være i penger.

• Sponsoravtaler vil derfor i utgangspunktet være avgiftspliktig. Her
ytes det en motytelse (pengegave for reklame) og begge parter vil
være forpliktet til å beregne merverdiavgift med 25 % av verdien.
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Kort om regelverket knyttet til
offentlige anskaffelser
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Regelverket knyttet til offentlige anskaffelser

• Regelverket for offentlige anskaffelser baserer seg på de
forpliktelsene som følger av EØS-avtalen og WTO-avtalen.
Regelverket omfatter bl.a. offentligrettslige organer som kommuner,
kommunale foretak og interkommunale selskaper. Følgende
prinsipper ligger til grunn for regelverket.

• Krav til konkurranse

• Forholdsmessighet

• God forretningsskikk

• Likebehandling av leverandører, objektive og ikke-
diskriminerende kriterier

• Forutsigbarhet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet i
anskaffelsesprosessen
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Regelverket knyttet til offentlige anskaffelser

• Generelt skal alle anskaffelser over kr 500 000 være lyst ut offentlig
og anbudsprosessen skal oppfylle visse formelle krav. I Norge har vi
en Database for OFFentlige Innkjøp (DOFFIN) som det offentlige
skal benytte ved utlysing av anskaffelser over kr 500 000.

• Anskaffelser under kr 500 000 skal også baseres på konkurranse,
men her er det frivillig å lyse ut på DOFFIN.

• Oppføringen av Frøya kultur- og kompetansesenter vil trolig falle
inn under dette regelverket og vi anbefaler at også anskaffelser
under kr 500 000 lyses ut på DOFFIN.

• Konkurransen kan gjennomføres ved å lyse ut i lokalpresse, kontakte
leverandører med brev, E-post, telefon for å få konkurrerende tilbud
osv.

• Viktig å være tidlig ute for å oppfylle prinsippene om konkurranse
og likebehandling.

juni 2013Frøya Kultur- og Kompetansesenter
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Regelverket knyttet til offentlige anskaffelser

• For alle anskaffelser over kr 100 000 kreves skatteattest, HMS-attest
og protokollføring.

• Ut fra vår erfaring anbefales det at også anskaffelser mellom
kr 100 000 – kr 500 000 konkurranseutsettes for å unngå
spørsmål .
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SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Andreas Kvingedal Arkiv:  GNR 21/16  
Arkivsaksnr.:  13/669    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
 
GNR 21 BNR 16 SØKNAD OM GRENSEJUSTERING-KJØP AV TILLEGG  
 
 
Vedtak: 
Forslag til vedtak: 
Frøya kommune selger ca. 100 m2 av sin eiendom Gnr. 21, bnr. 217 til Tove Karlsen og 
Brynjulf Midtsian. Det forutsettes at eiendommen sammenføyes med Gnr. 21, bnr. 16. 
Kjøpesummen fastsettes til kr. 140,- pr. m2 og kjøper betaler alle omkostninger ved 
eiendomsoverdragelsen 
 
 
Vedlegg: 
 
Søknad fra Tove Karlsen og Brynjulf Midtsian, datert 30.05.2013 
Kart i målestokk 1:1000 og 1:500 
 
Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 
 
Saksopplysninger:   
 
Tove Karlsen og Brynjulf Midtsian søker om kjøp av tilleggstomt/grensejustering til sin 
eiendom Gnr. 21, bnr. 16 på Sistranda. Det søkes om et areal på ca. 100 daa. 
 
Vurdering: 
 
I forbindelse med utbygging av ballbinge og parkeringsplass ved idrettshallen, har eierne av 
21/16 bygget en levegg mot kommunens eiendom 21/217. Denne veggen skulle vært satt opp 
i grensen mellom eiendommene, men den ble trukket inn på eiendommen til kommunen. 
Dette som en følge av uklare grenser og først ved klarlegging av grensene ved utbygging av 
parkeringsplassen ble det oppdaget at leveggen var bygget inne på bnr. 217. 
 
Plassering av leveggen slik den nå ligger har ingen betydning for parkeringsplass eller 
ballbinge. Fra råmannens side kan nevnes at eiendommen til Karlsen/Midtsian grenser opp 
mot et trafikkert areal og ikke minst mot ballbinge og basketballbane. Dersom denne veggen 
ikke hadde vært bygget, ville det vært en betydelig trafikk inn på naboeiendommen for å 



hente baller som er i bruk på begge baner. Selv om veggen står der i dag er det noe trafikk for 
å hente baller, men i langt mindre grad. 
 
Rådmannen kan ikke se at det er nødvendig for driften av kommunens eiendom at leveggen 
rives og flyttes i eksisterende grense mellom eiendommene og vil derfor tilrå at søker får 
kjøpe tilleggstomt som omsøkt. 
 
Når det gjelder kjøpesum så tilrås at den fastlegges lik kvadratmeterprisen for kjøp av 
boligområdet i Beinskardet(kr. 140,- pr. m2) og at kjøper betaler alle omkostninger i 
forbindelse med eiendomsoverdragelsen. 
 
 
 









 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Andreas Kvingedal Arkiv:  GNR 21/242  
Arkivsaksnr.:  13/806    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
 
STORHEIA BORETTSLAG - SØKNAD OM TILLEGGSTOMT  
 
 
Vedtak: 
Forslag til vedtak: 
Frøya kommune selger ca. 350 m2 av sin eiendom Gnr. 21, bnr. 4 som tilleggstomt til 
Storheia Borettslag, Gnr. 21, bnr. 242. Eiendommen begrenses til ca. 1,5 meter fra kant av 
gangveg langs eiendommen. 
 
Kjøpesummen fastsettes til kr. 140,- pr m2 og kjøper betaler alle omkostninger ved 
eiendomsoverdragelsen. 
 
 
Vedlegg: 
 
Søknad fra Storheia Borettslag, datert 20.06.2013 
Kart i målestokk 1:1000 
 
Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 
 
Saksopplysninger:   
 
Storheia Borettslag søker om tilleggstomt langs sin østlige tomtegrense. Bekgrunnen er at 
garasjen som er oppført av borettslaget, delvis er bygd inn på kommunens eiendom Gnr. 21, 
bnr. 4. Dette ble først oppdaget i forbindelse med bygging av gangvegen til Beinskardet 
boligfelt. Det gjøres oppmerksom på at ved byggesøknaden er det vedlagt kart som viser at 
garasjen skal bygges inne på borettslagets eiendom og det er for denne plassering det er gitt 
byggetillatelse. 
 
Vurdering: 
 
Borettslaget ønsker nå å rette opp denne feilen ved å kjøpe tilleggstomt som vist på vedlagte 
kart. Dette viser et tillegg langs hele den østlige grensen ned mot nybygd gangveg. Dette for 
å sikre areal til evt. flere garasjer på området. 
 



Rådmannen tilrår at søknaden imøtekommes, da dette er areal som kommunen ikke vil 
benytte til andre formål. Det tilrås at kjøpesummen settes til en kvadratmeterpris som er lik 
råtomtprisen i Beinskardet boligfelt, dvs. kr. 140,- pr. m2. Kjøper betaler alle omkostninger 
ved eiendomsoverdragelsen. 
 
 
 
 
 
 







 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Andreas Kvingedal Arkiv:  GNR 10/240  
Arkivsaksnr.:  13/887    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
 
 
GNR 10  BNR 110  FORESPØRSEL OM KJØP AV TILLEGGSTOMT  
 
 
Vedtak: 
Forslag til vedtak: 
Frøya kommune selger ca. 100 m2 av eiendommen Gnr. 10, bnr. 240 som tilleggstomt til 
Gnr. 10, bnr. 110. Eiendommen begrenses til kun å omfatte den delen som grenser direkte 
opp mot østgrensa til 10/110 og som omfattes av adkomstvegen. Den resterende delen av 
vegen mot hovedveg beholdes som kommunal eiendom for å sikre snuplassmuligheter for 
brøytebil. Videre forutsettes at tidligere adkomst til Gnr. 10, bnr. 110 fra vest, stenges. 
 
Vedlegg: 
Søknad fra Åse Iren Mathisen Valberg, datert 24.07.2013 
Kart og ortofoto i målestokk 1:1000 
Utsnitt av reguleringsplanen for Hammervolden boligfelt 
 
Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 
 
Saksopplysninger:   
 
Åse Iren Mathisen Valberg er eier av Gnr. 10, bnr. 110 som er en del av reguleringsplanen 
for Hammervolden boligfelt. I forbindelse med reguleringsplanen ble det innregulert ny 
adkomstveg til eiendommen fra øst. Denne vegen ligger i dag på kommunens eiendom Gnr. 
10, bnr. 240, men det er kun bnr. 110 som har adkomst fra denne vegen. Naboeiendommen 
Gnr. 10, bnr. 256 har adkomst fra hovedvegen fra øst og har ikke innregulert vegadkomst fra 
omsøkte parsell. 
 
Vurdering:  
 
Gnr. 10, bnr. 110 benytter vegen langs sin eiendom som oppstillingsplass for bil, da dette er 
eneste mulighet, uten at man opparbeider ny biloppstillingsplass. Grunneier var under 
reguleringen enig om en slik omlegging av vegen og så lenge denne vegen kun er tiltenkt  
bnr. 110, så vil det være naturlig at eier får kjøpe parsellen som omsøkt.  
 
Rådmannen vil imidlertid påpeke at vegarealet inn mot hovedvegen fremdeles må være i 
kommunens eie, da dette vil være snuplass for brøytebil/traktor, da kommunen brøyter og 



vedlikeholder vegene i området frem til denne avkjøringen. Det er heller ikke søkt om dette 
arealet fra søker sin side. 
 
Når det gjelder pris for arealet så skal det betales råtomtpris og ikke betales for selve vegen, 
da dette er en erstatning for omlegging av avkjørsel fra vest til øst. Råtomtprisen i 
Hammervolden var på kr. 37,- da arealet ble kjøpt med tillegg av omkostninger. Iberegnet 
prisstigning tilrår rådmannen at kjøpesummen fastsettes til kr. 50,- pr m2 med tillegg av 
omkostninger i forbindelse med eiendomsoverdragelsen. 
 
I og med at dette gjelder salg i regulert område, så er det i henhold til delegasjonsreglementet 
ikke nødvendig med behandling i Kommunestyret. 
 
 
 
 
 
 
 











 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Andreas Kvingedal Arkiv:  L83  
Arkivsaksnr.:  13/1069    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
 
SØKNAD FRA ODD LARSEN OM KJØP AV BOLIGTOMT PÅ FØLLI NGEN  
 
 
Vedtak: 
Forslag til vedtak: 
Frøya kommune selger boligtomt/forretningstomt fra Gnr. 64, bnr. 1, til Odd Larsen, Sula 
som omsøkt, under følgende forutsetninger: 
 

• Tomta begrenses mot vest slik at det avsettes et areal i 3 meters bredde til adkomst 
mellom ny tomt og eiendommen Gnr. 64, bnr. 263(Marine Harvest) 

• Det forutsettes at det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til oppføring av 
bolig i kombinasjon med kontor, som omsøkt. 

• Kjøpesummen fastsettes til kr. 50,- pr. m2 med tillegg av halve omkostningene ved 
eiendomsoverdragelsen  

• Kjøper betaler omkostninger ved eiendomsoverdragelsen i samsvar med regler for 
slik overdragelse på Sula. 

• Dersom bygging ikke er igangsatt innen 2 år etter at skjøte er utstedt faller tomta 
tilbake til kommunen. 

 
 
Vedlegg: 
 
Søknad fra Odd Larsen, datert 05.07.2013 
Kart i målestokk 1:500 
Kart og ortofoto i målestokk 1:1000 
Utsnitt av kommuneplanen for Sula 
Uttalelse fra Sula fiskarlag 
 
Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 
 
Saksopplysninger:   
 
Odd Larsen, Sula søker om boligtomt på Føllingen tett opp til eksisterende rorbuanlegg som 
han eier. Eiendommen skal benyttes som kombinert bolig og kontor i forbindelse med drift 
av rorbuanlegget, samt Sula Eiendom A/S. 
 



Vurdering: 
 
Arealet ligger delvis inne på areal som er avsatt til industri og delvis areal avsatt til LNF. Det 
kreves således dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å bygge slik det er omsøkt. 
Imidlertid bør man her være positiv, da hovedårsaken til en plassering som omsøkt er 
forholdet til driften av rorbuanlegget og Sula Eiendom sitt anlegg på Føllingen. Dersom 
positiv behandling av eiendomskjøpet så vil det fra grunneier(kommunen) bli søkt om 
dispensasjon. 
 
I søknaden er medtatt areal helt ned til sjøen mot vest. Arealet helt mot vest eies imidlertid av 
Marine Harvest og vil derfor ikke være en del av søknaden. Kartet er derfor opprettet i 
samsvar med de faktiske forhold. 
 
Sula fiskarlag har hatt søknaden til uttalelse og de er positive, men setter som krav at det må 
avsettes areal til adkomst til nabotomt/sjøhus. Dette er forsøkt ivaretatt ved nytt kart som 
rådmannens innstilling er i samsvar med. 
 
Rådmannen innstiller på at søknaden imøtekommes med de justeringer som er vist til 
ovenfor og som er innarbeidet i nytt kart. 
Tomteprisen settes til kr. 50,- pr. m2 med tillegg av halve omkostningene ved 
eiendomsoverføringen, samt at kjøper betaler omkostninger i samsvar med regler for 
overføring av eiendom på Sula. 
 
 
 
 
 
 















 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Frida Hanø Kvingedal Arkiv:  C83 &16  
Arkivsaksnr.:  12/551    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
 
SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV I FRØYA KOMMUNE   
 
 
Innstilling: 
 
Saken legges fram for politisk behandling uten innstilling. 
 
Vedlegg: 
 
Søknad fra Hallgeir Bremnes om fritak fra politiske verv datert 19.08.13. 
 
Saksopplysninger:   
 
Repr. Hallgeir Bremnes søker om fritak fra flg. politiske verv i Frøya kommune ut perioden 
med bakgrunn i jobbsituasjonen:   

• Medlem i kommunestyret. 
• Medlem av formannskapet. 
• Siste varamedlem i Hovedutvalg for forvaltning. 

 
Vurdering: 
 
Dersom repr. Hallgeir Bremnes får innvilget fritak ut perioden vil: 
 

• Peggy Alise Johansen tre inn som fast medlem i kommunestyret ut perioden. 
• Varamedlemmene vil rykke oppover i rekkefølge og Håkon Wahl vil komme inn som 

siste varamedlem til kommunestyret ut perioden. 
• Bjørnar Espnes tre inn som fast medlem i Formannskapet ut perioden. 

 
Flg. nyvalg må foretas dersom Hallgeir Bremnes innvilges fritak: 
 

• Valg på siste varamedlem til formannskapet fra Borgelig gruppe ut perioden 
• Valg på siste varamedlem til Hovedutvalg for forvaltning fra Borgelig gruppe ut 

perioden. 
 

Kommunelovens § 15 pkt. 2 sier følgende om denne typen fritak/permisjon: 



 
”Kommunestyret kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, 
den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i 
vervet.”  
 
Kommunelovens § 16. pkt. 2 Opprykk og nyvalg.  
 
”Hvis medlemmer av kommunestyret trer endelig ut eller får varig forfall, trer  
varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt.” 
 
Kommunens møtereglement har ikke bestemmelser som går ut over kommuneloven. 

 
Vurdering: 
 
Saken legges fram for politisk behandling uten innstilling. 
 
Dersom Hallgeir Bremnes gis varig fritak ut perioden gjøres flg. valg: 
Siste varamedlem til formannskapet fra Borgelig gruppe velges:______________________ 
Siste varamedlem til hovedutvalg for forvaltning fra Borgelig gruppe velges:____________ 
 
 
 
 
 







 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Frida Hanø Kvingedal Arkiv:  C83 &16  
Arkivsaksnr.:  13/706    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
 
SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNALE VERV -  GRETHE IVERS EN  
 
 
Innstilling: 
 
Saken legges fram for politisk behandling uten innstilling. 
 
 
Vedlegg: 
 
Søknad fra Grethe Iversen om fritak fra politiske verv datert 03.06.13. 
 
Saksopplysninger:   
 
Repr. Grethe Iversen søker om fritak fra flg. politiske verv i Frøya kommune ut perioden 
med bakgrunn i at hun flytter fra kommunen. 
Hun innehar flg. politiske verv: 

• 4. varamedlem i kommunestyret fra Ap. 
• 2. varamedlem i Hovedutvalg for forvaltning fra Ap. 
• Eiers representant i Samarbeidsutvalget ved Mausund skole og barnehage.  

 
Vurdering: 
 
Dersom repr. Grethe Iversen får innvilget fritak ut perioden vil det ikke komme inn 
varamedlem da det ikke er flere varamedlemmer å ta av for Ap. 
 
Flg. nyvalg må foretas dersom Grethe Iversen innvilges fritak ut perioden: 
 

• Valg på siste varamedlem til Hovedutvalg for forvaltning fra Ap ut perioden. 
• Valg av representant i Samarbeidsutvalget for Mausund skole og barnehage.         

Vara for Grete Iversen i SU er Hanna Marie Hammer. 
 

Kommunelovens § 15 pkt. 2 sier følgende om denne typen fritak/permisjon: 
 



”Kommunestyret kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, 
den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i 
vervet.”  
 
Kommunelovens § 16. pkt. 2 Opprykk og nyvalg.  
 
”Hvis medlemmer av kommunestyret trer endelig ut eller får varig forfall, trer  
varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt.” 
 
Kommunens møtereglement har ikke bestemmelser som går ut over kommuneloven. 

 
 
 
 
 





 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Frida Hanø Kvingedal Arkiv:   
Arkivsaksnr.:  13/1080    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
 
 
ORDFØRERENS ORIENTERING  
 
 
Forslag til vedtak: 
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