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GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 17.11 0G 18.11  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møtet 17. og 18.11.15 godkjennes som framlagt. 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møtet 17. og 18.11.15 

 

 

Saksopplysninger:   

 

 

Vurdering: 
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/ Hovedutvalg for drift  

/ Kommunestyret  

 

 

MORGENDAGENS OMSORG I FRØYA KOMMUNE - POLITISK PRINSIPPVEDTAK OM PROFIL 

OG INNHOLD 

 

 

Forslag til vedtak: 

1. Videre utvikling av helse- og omsorgstjenestene i Frøya kommune gjennomføres etter 

følgende hovedlinjer:  

 

Utforming av heldøgnsomsorgen 

 

 Det planlegges nye lokaler for somatisk pleie, korttidsavdeling med tilhørende tjenester til 

demente/kognitivt svekkede. De nye lokalene søkes plassert i nærheten av Beinskardet 

omsorgsboliger. 

 

 Det tas sikte på at planlegging av fase 1, som består av 24 omsorgsboliger, starter i 2016 og 

bygging gjennomføres/fullføres i 2017. 

 

 Fase 2 planlegges samtidig med fase 1, og omfatter nytt Helsehus med 20 korttidsplasser, og 

et antall langtidsplasser som vurderes nærere før beslutning om antall tas. 2 plasser stilles 

til disposisjon ved palliativ behandling, observasjon, skjerming eller korttidsplass for 

rus/psykiatri.  

 

 Helsehuset plasseres på samme område som omsorgsboligene. 

 

 Det tas sikte på å gjennomføre fase 2 i 2017/2018. 

 

 Kommunen viderefører nåværende planer for bygging av boliger i tjenesten for 

funksjonshemmede. 

 

 Kommunen gjennomfører arbeidet med utarbeiding av tjenestebeskrivelser og «ny» 

omsorgstrapp. 

 

 I samarbeid med private legges det til rette for bygging av omsorgsboliger uten heldøgns 

bemanning.  

 

 I det videre planleggingsarbeid er det en forutsetning at de forskjellige faggrupper er 

representert. 
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Frivilligheten og pårørendeomsorgen 

 

 Frøya sykehjem (Helsehus) blir sertifisert som «Livsglede sykehjem» innen utløpet av 2017, 

og nødvendige ressurser søkes innarbeidet i budsjett og økonomiplan. 

 

 Stilling som livsgledekoordinator søkes innarbeidet i budsjettet fra og med 2017. 

 

 For å realisere «Det åpne sykehjemmet» gjennomføres følgende tiltak:  

o Pårørendefolder utvikles (både digital og på papir) 

o Hjemmeside/sosiale medier etableres som kommunikasjonskanal mellom 

sykehjemmet og pårørende/frivillige 

o Pårørendeleilighet etableres i tilknytning til nytt Helsehus 

o Dagsenter etableres som del av nytt Helsehus 

 

 Eldreombudet omdefineres til å være Brukerombud/ velferdsombud, og det utarbeides nytt 

mandat for stillingen/ funksjonen (som bør være del av stillingen til en fast ansatt 

medarbeider i kommunen). Spørsmålet om oppretting av Velferdsråd må vurderes 

nærmere av rådmannen. 

 

 Rådmannen bes om å igangsette et arbeid for å legge en strategi for formalisert samarbeid 

mellom Frøya kommune og de ulike lag og bruker- organisasjoner, herunder også de som 

representerer pårørendeomsorgen. 

 

Hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi 

 

 Det opprettes en faggruppe som skal ha som særlig fokus å holde seg oppdatert på 

velferdsteknologiske løsninger. 

 

 Det opprettes en faggruppe som skal ha særlig fokus på prosessen rundt bygging av 

tilrettelagte boliger, og tilrettelegging av eksisterende boliger. 

 Det bør være «overlappende» medlemskap i de to gruppene. Det avsettes egne midler 

gjennom budsjett slik at gruppene kan holde seg oppdatert faglig, og ha mulighet til å 

investere i utprøvning av ny teknologi. 

 Hverdagsmestring etableres som en arbeidsform i flere enheter, gjennom å styrke tidlig 

tverrfaglig samhandling med ergoterapeut, fysioterapeut og utøvertjenesten.  

2. På grunnlag av vedtak i punkt 1 ovenfor, bes rådmannen legge fram en ny sak, våren 2016 

med tilråding om hvordan prinsippvedtaket om utvikling av kommunens helse- og 

omsorgstjenester skal gjennomføres. (Forprosjekt for videre arbeid) 

3. Det søkes om finansiering både hos fylkesmannen og husbanken. Kommunestyret avsetter 

kr 150.000 til foreløpige planleggingskostnder og som kommunes evt. andel i søknadene.  

Pengene tas fra disposisjonsfondet, konto 256080002- som pr dato har en saldo på kr 

20 805 802.- (inkl rentereguleringsfond) saldo etter bruk blir kr 20 655 802.-  

 

 

Vedlegg: 

 

Tilråding fra styringsgruppa – rapport datert 19.11.15. 
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Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

 

Rapport fra OTV rådgiving og Rapporter fra arbeidsgruppene 

 

Saksopplysninger:   

 

På grunn av mottatte inneklimamålinger ved Frøya sykehjem, som viser at bygget er slitt og 

har behov for rehabilitering – både på kort og lang sikt, - har formannskapet bestilt denne 

saken forut for behandling i hovedutvalg og andre aktuelle høringsutvalg. I tillegg er det 

ønskelig å få avsatt økonomi til planleggingskostnader. 

 

Rådmannen anbefaler at saken sendes på høring til de aktuelle utvalgt etter formannskapets 

behandling, og før kommunestyrebehandlingen. 

 

Bakgrunn 

Kommunestyret gjorde i møte 26.02.15 vedtak om å nedsette fire arbeidsgrupper som skulle arbeide 

med kommunens utfordringer knyttet til omsorgssektoren. Prosjektet er gitt navnet «Morgendagens 

omsorg». Hovedutvalget for drift (HFD) er prosjektets eier. Rådmannen har oppnevnt en 

administrativ styringsgruppe, som er den samme som i prosjektet «administrativ utvikling». 

Styringsgruppa og arbeidsgruppene har arbeidet i perioden fra kommunestyrets vedtak, fram til 

sluttbehandling av gruppenes rapporter i styringsgruppa 19.11.15.  

 

Bakgrunnsinformasjon 

Kostra 

KommuneStatRapporteringen (KOSTRA) er en nasjonal rapportering fra alle landets kommuner, 

administrert av Statistisk Sentralbyrå (SSB). Alle kommuner rapporterer innen 15. mars nøkkeltall for 

foregående år, som legges ut på SSBs hjemmesider 15. juni samme år. For Frøya kommune er tallene 

for 2014, sammenlignet med kommunegruppe 3 (kommer med noenlunde samme struktur, folketall 

m.m. som Frøya), Sør-Trøndelag fylke, landet unntatt og medregnet Oslo, slik: 

   

Frøya Gruppe 3 Fylket 

Landet u 

O Landet 

Netto lånegjeld pr. 

innbygger 

 

125000 72000 65000 58000 54000 

Netto driftsutgifter pr. innbygger, 

kommunehelse 4078 3813 2439 2319 2285 

Netto driftsutgifter pr. innbygger, pleie 

og omsorg 16853 22046 14443 16386 16045 

Netto driftsutgifter pr. innbygger, 

administrasjon 9477 7586 4180 4258 4004 

Andel elever i grunnskolen med 

spesialunderv.  9,2 10,5 8,2 8,1 8 

Legeårsverk pr. 10000 innbygger, 

kommunehelse 12,8 13,7 9,7 10,4 10,3 

Fysioterapiårsverk pr. 10000 

innbyggere 5,4 10,3 8,4 9 8,9 

Andel plasser i enerom, pleie og 

omsorg 87,7 91,1 94,2 94,8 95 

Andel innbyggere over 80 år på 

institusjon 19,3 15,8 17 13,4 13,7 

Brutto driftsutgifter pr. mottaker i 

hjemmetj. 304693 224725 236683 239788 238273 

Brutto driftsutgifter pr. plass i 

institusjon 862632 1060636 1006948 1039336 1053325 
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Det stilles ofte spørsmål ved kvaliteten på tallene, som er avhengig av «riktig» rapportering fra 

kommunene. Styringsgruppa har valgt å bruke tallene slik de er fra SSB som en del av et bakteppe for 

de tilrådinger som blir gitt senere i rapporten. 

Styringsgruppa har i rapporten sin særlig pekt på følgende: 

 Kommunen har lånegjeld som er vesentlig høyere enn alle sammenligningsgrupper 

 Utgiftene til kommunehelse ligger også over alle sammenligningsgrupper 

 Samlede utgifter til pleie og omsorg ligger på nivå med de andre gruppene, unntatt fylket 

 Utgifter til administrasjon (på kommunenivå) ligger vesentlig høyere enn alle andre grupper 

 For fysioterapi har kommunen en dekningsgrad som er vesentlig lavere enn de andre gruppene 

 Andel enerom i institusjon er vesentlig lavere enn for de andre gruppene 

 Frøya har større andel på institusjon enn de andre gruppene 

 Driftsutgiftene i hjemmetjenesten er vesentlig høyere enn noen av de andre gruppene 

 Driftsutgiftene i institusjon er langt lavere enn noen av de andre gruppene 

 

Rapport fra OTV-rådgivning 

OTV rådgivning AS ble i desember 2014 innleid for å foreta en ekstern analyse av drift, struktur, 

kompetanse og ressursbruk i Frøya kommunes helse- og omsorgstjeneste. 

Analysen skulle, i tillegg til hovedfokus på helse og omsorg, også inkludere en vurdering av 

samhandlingen med oppvekstsektoren når det gjelder tilbudet til utsatte barn og unge, og hvordan 

oppveksttjenestene framstår som forebyggende og mestringsorienterte nok, eller kun har fokus på 

faglige opplæringsmål. 

Styringsgruppa har i rapporten særlig pekt på disse konklusjonene i rapporten fra OTV: 

 Andelen eldre innbyggere i alderen 80 – 89 år i Frøya ligger 42 % over landsgjennomsnittet. 

 Andelen innbyggere over 16 år med utviklingshemming ligger 49 % høyere enn 

landsgjennomsnittet. 

 Det er ikke uvanlig at flytting fra øyrekka medfører flytting direkte til sykehjemmet, uten at 

behovet for sykehjemstilbud er til stede. 

 «På en måte kan en si at når kommunen velger å tildele langtidsplass på sykehjem, som arena for 

heldøgns pleie og omsorg, overfører staten merkostnader til kommunen». 

 Erfaringene på Frøya med omsorgsboliger som arena for heldøgns tjeneste er relativt ny. Ekstern 

rådgiver (OTV) fikk presentert oppfatninger om at det var i hovedsak sykehjemmet som er og 

skal være boformen for å kunne yte og motta heldøgns omsorg, og at omsorgsboliger blir sett på 

som en brukbar mellomstasjon, før flytting til sykehjemmet. 

 Dersom innbyggerne fortsatt har en oppfatning om at det kun er sykehjemmet som er egna bo-

arena for å kunne få en trygg heldøgns omsorg, har kommunen utfordringer. 

 I de kommuner som har praktisert heldøgns omsorg i omsorgsboliger, har tjenesten klart å dreie 

sykehjemmets funksjon mest mulig over til korttidsopphold, for behandling, rehabilitering, 

observasjon, oppfølging etter sykehusbehandling, eventuell terminal pleie etc. Dette vil bli 

sykehjemmets sentrale funksjon framover, og i mindre grad bli benyttet til langtids boform. 
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 Under driftsorientering ved Frøya sykehjem registrerte ekstern rådgiver at det var misnøye med 

de fysiske rammene ansatte skulle yte omsorg innenfor, og at bokvaliteten ikke var slik den burde 

være. 

 Rådgiver anbefalte:.. Dette bør Frøya kommune ta tak i relativt omgående. Dersom det skal 

bygges nytt sykehjem, bør kommunen legge en samla plan for alle typer boligfasiliteter som kan 

tilbys innbyggere med et tjenestebehov som ikke kan ytes i innbyggernes opprinnelige bolig. I 

samme slengen anbefales kommunen å definere hvilken funksjon morgendagens sykehjem skal 

ha innenfor en helhetlig helse- og omsorgstjeneste.  

 Omsorgspolitikk er i stor grad også boligpolitikk. 

For ytterligere informasjon om kartleggingen viser rådmannen til rapporten fra OTV (utrykt vedlegg). 

 

Fakta 

De fire arbeidsgruppene har arbeidet med følgende tema: 

1. Utforming av heldøgnsomsorgen 

2. Frivilligheten og pårørendeomsorgen 

3. Hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi 

4. Tjenester til barn og unge med spesielle behov 

Arbeidsgruppe 4 ble i løpet av prosjektperioden slått sammen med prosjektgruppa «Familiens Hus» i 

det administrative prosjektet. Den nye gruppa vil trolig arbeide det meste av 2016 med mandatet sitt, 

og arbeidsgruppe 4 har således ikke levert rapport nå.  

Styringsgruppa er i all hovedsak enig i arbeidsgruppenes tilrådinger. Begrunnelser og definisjoner går 

fram av gruppenes rapporter og styringsgruppas vedlagte rapport. 

 

Når det gjelder tilrådingene fra gruppe 1 er styringsgruppa enig i hovedprinsipp og profil, men er 

svært usikker på hvor mange sengeplasser det skal planlegges for i sykehjem/helsehus. Rådmannen 

tilrår derfor at dette utredes nærmere i neste fase i prosjektet. 

 

For gruppe 2 savner styringsgruppa behandling av første kulepunkt i mandatet: «Legge en strategi for 

formalisert samarbeid mellom Frøya kommune og de ulike lag og bruker- organisasjoner, herunder 

også de som representerer pårørendeomsorgen». Rådmannen vil utrede dette punktet i mandatet 

uavhengig av behandlingen av de øvrige tilrådingene.  

 

Arbeidsgruppe 1 har skissert følgende «omsorgstrapp»: 
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Rådmannen har vært leder i styringsgruppa, og har derfor deltatt aktivt i hele prosjektperioden. Det 

ligger da i sakens natur at rådmannens tilråding til politisk behandling følger styringsgruppas 

tilråding, som er slik: 

 

 

Utforming av heldøgnsomsorgen 

 

1. Det planlegges nye lokaler for somatisk pleie, korttidsavdeling med tilhørende tjenester til 

demente/kognitivt svekkede. De nye lokalene søkes plassert i nærheten av Beinskardet 

omsorgsboliger. 

 

2. Det tas sikte på at planlegging av fase 1, som består av 24 omsorgsboliger, starter i 2016 og 

bygging gjennomføres/fullføres i 2017. 

 

3. Fase 2 planlegges samtidig med fase 1, og omfatter nytt Helsehus med 20 korttidsplasser, og et 

antall langtidsplasser som vurderes nærere før beslutning om antall tas. 2 plasser stilles til 

disposisjon ved palliativ behandling, observasjon, skjerming eller korttidsplass for rus/psykiatri.  

 

4. Helsehuset plasseres på samme område som omsorgsboligene. 

 

5. Det tas sikte på å gjennomføre fase 2 i 2017/2018. 

 

6. Kommunen viderefører nåværende planer for bygging av boliger i tjenesten for 

funksjonshemmede. 

 

7. Kommunen gjennomfører arbeidet med utarbeiding av tjenestebeskrivelser og «ny» 

omsorgstrapp. 

 

8. I samarbeid med private legges det til rette for bygging av omsorgsboliger uten heldøgns 

bemanning.  

 

9. I det videre planleggingsarbeid er det en forutsetning at de forskjellige faggrupper er representert. 
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Frivilligheten og pårørendeomsorgen 

 

1. Frøya sykehjem (Helsehus) blir sertifisert som «Livsglede sykehjem» innen utløpet av 2017, og 

nødvendige ressurser søkes innarbeidet i budsjett og økonomiplan. 

 

2. Stilling som livsgledekoordinator søkes innarbeidet i budsjettet fra og med 2017. 

 

3. For å realisere «Det åpne sykehjemmet» gjennomføres følgende tiltak:  

a. Pårørendefolder utvikles (både digital og på papir) 

b. Hjemmeside/sosiale medier etableres som kommunikasjonskanal mellom sykehjemmet 

og pårørende/frivillige 

c. Pårørendeleilighet etableres i tilknytning til nytt Helsehus 

d. Dagsenter etableres som del av nytt Helsehus 

 

4. Eldreombudet omdefineres til å være Brukerombud/ velferdsombud, og det utarbeides nytt 

mandat for stillingen/ funksjonen (som bør være del av stillingen til en fast ansatt medarbeider i 

kommunen). Spørsmålet om oppretting av Velferdsråd må vurderes nærmere av rådmannen. 

 

5. Rådmannen bes om å igangsette et arbeid for å legge en strategi for formalisert samarbeid mellom 

Frøya kommune og de ulike lag og bruker- organisasjoner, herunder også de som representerer 

pårørendeomsorgen. 

 

Hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi 

 

1. Det opprettes en faggruppe som skal ha som særlig fokus å holde seg oppdatert på 

velferdsteknologiske løsninger. 

 

2. Det opprettes en faggruppe som skal ha særlig fokus på prosessen rundt bygging av tilrettelagte 

boliger, og tilrettelegging av eksisterende boliger. 

 

3. Det bør være «overlappende» medlemskap i de to gruppene. 

4. Det avsettes egne midler gjennom budsjett slik at gruppene kan holde seg oppdatert faglig, og ha 

mulighet til å investere i utprøvning av ny teknologi. 

5. Hverdagsmestring etableres som en arbeidsform i flere enheter, gjennom å styrke tidlig 

tverrfaglig samhandling med ergoterapeut, fysioterapeut og utøvertjenesten.  

 

Vurdering: 

 

Rapporten fra OTV-rådgivning ga kommunen bekreftelse på en rekke antagelser om helse- og 

omsorgstjenester. Det synes å være klart at kommunen ikke har tidsmessige tjenester i dag, verken 

når det gjelder bygningsmasse eller profil på tjenestetilbudet.  

Frøya sykehjem tilfredsstiller ikke dagens krav til en slik institusjon. Mange beboere skulle hatt et 

annet tilbud, fortrinnsvis omsorgsbolig med heldøgns pleie. Når det gjelder begrunnelse for 

tilrådingene fra styringsgruppa, -som rådmannen slutter seg til, går det fram av styringsgruppas 

rapport/tilråding og gjentas ikke i denne saksutredningen. 

Hovedpunktet i denne saken er å legge grunnlaget for politisk prinsippvedtak om profil og innhold i 

morgendagens omsorg i Frøya kommune. Når det er gjort, starter arbeidet med å realisere prosjektet/ 

prosjektene.  
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Det er på nåværende tidspunkt ikke gjort beregning av kostnader, finansiering eller budsjettmessig 

dekning de nærmeste årene.  

Det er åpenbart at investeringer, som vil være en konsekvens av rådmannens tilråding, vil være store, 

trolig i størrelsesorden 100 – 150 millioner kroner. På den annen side vil vi med den omlegging av 

tjenestetilbudet som er skissert (jamfør «omsorgstrappa»), få et vesentlig rimeligere og mer målrettet 

tjenestetilbud. 

Rådmannen er imponert over det arbeid arbeidsgruppene har utført i en kort prosjektperiode, alt ved 

siden av daglig krevende oppgaver. Det har vært viktig at de som skal arbeide innenfor tjenestene 

selv har utført utredningsarbeidet. Det sikrer eierskap og motivasjon for å gjennomføre tiltakene.  
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KOMMUNEREFORMEN 2016 ENDRINGER AV MEDLEMMER I STYRINGSGRUPPA 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet godkjenner ny sammensetning av styringsgruppa for kommunereformen 2016. 

 

Saksopplysninger:   

 

I forbindelse med arbeidet med kommunereformen 2016 ble følgende vedtak fattet i formannskapet 16.09.14 i 

sak 14/1109:  

 

Vedtak:  

 

1. Det nedsettes en strategisk styringsgruppe ledet av ordføreren.  

Gruppen skal bestå av:  

 Formannskapet suppleres av en representant fra SP og en fra SV, som selv utpeker sine 

representanter.  

 To representanter fra administrasjonen utpekt av rådmann.  

 FUR inviteres også med en representant.  

2. Rådmannen delegeres myndighet til å nedsette en administrativ prosjektgruppe som arbeider ut i fra de 

bestillinger som kommer fra styringsgruppen.  

 

Enstemmig. 

 

Siden det har vært et kommunevalg er det nødvendig å endre medlemmer av styringsgruppen. Rådmannen 

har tatt utgangspunkt i de nye medlemmene av formannskapet i utvelgelse av NY styringsgruppe, samt 

utvidet styringsgruppen med å nedsette varamedlemmer. SV og SP er ikke representert i formannskapet, 

men velges inn i styringsgruppen for kommunereformen. 

 

Rådmannen foreslår følgende sammensetning av styringsgruppen med varamedlemmer:  

 Berit Flåmo (leder) med vara Torbjørn Måsøval 

 Kristin Reppe Storø med vara Geir Meland 

 Gunn Heidi Hallaren med vara Heidi Taraldsen 

 Aleksander Søreng med vara Bjørn Gisle Grytvik 

 Martin Nilsen med vara Remi Strømskag 

 Arvid hammernes med vara Ingrid Skjærstein Johansen 

 Pål Terje Bekken med vara Vida Zubaite Bekken 

 Knut Arne Strømøy med vara Stian Pachov 

 Ola Vie med vara Eskil Sandvik 

 FUR leder med vara nestleder 

 To representanter fra administrasjonen.  

 

 

Vurdering: 

Rådmann anbefaler forslag til ny styringsgruppe med varamedlemmer.  
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BLAKSTADVASSDRAGET  

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret i Frøya kommune viser til utredning for åpning av Blakstadvassdraget gjennom kulvert i 

Buaveien.  

Kommunestyret godkjenner en kostnadsramme for hele prosjektet på kr 1.650.000 inkl mva.  

 

Kostnadene finansieres på følgende måte: 

 

Lån opptatt i 2015 (budsjett) kr 80.000 

Tilskudd fra Måsøval   kr 300.000 

Nytt låneopptak   kr 940.000 

Momskompensasjon   kr 330.000 

 

Totalt     kr 1.650.000 

 

Nytt låneopptak på kr 940.000 forutsettes innpasset i budsjettet for 2016. 

 

Vedtak i Kommunestyret den 04.12.2014 sak 131/14 

 

Vedtak: 

 

Veifyllingen i Veisfjorden åpnes ved at det legges tilstrekkelig stor kulvert slik at sjøørreten gis fri vandringsvei 

til Blakstadvassdraget. Tiltaket innarbeides i budsjett for 2015. 

 

Enstemmig.  

 

Vedlegg: 

1. Problemkartlegging i anadrome vassdrag i Søndre-Fosen vannområde side 49-53 

2. Flomberegning og dimensjonering av stikkrenne - Blakstadvassdraget 09.09.2015 

 

Saksopplysninger:   

 

Hovedutvalg for forvaltning fattet følgende vedtak den 04.12.2014: 

Veifyllingen i Veisfjorden åpnes ved at det legges tilstrekkelig stor kulvert slik at sjøørreten gis fri vandringsvei 

til Blakstadvassdraget. Tiltaket innarbeides i budsjett for 2015. 

 

Det ble avsatt kr 100.000 i budsjett for 2015 og Måsøval fiskeoppdrett bidrar med inntil 300.000,- i prosjektet. 

Kommunens avsatte midler er benyttet til konsulenthonnorar for grunnlag til prosjektet. 

 

Opprinnelig antydning på kostnader til gjennomføring av prosjeketet var kr 300.000,-  samt konsulentkostnader i 

tillegg. 
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AsplanViak har gjennomført en flomberegningog dimensjonering av stikkrenne (vedlegg 2), samt 

anbudsdokumenter. Prosjektet viste seg å være mer omfattende en hva administrasjonen hadde forespeilet seg. 

Det er ikke tilstrekkelig med ett rør, men det må legges ned tre rør på diameter 2 m.  

 

Dette ble lagt ut på en begrenset anbudsrunde, hvor tre entreprenorer ble forespurt om å levere inn tilbud. 

Tilbudene kom på henoldsvis 1,232 og 1,428 mill. eks mva. 

 

Opprinnelig antydning på kostnad på kr 300.000,- er derfor ikke realistisk. 

 

 

Bakgrunn 

Blakstadvassdraget er i hht Vann-nett definert til bekker til Veistfjorden og Blakstadvatnet. Vassdragssystemet 

omfatter Blakstadvatnet, Merradalsvatnet, Smaunatjernet og Vassbuktavatnet, samt alle tilsigsbekker og bekker 

mellom vatna. 

 

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har gjennomført en problemkartlegging i anadrome vassdrag i Søndre 

fosen vannområde, (anadrome fisk vandrer mellom ferskvann og sjøvann på næringssøk) med 

fiskeregistreringer, historiske opplysninger og hydromorfologiske inngrep etter vannforskriften på Frøya og 

Sunde i Sør-Trøndelag (NINA-rapport 1977, vedlegg 1).  

Lokale opplysninger tilsier at det har vært et svært produktivt sjøørretvassdrag, og godt med gytefisk historisk. 

Anadrom strekning har omfattet alle ovenfornevnte vatn og tjern, samt tilsigsbekker til og imellom disse. Korsen 

(2004) opplyser følgende om vassdraget: Sjøen renner rett inn under kryssende vei ute i vågen. Det blir opplyst 

at det ikke går fisk gjennom røret. Oppgangen bør bedres, slik at fisk kan gå opp i Blakstadvatnet og 

Merradalsvatnet som tidligere. 

 

Utløpsenden til sjøen i Blakstadvassdraget krysses av en veiforbygning og kommunal vei som går over indre del 

av Veisfjorden. Anadrome fisk har sannsynligvis ikke mulighet til å passere dette punktet.  

Hvis det foreligger rør eller lignende som vann skal renne igjennom og fisk svømme forbi inne i forbygningen, 

så er dette i dag tildekt av storstein og blokk.  

 

NINA gjennomførte el-fiske 400 m ovenfor veiforbygningen. Resultatet var to årsyngel av ørret. Det ble 

imidlertid påvist store mengder ål på enkelte partier. 

 

NINA anbefaler at eksisterende veiforbygning fjernes og erstattes med bru eller godt nedsenket kulvert med 

diameter på minst 2 meter. Dette med hensikt å reetablere økologisk kontinuitet og frie vanndringsveier for 

sjøørret.  

 

Vurdering: 

 

Ovenfor veiforbygningen er det trolig en restbestand av stasjonær ferskvannsørret og egenrekruttering av ørret. 

Det er store mengder ål ovenfor veiforbygningen, så denne arten klarer i dag å passere enten via det tildekte 

kulvertrøret, mellom steiner i forbygningen eller ved å krype over veien når det er mye nedbør. 

Sjøørret vil meget sannsynlig reetablere seg i vassdraget, så tiltaket vil bli vellykket. 

 

Tiltak i dette vassdraget bør prioriteres, da det berører et betydelig areal for sjøørret på Frøya.  

 

Prosjektet er i en kommunal vei, så det er riktig at Frøya kommune selv finansierer en stor del av prosjektet. Alle 

tiltak innenfor vannforskriftarbeidet er lagt opp slik at «forurenseren betaler» og at det er de ulike sektorene som 

finansierer arbeidet. 

Det vil bli sendt inn søknad til Sør-Trøndelag fylkeskommune, som kan fordele noen midler innenfor 

vannforskriftsarbeidet. Det dreier seg om et beløp i størrelsesorden kr 50-75.000. 
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THM INVEST AS - TILLEGGSAREAL PÅ RABBEN(RORBUA) - GODKJENNING AV KJØPESUM  

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet godkjenner fremlagte takst for salg av del av eiendommen Gnr. 19, bnr. 2 på totalt kr. 

300.000,-. Dersom arealet som erverves overstiger det angitte arealet på 900 m2 som omfattes av taksten, 

så skal det betales kr. 250,- pr m2 for det overskytende areal. Kjøper betaler alle omkostninger ved 

overdragelsen. 

 

Rådmannen gis fullmakt til å inngå kjøpekontrakt med bakgrunn i de priser som er angitt ovenfor. 

 

Vedtak i Kommunestyret den 26.08.2015 sak 87/15 

 

Vedtak: 

 

Frøya kommune ser svært positivt på planene til THM Invest AS om å anlegge småbåthavn på Rabben. 

Kommunen vil derfor selge nødvendig tilleggstomt inklusive bestående naust, slik at det er mulig å utbygge 

småbåthavnen.  

 

Følgende forutsetninger legges til grunn for salget: 

 

1. Pris på naust og grunnareal fastlegges ved takst av godkjent takseringsfirma som oppnevnes etter 

enighet mellom selger og kjøper. 

2. Det fremlegges en fremdriftsplan og en detaljplan for utbygging av småbåthavnen med tilhørende 

parkeringsareal og servicefaciliteter. 

3. Kjøper forplikter seg til å avsette 5 % av totalt antall småbåtplasser til gjesteplasser. 

Kjøper forplikter seg videre til å delta i omlegging av avkjørsel til Fv. 714 sammen med 

naboeiendommen(Byggeriet), slik at man får en felles avkjørsel til Byggeriet, «Rorbua-eiendommen» 

og småbåthavnen. 

       4.    Endelig kjøpesum godkjennes av formannskapet. 

 

Enstemmig. 

 

 

Behandling: 

 

Rep. Terje Grytvik ba om vurdering av sin habilitet da han er ansatt i et av selskapene i saken. Rep. Terje 

Grytvik ble vurdert habil. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 11.08.2015 sak 121/15 

 

Vedtak: 

 

Frøya kommune ser svært positivt på planene til THM Invest AS om å anlegge småbåthavn på Rabben. 

Kommunen vil derfor selge nødvendig tilleggstomt inklusive bestående naust, slik at det er mulig å utbygge 

småbåthavnen.  
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Følgende forutsetninger legges til grunn for salget: 

1. Pris på naust og grunnareal fastlegges ved takst av godkjent takseringsfirma som oppnevnes etter 

enighet mellom selger og kjøper. 

2. Det fremlegges en fremdriftsplan og en detaljplan for utbygging av småbåthavnen med tilhørende 

parkeringsareal og servicefaciliteter. 

3. Kjøper forplikter seg til å avsette 5 % av totalt antall småbåtplasser til gjesteplasser. 

Kjøper forplikter seg videre til å delta i omlegging av avkjørsel til Fv. 714 sammen med 

naboeiendommen(Byggeriet), slik at man får en felles avkjørsel til Byggeriet, «Rorbua-eiendommen» 

og småbåthavnen. 

4. Endelig kjøpesum godkjennes av formannskapet. 

 

Enstemmig. 

 

Vedlegg: 

 

Verditakst del av Gnr. 19, bnr. 2, Rabben 

Særutskrift fra sak 87/15 i kommunestyret 26.08.2015 

 

Saksopplysninger:   

 

I kommunestyremøte den 26.08.2015 ble det vedtatt å selge del av Gnr. 19, bnr. 2 til THM Invest AS som 

tilleggstomt til deres eiendom Gnr. 19, bnr. 121 som tidligere er ervervet fra Frøya kommune. I henhold til 

vedtaket skal kjøpesum fastlegges ved takst. Det er Holmen Takst som har utført taksten og det var enighet med 

kjøper om at dette takstfirmaet kunne benyttes. 

 

Vurdering: 

 

Taksten for eiendommen som er på ca. 900m2 og som også omfatter naustet, er på 

kr. 300.000,-. Det er ikke beregnet separate priser for grunneiendom og selve naustet.  

I og med at arealet som kjøpes ikke er oppmålt, bør man ha en egen pris for selve grunneiendommen, da det kan 

være et større areal enn 900 m2 som selges. Ved en evt. reduksjon av arealet fastholdes prisen i taksten som 

foreligger. 

 

I betraktning av at naustet er i dårlig forfatning og krever oppgradering, settes dette til en verdi på kr. 75.000,-, 

som da vil bety en pris på grunneiendommen på kr. 250,- pr. m2. En slik grunnpris er i samsvar med 

sammenlignbare eiendommer som kommunen har ervervet på Sistranda jfr. Frøya kultur og kompetansesenter og 

Blått kompetansesenter. 

 

Rådmannen vil derfor tilrå at eiendommen på 900 m2 inklusive naustet selges for kr. 300.000,-. Dersom 

eiendommen som selges er på over 900 m2 så skal overskytende areal betales med kr. 250,- pr. m2. Kjøper 

betaler alle omkostninger i forbindelse med overdragelsen. 
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SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSAREAL TIL EIENDOMMEN 65/305  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet viser til søknad fra Inger Anne og Bjørn Hegli om tilleggsareal til sin eiendom Gnr. 65, 

bnr. 305 på Store Aursøy. Formannskapet viser til at dette er en fritidseiendom på ca. 2800 m2, som 

allerede har en strandlinje på ca. 35 meter.  

Med dette som bakgrunn kan søknaden om ytterligere tillegg i strandsonen ikke imøtekommes. 

 

Formannskapet forutsetter at det igangsatte arbeidet med klarlegging av grensene for eiendommen, 

fullføres. 

 

Vedlegg: 

 

Søknad fra Inger Anne Hegli, Trondheim , datert 15.10.2015 

Kart i målestokk 1:2000 som viser omsøkte areal 

Detaljkart som viser eiendommen og omsøkte tilleggsareal 

 

Saksopplysninger:   

 

Inger Anne og Bjørn Hegli eier eiendommen Gnr. 65, bnr. 305 på Store Aursøy. Eiendommen ble 1979 ervervet 

fra kommunens eiendom Gnr. 65, bnr. 11. Imidlertid har det vært usikkerhet om grensene og det ble derfor fra 

grunneier bedt om klarlegging av grensene, da det i 1979 var foretatt skylddeling og man nå ønsket klarlegging 

av disse grensene. 

 

Vurdering: 

 

Oppmålingsavdelingen har vært på stedet og forsøkt å klarlegge grensene ut fra den dokumentasjon som 

foreligger. Grunneier hevdet at han var eier av hele strandlinjen i tomtens bredde, men etter 

skylddelingsforretningen så er dette ikke tilfelle og grunneier har akseptert dette faktum. 

 

Grunneier ønsker imidlertid å erverve et areal mot sjøen slik at strandeiendommen tilsvarer hele tomtens bredde. 

Eiendommen Gnr. 65, bnr. 305 har en størrelse på ca. 2800 m2 og en strandlinje på ca. 36 meter. Han søker nå 

om tilleggsareal på ca. 350 m2 med en strandlinje på ca. 35 meter. Eiendommen er en fritidseiendom og med 

den etterspørsel man bl.a. har etter sjøhustomter, så kan man ikke nå selge en del av stranden hvor man faktisk 

får plass til 4-5 sjøhus. Rådmannen tilrår derfor at søknaden fra Hegli om tilleggsareal som omsøkt, avslås. 

Imidlertid forutsettes at den omsøkte klarleggingen av grensene for Gnr. 65, bnr. 305 fullføres. Dette ikke minst 

sett i forhold til framtidig salg av sjøhustomter i området. 
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SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSTOMT TIL GNR 20 BNR 14 (FRØYA BYGGVARE)  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Riiber Eiendom AS får kjøpe tillegg til sin eiendom Gnr. 20, bnr. 14(Byggeriet) på følgende vilkår: 

1. Tomten begrenses i øst til strandlinjen, slik at sjøareal selges ikke. Dette for å sikre   

    tilstrekkelig sjøareal for småbåthavnen som er under planlegging på  

    naboeiendommen. 

2. Kjøper forplikter seg til å delta i omlegging av avkjørsel til Fv. 714 sammen med  

    naboeiendommen(THM Invest AS), slik at man får en felles avkjørsel til Byggeriet  

    og «Rorbuaeiendommen» og småbåthavnen. 

3. Kjøpesummen fastsettes til kr. 200,- pr. m2 og kjøper betaler alle omkostninger  

    ved eiendomsoverdragelsen. 

4. Det forutsettes at tilleggstomten sammenføyes med hovedeiendommen 20/14. 

 

Vedlegg: 

 

Søknad fra Riiber Eiendom A/S, datert 16.09.2015 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

 

Saksopplysninger:   

 

Riiber Eiendom AS søker om tillegg til deres eiendom på Rabben(Byggeriet). Det søkes om et tillegg mot sør 

som vil grense opp mot «Rorbuaeiendommen» som tidligere er vedtatt solgt til THM Invest AS. 

 

Vurdering: 

 

Grensen mellom kommunens eiendom Gnr. 19, bnr. 2 og Riiber Eiendom AS ligger helt inntil veggen til 

Byggeriet. Bakgrunnen for at Riiber Eiendom ønsker å kjøpe tillegg er for å ha mulighet til å kjøre med bil rundt 

bygget mot sjøsiden. I tillegg ønskes at tilleggsarealet også omfatter sjøarealet så langt som privat eiendomsrett 

gjelder.  

 

Kommunen har vedtatt å selge hele naboeiendommen, inklusiv naust, til THM Invest AS. Det foreligger nå et 

forslag til reguleringsplan for dette området som omfatter utbygging av en småbåtbåthavn. Denne planen har 

vært 1.gangsbehandlet i HFF og er nå ute på høring. 

Småbåthavnen omfatter et større sjøareal og det er lite formålstjenlig at sjøarealet inkluderes i salget til Riiber 

Eiendom AS, da det ut fra søknaden er adkomsten på land rundt bygget som er begrunnelsen til Riiber Eiendom 

AS for å kjøpe tilleggstomten. 

 

Det er to separate avkjørsler ned til Byggeriet og til «Rorbua» og det har vært et ønske om at disse avkjørslene 

saneres og det bygges en felles avkjørsel. Dette ikke minst ut fra det forhold at Byggeriet har i dag en avkjørsel 

som på vinteren ikke kan benyttes av større biler. Ved dårlige føreforhold har derfor biler vært losset fra 
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fylkesvegen, da det ikke har vært mulig å kjøre ned til Byggeriet. Det har vært befaringer sammen med Statens 

Vegvesen for å finne løsninger for en ny eller utbedret felles avkjørsel og man er her blitt enig om en løsning. 

Løsningen betinger imidlertid at dagens slamavskiller og dypvannsutslipp fjernes og avløp ledes mot 

slamavskilleren og utslippet som er bygget i forbindelse med Beinskardet boligfelt. Dette arbeidet vil starte opp 

nå i vinter. 

 

I vedtaket som gjelder salg til THM Invest AS fra naboeiendommen er det derfor tatt inn en bestemmelse om at 

kjøper må delta i omleggingen av avkjørsel til Fv 714 sammen med naboeindommen. Rådmannen tilrår derfor at 

den samme betingelsen settes for salg av tilleggstomt til Riiber Eiendom AS. 

 

Når det gjelder pris for tilleggstomten så må man ta utgangspunkt i takst som er foretatt når det gjelder 

eiendommen som er vedtatt solgt til THM Invest AS. Her er det en takst på  

kr. 300.000,-, som omfatter ca. 900 m2 og inklusive et naust. Det er i taksten ikke beregnet separate priser for 

naust og grunn. Naustet er i svært dårlig forfatning og man må påregne store påkostninger på naustet. 

Rådmannen vil ut fra taksten ta utgangspunkt i at grunnprisen fastsettes til kr.250,- pr. m2 og at naustet da har en 

verdi på kr. 75.000,-. Ved salg av denne eiendommen er også sjøareal inkludert, slik at ved salg til Riiber 

Eiendom AS hvor ikke sjøareal er inkludert, tilrår Rådmannen at kjøpesummen settes til kr. 200,- pr. m2. Kjøper 

betaler også alle omkostninger i forbindelse med overdragelsen, samt at tilleggsarealet sammenføyes med 

hovedeiendommen. 
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GNR 9 BNR 203 JEVIKA NÆRMILJØANLEGG-LEIEAVTALE  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet godkjenner den fremlagte leieavtalen mellom Frøya kommune og Hamarvik Grendalag 

vedrørende leie av Gnr. 9, bnr. 203 i Jevika. 

 

Vedlegg: 

 

Forslag til leieavtale. 

Kart som viser eiendommen som omfattes av leieavtalen. 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

 

Saksopplysninger:   

 

Hamarvik Grendalag har planlagt utbygging av et nærmiljøanlegg i Jevika. Dette er et område som er regulert til 

friområde og som benyttes av grendalaget/skoler/barnehage til bading, grilling m.m. 

De ønsker nå å bygge ut området ytterligere med klubbhus, lekeapparater m.m. 

 

Vurdering: 

 

Området som ønskes utbygd omfatter 3 eiendommer og det er inngått leiekontrakt med de 2 andre grunneierne, 

tilsvarende forslaget om leiekontrakt med kommunen. 

 

Området i Jevika er et svært populært utfartsområde, ikke minst gjelder dette for både skoleelever og barnehage. 

Det at grendalaget nå ønsker ytterligere utbygging av fasiliteters i området vil være med å øke attraktiviteten til 

området. Det må også tillegges at kommunen har solgt hele Sørnessa til Frøy Eiendom AS til boligutbygging og 

detaljreguleringsplan er nå under behandling. Området vil derfor være et naturlig nærområde/friområde for dette 

boligfeltet. 

 

Rådmannen vil tilrå at forslag til leieavtale slik den foreligger, godkjennes. 
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GNR 9 BNR 106 SØKNAD OM TINGLYST FESTEPUNKT FOR FLYTEBRYGG PÅ EIENDOM  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune gir rettighet til Hamarvik Båtforening for landfeste/adkomst til flytebrygge i 

Hammarvikbukta på eiendommen Gnr. 9, bnr. 106 i henhold til kart vedlagt søknad datert 22.10.2015. 

 

Vedlegg: 

 

Søknad fra Hamarvik Båtforening om tinglyst festepunkt for flytebrygge. 

Erklæring om festepunkt m/kart 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

 

Saksopplysninger:   

 

Hamarvik Båtforening har i dag 3 flytebrygger liggende i Hamarvikbukta. Plassering/utlegging av disse 

flytebryggene e r tidligere godkjent av Frøya kommune i og med at det er kommunen som har foretatt utbygging 

av havna i forbindelse med utbygging av Hamarvik Næringspark. 

 

Alle flytebryggene har landfeste på motsatt side av bukta i forhold til selve næringsparken. I dette området er det 

også bygd en rekke naust som en erstatning for de naust/naustrettigheter som ble ervervet i forbindelse med 

utbygging av næringsparken. 

 

Vurdering: 

 

Båtforeningen har planer om ytterligere utbygging av småbåthavna, bl.a. et klubbhus. De må derfor ta opp 

banklån og banken krever at de har tinglyst adgang til de utlagte flytebryggene. To av bryggene har landfeste på 

private eiendommer og hvor det allerede er sikret tinglyst rettighet. Den innerste flytebrygga har landfeste på 

kommunens eiendom Gnr. 9, bnr. 106 og de søker nå om at de også får tinglyst rettighet til landfeste for denne 

brygga. 

 

Det er stor etterspørsel etter plass for småbåter i Hamarvika og de to andre småbåtanleggene i Hamarvik som 

ligger i Hammervågen samt Hamarvik Småbåtforening har ventelister. Det er derfor viktig at småbåtforeningene 

sikres rettigheter til landfeste, slik at de kan ytterligere utvide antall plasser. 

 

Rådmannen ser ingen betenkeligheter i å gi en rettighet for landfeste for flytebrygge og tilrår at slik rettighet gis 

som omsøkt. 
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SØKNAD OM TILDELING AV TOMT I BEINSKARDET BOLIGFELT  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Boinnova Smart Living AS tildeles tomt nr. 27, 51, 66 og 68 i Beinskardet boligfelt for oppføring av 

tomannsboliger. Dersom det planlegges bygg for flere enn to boenheter pr. tomt må det søkes om 

dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan. Det tas derfor forbehold om slik dispensasjon, da antall 

boenheter i boligfeltet nå nærmer seg «taket» for kapasiteten for el-hovedkabelen inn til feltet. 

 

Tomtene tildeles på vanlige betingelser dvs. at alle tomtekostnader skal være innbetalt innen 3 mndr. 

etter tildelingsvedtak og det skal være igangsatt bygging på tomtene innen 2 år etter tildelingsdato, hvis 

ikke skal tomtene skjøtes tilbake til kommunen. Ved tilbakeføring av tomtene til kommunen betaler 

kommunen tilbake det innbetalte beløp uten rente og med fratrekk for tinglysingsgebyr og 

dokumentavgift for tinglysing av skjøter. 

 

Vedlegg: 

 

Søknad fra Boinnova Smart Living AS, mail datert 25.11.2015 

Kart som viser de omsøkte tomtene. 

 

Saksopplysninger:   

 

Boinnova Smart Living AS søker om tildeling av 4 tomter i Beinskardet boligfelt. Her planlegges det totalt 8 

boliger.  

 

Vurdering: 

 

Slik søknaden fremstår, vil de omsøkte tomtene bli bebygget med tomannsboliger og dette ligger derfor innenfor 

reguleringsbestemmelsene når det gjelder antall boenheter pr. tomt. 

Firmaet har igangsatt bygging av 8 enheter på tomt nr. 81 og 82 i Beinskardet boligfelt og disse boligene vil etter 

planen være innflyttingsklar til våren 2016. 

 

Det er stor etterspørsel etter boliger på Sistranda og denne søknaden om tomter kommer som et resultat av de 

behov kommunen har fremsatt for fremtidige utleieboliger.  

Det er derfor svært viktig at slike prosjekter som nå planlegges gjennomføres snarest, slik at vi kan få en mer 

«normal» boligsituasjon. 

 

Rådmannen vil derfor tilrå at firmaet tildeles tomtene på vanlig betingelser.  
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BUDSJETTJUSTERING - AVSKRIVNINGER 2015  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommunestyre vedtar følgende budsjettjustering vedrørende avskrivninger for bygg og anleggsmidler for 

2015. 

 

Debet:  1.5900 alle ansvar – Avskrivninger   kr. 23.344.483,- 

Kredit: 1.9900.8990.860 –Motpost avskrivninger kr. 23.344.483,- 

 

Rådmannen gis fullmakt til å postere avskrivningene på ansvar og funksjon i henhold til vedlagte liste.  

 

Vedlegg: 

 

Oversikt over avskrivninger på ansvar og funksjon 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

 

Saksopplysninger:   

 

I tidligere årsbudsjett har avskrivninger ikke vært budsjettert. Dette har vært bemerket fra revisjonen hvert år i 

forbindelse med godkjenning av kommuneregnskapet.   

 

Vurdering: 

 

I budsjettforslaget for 2016 og økonomiplanen 2016 – 2019 er avskrivninger nå medtatt. For at vi skal få et 

riktig bilde ved sammenligning budsjett og regnskap for 2015 legger nå rådmannen frem en budsjettjustering for 

å få et oppdatert budsjett hvor avskrivningene er inkludert. Dette vil lette situasjonen når det gjelder årsrapporten 

for den enkelte virksomhet, da spesielt teknisk avdeling, da dette medfører at virksomhetens ramme økes 

tilsvarende avskrivingene for samtlige bygg og andre anleggsmidler. 

 

Denne budsjettjusteringen har ingen betydning for budsjettbalansen, sett budsjettet samlet, da motposten til 

avskrivningene føres som en inntekt under ansvar 8990. 
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INDUSTRIAREAL-EVT. KJØP  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet viser til henvendelse fra Rolf Hammervik vedrørende evt. salg av del av eiendommen 

Gnr.9, bnr. 6 på Hamarvik. Med bakgrunn i at eiendommen ligger tett opp til Hamarvik Næringspark er 

Frøya kommune interessert i å gå i forhandlinger med grunneier med mål om å inngå kjøpekontrakt for 

erverv av arealet. 

Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle et forslag til kjøpekontrakt som legges frem for 

formannskapet og kommunestyret til endelig godkjenning. 

 

Vedlegg: 

 

Mail fra Rolf Hammervik, datert 30.11.2015 

Kart som viser den aktuelle parsellen som tilbys. 

Utsnitt av reguleringsplan for Hamarvik/Hamarvikbukta 

 

Saksopplysninger: 

   

Rolf Hammervik har ved mail av 30.11.2015 informert om at han vurderer salg/utleie av et areal i nær 

tilknytning til Hamarvik Næringspark. Henvendelsen er sendt Frøya kommune slik at kommunen har mulighet til 

å vurdere vårt behov for areal i dette området. 

 

Vurdering: 

 

Arealet som selges er i reguleringsplanen regulert til blandet formål – Forretning/kontor. I 

reguleringsbestemmelsene er følgende angitt for arealet: 

«I disse områdene kan det oppføres bygninger til følgende formål: Handelsvirksomhet, kontorer, mindre 

handtverksbedrifter i kombinasjon med utsalg.» 

Tillatt bebygd areal skal ikke overstige 30% av tomtens areal» 

 

Rådmannen mener at arealet er høyst interessant å erverve som en utvidelse av Hamarvik Næringspark. Selv om 

arealet ikke er regulert til industri slik som i næringsparken, vil det være mulig å kunne tilby dette arealet ved 

etablering av mindre industribedrifter. Rådmannen tilrår at det inngås forhandlinger med Hammervik med det 

som mål å inngå kjøpekontrakt for eiendommen. 
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REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR SISTRANDA  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 11-14 vedtar Frøya kommune at forslag til kommunedelplan for 

Sistranda sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn.  

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 26.08.2015 sak 80/15 

 

Vedtak: 

 
Frøya kommunestyre fastsetter «Planprogram til kommunedelplan for Sistranda, Frøya kommune», med 

følgende endringer: 

 

 Konsekvensene for fylkesveg 714 må tas med i planprogrammet, samt ivaretakelse av kollektivtrafikk 

og universell utforming. Dette må medtas under infrastruktur.  

 Det må medtas et eget tema om forurensning, heri også evt. forurenset grunn i planområdet.  

 Under punkt 4.1 i planprogrammet bør teksten endres i samsvar med vedtak i brukerrådet.  

 

Enstemmig. 

 

 

Behandling: 

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 11.08.2015 sak 119/15 

 

Vedtak: 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 18.06.2015 sak 59/15 

 

Vedtak: 

 

De avsatte midlene til revisjon av kommunedelplanen for Sistranda (FSKsaknr 171/14) pålydene kr. 1 100 000,- 

videreføres for 2015. 

 

Enstemmig. 
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 27.01.2015 sak 16/15 

 

Vedtak: 

 

De avsatte midlene til revisjon av kommunedelplanen for Sistranda (FSKsaknr 171/14) pålydene kr. 1 100 000,- 

videreføres for 2015. 

 

Enstemmig.  

 

Vedlegg: 

 

Planbeskrivelse med bestemmelser 

Plankart 

Konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse 

Innspill i tråd med gjeldende kommunedelplan 

Høringsinnspill angående kai/molo Midtsian 

 

Saksopplysninger:   

 

Bakgrunn:  

Planstrategi for Frøya kommune, vedtatt i 2012, peker på at kommunedelplan for Sistranda bør revideres i 

2012/2013. Formannskapet vedtok i møte 14.10.14 å starte arbeidet med revidering av kommundelplan for 

Sistranda. Gjeldende kommunedelplan ble vedtatt 25.06.09. 

 

Rådmannen har opprettet en arbeidsgruppe som har fulgt planarbeidet tett. Gruppa har bestått av: 

· Kommuneplanlegger (Jon Birger Johnsen/Kristin Strømskag) 

· Virksomhetsleder Teknisk (Sigrid Hansen/ Andreas Kvingedal) 

· Arealplanlegger (Jogeir Mikalsen/ Silje Meslo Lien) 

· Virksomhetsleder Kultur og næring (Maciej Karpinski) 

· Folkehelsekoordinator (Kristin Strømskag) 

· Seniorrådgiver (Andreas Kvingedal) 

 

Kommuneplanens arealdel har hjemmel i Plan og bygningsloven (PBL) av 2008 (LOV 2008-06-27 nr. 71.) Den 

rettskraftige delen av planen består av plankart med tilhørende bestemmelser. Den juridiske virkningen framgår 

av PBL § 11-6. Virkningen er at det ikke er tillatt med nye tiltak eller utvidelse av eksiterende tiltak som er i 

strid med plankart med bestemmelser: 

 

· Plankartet viser hvor det er tillatt med utbygging – og til hvilket formål. 

· Bestemmelsene utdyper plankartet og beskriver hva som må detaljplanlegges videre, hva som må være 

oppfylt før en plan- eller byggesak kan avgjøres og under hvilke rammer utbygging og videre 

planlegging kan skje. 

 

Bestemmelsene inngår i samme dokument som planbeskrivelsen. Planbeskrivelsen utdyper planens juridiske 

virkning og redegjør for forholdet til vedtatte reguleringsplaner. Videre har den en kort beskrivelse av 

endringene i forhold til kommunedelplanen fra 2009. 

Ny kommunedelplan skal erstatte kommunedelplan fra 2009. Sistranda har vært og er i rask utvikling og det er 

knyttet mange interesser til arealbruken. Gjennom planarbeidet skal de ulike interessene komme fram og belyses, 

avveininger skal foretas for å komme fram til gode og helhetlige beslutninger om arealbruken. Det er utarbeidet 

konsekvensutredning (KU) og risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) som grunnlag for å vurdere endringer i planen. 

KU og ROS følger planen i ett samla dokument. 

 

Formål med prosessen: 

Det er redegjort for formålet med planarbeidet i fastsatt planprogram 26.08.2015, som er å finne på kommunes 

hjemmeside. Her presiseres at ulike folkehelsetiltak har vært viktige tema ved siden av å løse utbyggingsbehov 

som bl.a. småbåthavner, varierte boligtilbud og varierte næringsområder. 

 

Prosess: 

Det har blitt gjennomført en omfattende medvirkningsprosess i forbindelse med utarbeiding av planprogram og 

høringsutkast, jamfør PBL § 5-1.  I tillegg til folkemøte og åpne kontorkvelder, er det avholdt åpent møte for 

næringslivet og egne møter med særlige interessenter. Oppstart av planarbeidet er også annonsert i lokale 

medier, samt på kommunens hjemmeside. For utdypende opplysninger, se vedtatt planprogram. 
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Barn og unges rett til medvirkning er særskilt påpekt i PBL § 5-1. I prosessen er det brukt verktøyet Barnetråkk 

for å sikre dette. Barnetråkk er et digitalt verktøy som gir oppdatert lokalkunnskap om barn og unges arealbruk. 

Registreringene blir til et temakart som passer inn i det øvrige plangrunnlaget til kommunen. Å ta i bruk 

kartgrunnlaget med barn og unges preferanser i nærmiljøet gir grunnlag for gode politiske beslutninger og bedre 

planlegging, samt at det dekker sentrale dokumentasjonskrav. Tjenesten registrerer: elevenes skolevei, steder de 

liker: aktiviteter og beskrivelser av steder og hva som bør endres: problemer, farer eller aktiviteter. 

 

Innspillene kommet i prosessen er vurdert av rådmannens arbeidsgruppe. Vurderingene er utdypet i 

konsekvensutredningen (se vedlegg). Innspillene som rådmannen har tilrådd er innarbeidet i planbeskrivelse med 

bestemmelser og plankart.  

 

Det har i tillegg kommet innspill som vurderes å være i tråd med gjeldende kommunedelplan. Disse er ikke 

inkludert i konsekvensutredningen, men ligger vedlagt i egen tabell.  

 

Forholdet til eldre planer 

Den nye kommunedelplanen bygger på kommunedelplan vedtatt i 2009. Denne ble utarbeidet etter Plan- og 

bygningsloven 1985. Konvertering til ny plan- og bygningslov (av 27.juni 2008) har medført mindre endringer 

av formål som er utgått ihht. ny lov. Her er det tatt utgangspunkt i hvordan områdene faktisk brukes i dag. 

 

Fortsatt rettskraft for eldre reguleringsplaner 

Det foreligger flere relativt nye reguleringsplaner innenfor kommuneplanområdet. Dette gjelder for Ervika, 

Siholmen, deler av Midtsian, samt en del boligfelt og Nordhamarvik næringspark. Disse er gjengitt i 

planbeskrivelsen. De er dessuten tilgjengelige i kommunens karttjeneste. I følge § 11-6 i PBL vil framtidig 

arealbruk fastsatt i kommuneplan være bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak. Der det 

eventuelt blir motstrid mellom kommuneplan og eldre reguleringsplaner, er det kommuneplanen som gjelder. 

I ny kommunedelplan er i hovedsak vedtatte eldre reguleringsplaner vist som hensynssone etter PBL § 11-8f, 

Sone hvor gjeldende reguleringsplan skal gjelde. I den delen av sentrum som omfatter bl.a. idrettsanlegg, 

kommunehus og skoleanlegg, er det noen endringer/ justeringer i arealbruken. Her gjelder derfor 

kommundelplanen der det er motstrid med reguleringsplan vedtatt 07.08.1982. 

 

Reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde:  

· Blått kompetansesenter vedtatt 27.11.2014 (ikke registrert inn i kartbasen per 30.11.2015), skal fortsatt 

gjelde. 

· Frøya kultur- og kompetansesenter vedtatt 25.01.2012, skal fortsatt gjelde. 

· Sistranda sentrum vedtatt 25.09.2007, skal fortsatt gjelde. 

· Beinskardet boligfelt, vedtatt 14.02.2012 , skal fortsatt gjelde. 

· Rabben vest, vedtatt 01.10.1998, skal fortsatt gjelde. 

· Rabbenfeltet, vedtatt 14.03.1985, skal fortsatt gjelde. 

· Rabben boligfelt, sist endret/vedtatt 25.02.99,skal fortsatt gjelde. 

· Reguleringsplaner for Nordhammarvik Næringspark, sist endret/vedtatt 20.06.2013, skal fortsatt gjelde. 

 

For arealer som omfattes av reguleringsplan Herredshus, Helsesenter m.m. vedtatt 07.08.1982 gjelder 

kommuneplanen ved motstrid med denne reguleringsplanen. Det foreslås i kommunedelplanen endringer med 

utvidelse av areal til idrettsanlegg og endret fordeling av boliger/offentlig tjenesteyting, samt nye fortau og en 

mindre endring av kjøreatkomst til fotballhallen. 

 

Hovedinnhold i planen 

Under listes hovedendringene i høringsutkastet. For nærmere utdypning og vurderinger, se konsekvensutredning 

og planbeskrivelse med bestemmelser. 

 

Offentlig eller privat tjenesteyting 

Det er vurdert to områder til framtidig helsehus/boliger til pleietrengende: Beinskardet og 

Gulosmyran. Beinskardet vurderes å være mer gunstig enn Gulosmyran da det ligger nærmere sentrum på 

Midtsian. Beinskardet er nært eksisterende base for helsetjenester, og dette bidrar til å gjøre pleie- og 

omsorgstjenesten mer effektiv. Arealet vil dekke behovet i 20-30 år.  

 

Områder som i kommunedelplanen fra 2009 var disponert til allmennyttig formål er nå vist som eksisterende 

områder for offentlig eller privat tjenesteyting. Dette gjelder: 

 Sistranda kystbarnehage og Rabben barnehage  

 Områder som tidligere var vist til offentlig formål på Midtsian nå vist til offentlig eller privat 

tjenesteyting, med unntak av noen mindre områder som er tilbakeført/omdisponert til boliger (B3) 
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Boliger 

Frøya kommune er inne i en periode med sterk utvikling. Folketallet forventes å øke fra 4634 per 01.01.2015 til 

5500 i 2040.  

ÅR 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Folkemengde 

Frøya kommune 

4144 4215 4314 4326 4369 4506 4547 

Antall byggetillatelser 

boliger/leiligheter 

24 29 21 12 35 61 45 

Tabell: sammenheng befolkningsutvikling og oligbygging på Frøya i perioden 2008-2014 

 

Utviklingen i boligbygging og befolkningstall henger sammen. Tallene over gjelder hele kommunen. Med 

bakgrunn i erfaringer er det anslått at ca halvparten av boligbyggingen skjer på Sistranda. Framskrevet 

boligbyggeprognose for Sistranda gir ut fra dette et tilretteleggingsbehov for ca 25 boliger/leiligheter i året, dvs. 

300 boliger i 12-årsperioden.  

 

Det er behov for å få avsatt områder med ulike boligformer. Det er her flere behov som skal imøtekommes: 

 Rimelige boliger  

 Sentrale og lettvinte boliger 

 Eneboliger  

 Sjønære boliger 

 Landlige eneboligtomter 

 

Innenfor vedtatte reguleringsplaner ligger det pr. i dag 92 boenheter som ikke er realisert. I tillegg ligger det en 

arealreserve til boligformål i gjeldende kommunedelplan på 150 daa hvor det ikke er utarbeidet reguleringsplan.  

Til sammen vel 200 daa fordelt på 10 områder er utredet til boligformål. Av dette er 7 områder tilrådd, noen i 

redusert omfang. Disse tilsvarer 73 daa utbyggingsområde. 

 

Dette gir følgende reserve: 

Bolig/tomtereserve Sistranda Ervika 
Ferdig regulerte områder 92 tomter 0 tomter 

Avklart i tidligere kommune- 

Plan – ikke regulert 

100 daa  

(delvis fortetting) 

50 daa 

Ny kommuneplan 2015 66 daa 7 daa 

 

Følgende nye boligområder foreslås: 

Ervika/Dørvikan: Boliger i Ervika er ment å dekke etterspørsel etter mer landlige boliger.  

o Område B1 er nytt boligområde på 7 daa og ligger ca 2 km fra sentrum. Dette erstatter delvis 

område for spredt boligbygging fra kommundelplan 2009.  

o I tillegg videreføres også øvrige boligområder og områder for spredt boligbygging fra tidligere 

plan. 

 

Sentrumsnære boliger/Sistranda: Det foreslås 6 nye boligområder på til sammen 66 daa i tilknytning til sentrum. 

Områdene ligger i en avstand på inntil 1,4 km fra skoleområdet i sentrum.  

o B3 egner seg til leilighetsbygg/lavblokk. De øvrige områdene til tettere småhusbebyggelse.  

o B2 øvre del av Sivegen, 13,5 daa, med enkel forbindelse til skole/ sentrum og fritidsaktiviteter. 

Dette er utvidelse av eksisterende boligområde. 

o B3 a, b, c utgjør et sammenhengende område for hovedsaklig tett utbygging. Området er på 

19,7 daa hvorav 6,7 daa er bebygd. Dette gir 13 daa uutnytta boligareal i direkte tilknytning til 

sentrum. B3 b er en omdisponering av gamle videregående skole.  

o B4 er en tilbakeføring til bolig (2,6 daa) i tilknytning til Grønnskagveien 32. Området ble i 

kommunedelplan 2009 vist til friområde. Området har ingen særskilt betydning som friområde.  

o B5 er et område på 4,3 daa øst for Beinskaret. Dette ligger inntil eksisterende boliger og er en 

fortetting.  

o B6 a, b, c utgjør et sammenhengende område på 27,5 daa på Sørrabben. Dette er en utvidelse 

av eksisterende boligområde.  
o B7 Sørrabben på 5,2 daa ligger i strandsonen like nedenfor fv. 714. Utbyggingen bør 

spesialtilpasses for å løse utfordringer knyttet til beliggenheten i strandsonen og støy. 

Allmennhetens interesser er ivaretatt ved å avsette en sone til LNFR område/Sistien. 
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Næring 

En stor del av næringslivet på Frøya er knytta til sjøbasert virksomhet, og det er derfor behov for utvidet areal til 

dette, jf. at Nordhammarvik næringspark allerede er fylt opp av interessenter. Det er imidlertid viktig å legge til 

rette for næring som ikke er avhengig av sjøtilknytning et annet sted. Dette for å spare verdifull strandsone.  

 

Følgende områder er vurdert: 

N1, Sjøtilknytta næring 

Området foreslås som en direkte utvidelse mot nord av Nordhammarvik næringspark. Her er det grunt og det 

ligger til rett for en utfylling. Det er viktig at utfyllingen avrundes mot nord slik at en får etablert en mest mulig 

naturlig kystlinje. Det må utarbeides reguleringsplan for området. 

 

N2, for ikke sjøbasert næring 

Det har vært vurdert to områder som begge ligger på vestsida av fylkesvegen og nært det etablerte 

industriområdet. Vest for fylkesvegen ligger det også en gravplass og noen boliger samt en 

bensinstasjon/verksted. Dette er virksomheter som det må tas hensyn til. Ut fra konsekvensutredningen 

konkluderes det med at alt. mot nord, N2, er det beste. Området gir rom for buffersone mot eksiterende boliger 

og vil ikke forstyrre gravplassen i samme grad som det sørlige alt. 

 

Småbåthavn 

Behovet for småbåthavn er stort, og antall plasser er anslått til 2-300 plasser i planperioden, dette er basert på et 

betydelig udekt behov. Ut fra konsekvensutredningen konkluderes det med at intensjonen fra kommunedelplan 

2009 videreføres med tilbud både ved Siholmen og Rabbenkaia. Dette medfører kun mindre endringer ifht 

gjeldende plan. Vedtatt reguleringsplan for området nedenfor Frøya kultur- og kompetansesenter anbefales av 

rådmannen videreført.  

 

I tillegg pågår det en vurdering av etablering av liggekai for fartøy. Denne er planlagt i reguleringsplan for 

Siholmen, og det er en forventning om at liggekaia skal delfinansieres gjennom statsbudsjettet 2015. 

 

Liggekai kominert med småbåthavn; muligheter 

Hvis kommunen ikke får forventet eller avkortet finansiering av liggekai på Siholmen, må kommunen se etter 

samarbeidspartnere andre steder, som kan bidra til finansiering og bygging, gjerne i kombinasjon med 

småbåthavn. Følgende alternativ foreligger: 

 Rabben marina 

 Området nedenfor Frøya kultur- og kompetansesenter 

 

Ut fra de arealmessige virkninger av tiltakene tilrår rådmannen en løsning med full utbygging av Rabbakaia og 

en mindre utbygging i hht. gjeldende reguleringsplan for Frøya kultur- og kompetansesenter med inntil 10 

gjesteplasser nedenfor Midtsian. Landskap og allmennhetens interesser ved gjennomføring av planer for 

Folkeparken og Sistien vil bli bedre ivaretatt gjennom denne løsningen. 

 

For utdypende opplysninger om rådmannens vurdering angående Småbåthavn, henvises til konsekvensutredning 

og risiko- og sårbarhetsanalyse, s. 51-52. 

 

Naust 

Det er kommet inn innspill om naust, både ønske om nye naust og anmodning om å sikre eksisterende naust slik 

at disse kan bygges opp igjen/restaureres ved behov. Eksisterende naust framstår som relativt spredt. Det er ikke 

tradisjon for å bygge mange naust i sammenhengende rekke, men heller ett naust på hver eiendom. Dette 

landskapsbildet er det ønske om å bevare. 

Følgende tilrådninger foreligger: 

 Sør for Rabbenkaia, vist som Annet byggeområde Naust. Dette området som er avgrenset av sjøen og 

fylkesvegen, begrenses i ny plan til de sjønære områdene. Området opp mot vegen tilbakeføres til 

LNFR. 

 I LNFR områdene nedenfor fylkesvegen mellom Nordhammervika og Siholmen vises en sone med 

åpning for spredt naustbebyggelse. Planbestemmelsene fastslår at eksisterende naust i LNFR området 

med åpning for spredt naustbebyggelse, skal inngå i planen, samt at det tillates bygd maks 4 nye naust 

på eiendommen19/9 og 19/20 (jf. innspill naust).  

 Det er også kommet innspill om naust i tilknytning til Folkeparken. Ivaretakelse av dette går fram av 

føringer for reguleringsplan, jf. kommunedelplanens bestemmelser. 

 

Sentrumsformål 

Planen viser to nye områder til sentrumsformål. Dette omfatter forretninger, tjenesteyting og boligbebyggelse, 

herunder nødvendige grøntareal og trafikkareal til bebyggelsen. 



Saknr: 179/15 

 

S1 er en mindre utvidelse av eksisterende sentrumsformål.  

Her inngår forretningsbebyggelse og Sistien. Det vises til konsekvensutredningen hvor det konkluderes med at 

dette er en liten utvidelse som med avbøtende tiltak/aktsomhet lar seg løse. 

 

S2 Siholmen 

Dette er et uregulert område hvor det har vært stor aktivitet i mange år. Den faktiske arealbruken er fortsatt 

reiseliv, bolig, forretning og tjenesteyting. I tillegg arrangeres Frøyafesivalen ved Siholmen hver sommer. 

Kommunedelplanen fra 2009 viste området til havneområde, erverv og naust/sjøhus, mens naboområdet var vist 

til senterområde. I 2014 ble det godkjent reguleringsplan for naboområdet, som ble regulert til forretning/kontor 

samt område med sjøhus, naust, og bygg tilknyttet Frøya videregående skole/fiskerivirksomhet. Det er en 

intensjon om å opprettholde variert aktivitet på Siholmen, og det er mest hensiktsmessig å benytte 

sentrumsformål for å ivareta dette. 

 

Annet 

KB1 Rabben, kombinert bygge- og anleggsformål 

Dette er et uregulert område som i kommunedelplan 2009 ble vist som annet byggeområde: Allmennyttig formål. 

Allmennyttig formål inngår ikke i PBL 2008, og området vises i ny plan til kombinert bygge- og anleggsformål. 

Det pågår reguleringsarbeid for området. Sjøsiden er vist til småbåthavn, i tråd med tidligere kommunedelplan. 

 

VA 1 Renseanlegg for avløp 

Ny hovedplan for avløp er under utarbeidelse. Gjennom dette arbeidet er det kommet fram behov for nytt 

renseanlegg med behov for et areal på om lag 2 daa mellom Fylkesveg 714 og sjøen. I arbeidet med ny 

hovedplan er alternative løsninger vurdert. Disse synes kompliserte og dermed vanskelig å gjennomføre 

kostnadsmessig. 

 

Gangveg 

For å ivareta bedre trafikksikkerhet er det foreslått gangveg langs Sørveien, Mellomveien og fram til Siveien, 

samt en tilnytning opp til fotballhallen. Dette ivaretar myke trafikanter på veg til skole og til fritidsaktiviteter. 

 

I 1 Utvidelse av idrettsanlegg 

Idrettsanlegget ved Golanskogen foreslås utvidet for å gi plass til fotballhall. Denne er planlagt delvis på 

nåværende utendørs fotballbane som nå erstattes med en mindre sjuerbane. Adkomst til fotballhallen justeres og 

det føres fram gangveg, jf. over. 

 

F1, Friområde 

Frøya folkepark skal være en opplevelsespark som skal formidle Sistrandas historiske og kulturelle utvikling. 

Det innebærer tilrettelegging for museum og kulturaktiviteter. Noen historiske bygg blir flyttet til området i 

tillegg til at typiske sjøhus blir satt opp. Administrasjonsbygg for folkeparken tenkes etablert sør for Frøya 

kultur- og kompetansesenter, innenfor området avsatt til sentrumsformål. Sistien vil være et viktig innslag i 

folkeparken. I det samme området er det etablert et miljø for sjøsport/kiting som innlemmes i folkepark-planene. 

Det skal utarbeides reguleringsplan for folkeparken. 

 

 

Turveg 1/ utvidelse Sistien 

Sistien, som ble lagt inn i kommunedelplan i 2009 fra Siholmen til Rabbakaia, videreføres fram til 

Nordhammarvika. Den sees i sammenheng med eksisterende gang- og sykkelvegtilbud langs fylkesveg 714. 

Disse vil danne turvegtilbudet "Sistranda rundt" og er også knyttet til turveger innover Hauan. Stien binder også 

sammen ulike områder og aktiviteter som foregår i strandsona. Denne vil få en enkel opparbeiding, gruslagt i 2,-

2,5 meters bredde. Dette skal gjøre stien brukbar for syklister og rullestoler/barnevogner. Det er samtidig viktig 

å innordne stien til landskapet og unngå å overdimensjonere den. Turstien er både ment å være et tiltak som skal 

fremme rekreasjon og friluftsliv, samtidig som det utgjør en attraktiv veg for gående og syklende på veg til og 

fra daglige gjøremål. Stien skal ha en høyere standard mellom folkeparken og Administrasjonsbygget sør for 

Frøya kultur- og kompetansesenter.  

I tilknytning til turstien, foreslås det å opparbeide rasteplass/utsiktspunkt ved endepunktet i sør, rett nord for 

avkjørsla til Nordhammervik næringspark. Her ligger en del av den gamle fylkesvegen i en kurve på utsida av 

dagens veg. Det forutsettes at bilatkomst til området skjer via atkomstvegen til industriområdet, og at området 

ellers opparbeides som en rasteplass med utsikt mot sjøen. 
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Vurdering: 

På bakgrunn av innspill til planarbeidet, konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse anbefaler 

rådmannen at kommunestyret vedtar at Frøya kommune legger forslag til plankart og planbeskrivelse med 

bestemmelser, datert 27.11.2015, ut på høring og offentlig ettersyn, jamfør plan- og bygningslovens § 11-14. 
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UNDERVEISRAPPORT 2015 KVALITESLØFT FRØYA KULTUR OG NÆRING  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet godkjenner mål for virksomheten kultur og næring slik disse framkommer program for 

utvikling- og kvalitetssikring i Frøya kommune (KLF), og tar for øvrig rådmannens underveisrapport til 

orientering. 

 

Vedlegg: 

 

Kulturplan 2014-2019 vedtatt av kommunestyret 28.08.14 (ikke vedlagt) 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

15/1789-2 UNDERVEISRAPPORT 2015 KVALITESLØFT FRØYA KULTUR OG NÆRING  

 

15/1789-2 UNDERVEISRAPPORT 2015 KVALITESLØFT FRØYA KULTUR OG NÆRING  

 

15/1789-1 UNDERVEISRAPPORT 2015 KVALITESLØFT FRØYA KULTUR OG NÆRING  

 

 

Saksopplysninger:   

 

Om utviklings- og kvalitetssikringsprogrammet Kvalitetsløft Frøya (KLF) 

Kvalitetsløft Frøya er et Frøya-utviklet program for utvikling og kvalitetssikring av brukerrelaterte tjenester i 

kommunene. Programideen er kort fortalt å konsentrere forbedringsarbeidet mot vesentlige innsatsfaktorer – 

fokusområder - innenfor virksomhetenes/avdelingenes kjerneområder, kombinert med en gjennomgående 

refleksjon knyttet til planlegging, status og oppfølging 

Forbedringsarbeidet følger to årshjul med felles utgangspunkt og berøringspunkter underveis.  Årshjulene 

håndterer både politiske og administrative målsettinger, og virksomhetenes/avdelingenes egenvurderinger knyttet 

til egen praksis med utgangspunkt i såkalte vurderingsområder. Den årlige Styringsdialogen mellom rådmannen 

og virksomhetenes/avdelingenes ledelse og ansatte, er bærende utviklingselement i programmet. 

Det digitaliserte programmet er nå i aktiv bruk i oppvekstsektoren og helse/omsorgssektoren, og under innfasing 

i kultursektoren. 

Det er en klar hensikt at programmet skal være tidsbesparende når det gjelder rapportering fra 

virksomhetene/avdelingene til fordel for brukerrelaterte kjerneoppgaver innenfor tjenesteområdene. 

KLF har sin politiske forankring knyttet til kommunestyrevedtak fra 13.09.11, 17.04.12 og 21.03.13. 

Politisk involvering ved bruk av programmet 

Programmet forutsetter at kommunestyret kan vedta hvilke tjenesteområder som skal involveres, 

bestemme tjenesteområdenes fokusområder for utvikling og kvalitetssikring, samt fastsette et antall 

mål for hvert av tjenesteområdene. Der kommunestyret tar denne rollen, er det en forutsetning at et 
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politisk utvalg (her: formannskapet) eller nemnd følger opp kommunestyrets vilje. For øvrig 

håndteres arbeidet av rådmannen i samarbeid med virksomhets- og avdelingsledere.  

 

 

Fig 1 

Figuren viser politisk involvering 

gjennom måldebatt og underveisrapport. 

Det er en erfaring, og da spesielt i en 

innfasingsperiode, at brukerne av 

systemet ser at det kan være 

hensiktsmessig å foreta 

presiseringer/justeringer av politiske 

føringer, ikke minst om nødvendig for å 

tydeliggjøre oppdraget. I så fall er det en 

forutsetning at dette forelegges politisk 

utvalg for godkjenning sammen med 

underveisrapporten. 

Årshjulet er ikke knyttet opp mot 

spesielle tidspunkt. Dette innebærer for 

eksempel at en måldebatt i kommunestyret kan tas på et hvilket som helst tidspunkt i året. 

 

Bakgrunnsinformasjon - Kultur og næring 

 

Kommunestyret gjorde i møte 26.04.12 bl.a. slikt vedtak i sak om ”Kunnskapsløft Frøya – informasjon og 

forslag til innfasing”: 

Kommunestyret ber rådmannen utarbeide et tilsvarende styringsdokument for utvikling og kvalitetssikring i 

kultursektoren for snarlig behandling” 

Selve saken handlet om oppvekstsektoren. 

 

Arbeidet med innfasing av kultursektoren i KLF startet opp våren 2012, men er av ulike grunner blitt utsatt. 

 

Innfasing av KLF i virksomheten Kultur og næring 

 Alle virksomheter i KLF-programmet har tre fokusområder for utvikling- og kvalitetssikring. Ett 

fokusområde er obligatorisk og felles for alle (internkontroll/kvalitetssikring), mens to områder er 

valgt politisk. Formannskapet gjorde i møte 04.11.14 vedtak om Bolyst og Folkehelse som 

fokusområder for kultursektoren. 

 Virksomhetens utviklingsmål er denne gangen formulert av rådmannen med utgangspunkt i den 

politisk vedtatte Kulturplanen. 

 Områdene for internvurdering i virksomheten – vurderingsområdene – er i henhold til 

programmet satt av rådmannen i samarbeid med virksomhetens leder og ansatte. 

 Underveisrapporteringen (nærværende sak) som baserer seg på virksomhetens utviklingsplan, 

skal gjøre rede for hvordan vedtak om fokusområder og politiske målsettinger blir fulgt opp 

administrativt. 

 Neste fase i implementeringen blir internvurdering (enhetsanalyse), samt analyse av arbeidet med 

de vedtatte målene (målanalyse). Dette gir grunnlag for styringsdialogen som nevnt ovenfor, 
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Underveisrapport 2015 

 

Tjenesteområde - fokusområder 

 

Et tjenesteområde har felles fokusområder for utvikling- og kvalitetssikring. Kultur og næring er ett 

tjenesteområde med de tre fokusområdene Bolyst, Folkehelse og Internkontroll/Kvalitetssikring. 

 

Mål 

 
Sentrale mål 

Med sentrale mål menes mål som er satt politisk, eller av rådmannen. Dette er obligatoriske mål for dem det 

gjelder. 

Virksomheter/avdelinger i et tjenesteområde kan ha felles mål, og/eller tilpassede mål avhengig av 

virksomhetens/avdelingens art. Det sistnevnte alternativet gjelder i denne sammenheng for kultursektoren. 

Lokale mål 

En virksomhet/avdeling kan sette et antall egne mål som er spesialtilpasset lokale utfordringer. Slike 

mål brukes når virksomhetens leder og ansatte ser at de sentrale mål ikke fanger opp viktige 

innsatsområder. Lokale mål forutsetter ikke politisk godkjenning i KLF-sammenheng. 
 

Tabell 1 – Sentrale mål for utvikling og kvalitetssikring 
 F1: Folkehelse F2: Bolyst F3: Kvalitetssikring/ Internkontroll 

A
V

D
E

L
IN

G
E

N
E

 

 Variert tilbud til organisasjoner og 

enkeltpersoner 

 Aktiv deltakelse i velferd og 

samfunnsutvikling 

 Tilrettelegge for egendefinerte 

aktiviteter for ulike grupper i 

samfunnet 

 Samarbeid med andre 

virksomheter i Frøya kommune 

 Samarbeid med lag, 

organisasjoner og institusjoner 

 Møteplass for befolkningen i 

Frøya kommune og regionen 

 Formidlingsarena for kultur 

  

V
IR

K
 

.L
E

D
E

R
.      Sikring av samarbeidsrutiner 

mellom avdelingene 

Avdelingene er Frøya kultur og kompetansesenter (FKK), Biblioteket, Frivilligsentralen og 

Idrettshallen/svømmehallen. 

 
Tabell 2 – Lokale mål for utvikling og kvalitetssikring 

 F1: Folkehelse F2: Bolyst F3: Kvalitetssikring/ Internkontroll 

F
K

K
 

 Frøya kultur-og kompetansesenter 

skal gi meningsfulle opplevelser 

for øyregionens innbyggere 

 Frøya kultur-og 

kompetansesenter være en 

attraktiv kulturell arena for 

øyregionens innbyggere 

 Frøya kultur-og 

kompetansesenters aktiviteter og 

aktivitetsnivå skal være målbare 

 Frøya kultur-og 

kompetansesenters 

økonomistyring skal være 

målbar 

A
N

D
R

E
 

A
V

D
. 

Intet Intet Intet 

 

Andre deler av utviklingsplanen til politisk orientering 

 

En utviklingsplan skal inneholde mål, indikatorer (kjennetegn) for måloppnåelse, samt tiltak med 

ansvarlig person for gjennomføring.  
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I tillegg skal rådmannen i samarbeid med virksomhetsledere og avdelingsledere utvikle såkalte 

vurderingsområder tilknyttet fokusområdene for både å sikre et riktig utviklingsfokus, og gode 

prosesser på arbeidsplassene. 

 

Tiltak 

Tiltak for å gjennomføre mål settes av fagpersonellet selv, og legges inn i systemet. 

 

Vurderingsområder 

 
For hvert fokusområde velger et tjenesteområde vurderingsområder for lettere å kunne analysere, drøfte status og 

videreutvikling med alle involverte fra alle nivå, og da ikke minst ansatte med direkte brukerkontakt.  

Det kan velges et maksimalt antall vurderingsområder for hvert av de tre fokusområdene. Når det gjelder 

fokusområdet for kvalitetssikring/internkontroll kommer i tillegg obligatoriske vurderingsområder for eksempel 

vurdering av medarbeidertilfredshet, brukertilfredshet, støtteapparatet, sykefravær og økonomistyring. 

Vurderingsområdene forutsettes valgt av rådmannen i et samarbeid med virksomhetsledere/avdelingsledere. 

Vurderingsområdene skal til sammen danne grunnlag for å kunne vurdere og reflektere over 

virksomhetens/avdelingens kvalitative ståsted  («helsetilstand») sett opp mot prioriterte områder for innsats 

(fokusområder).  

Alle ansatte forutsettes å delta i denne vurderingsprosessen. Resultatet av prosessen vil være utgangspunkt for 

styringsdialogen som er rådmannens planlagte møte på arbeidsplassen med ledelse og ansatte.  

Tabell 3 – vurderingsområder for utvikling og kvalitetssikring (med obligatoriske områder i kursiv) 

 

A
V

D
E

L
IN

G
E

N
E

 

F1: Folkehelse F2: Bolyst F3: Kvalitetssikring/ Internkontroll 

 Avdelingens 

refleksjon relatert 

eget ståsted hva 

gjelder …..hvert av 

de sentrale 

målsettingene (til 

sammen 4) 

 Avdelingens refleksjon 

relatert eget ståsted hva 

gjelder …..hvert av de 

sentrale målsettingene 

(til sammen 3) 

 Medarbeidertilfredshet 

 Brukertilfredshet 

 Støtteapparatet for tjenesten 

 Økonomi 

 Sykefravær 

 Lederatferd i henhold til kommunens forventninger jfr. 

kjerneverdiene: Åpenhet, Respekt, Engasjement, 

Troverdighet 

 Lederatferd i henhold til kommunens ansvarsrelaterte 

forventninger knyttet til personal, økonomi, organisasjon, 

resultat, service 

 

Vurdering: 

 

Rådmannen mener at KLF-systemet vil kunne gi ønsket fokus på hovedutfordringene i tjenesteapparatet. 

Etter gjeldende framdriftsplan vil rådmannen ha klar sin ståstedsrapport for kulturtjenestene ved påsketider 

2016 med tanke på temadebatt i kommunestyret deretter. 

Framdriftsplanen ser nå slik ut (jfr. fig 1 ovenfor). 

 Enhetsanalyser (vurdering av fokusområdene 1 og 2 for utvikling) -> innen utgangen av jan-16 

 Målanalyse (statusrapport for mål) -> innen utgangen av jan-16 

 Rådmannens styringsdialog med virksomhetene/enhetene -> feb -16 

 Rådmannens ståstedsrapport -> før påske-16 
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OPPSIGELSE AV AVTALE MED KYSTMUSEET  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Formannskapet sier opp avtalen mellom Kystmuseet på Hitra og Frøya kommune gjeldende fra 

01.01.2016.  

2. Frøya kommune kjøper tjenester/kompetanse fra Kystmuseet/MiST på timebasis etter behov.  

 

Vedlegg: 

 

Avtale mellom Kystmuseet og Frøya kommune (2004) 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

 

15/1790-1 OPPSIGELSE AV AVTALE MED KYSTMUSEET  

 

 

Saksopplysninger:   

 

Bakgrunn: 

Allerede i 2003 ble det startet et uformelt samarbeid med Kystmuseet knyttet til omvisning på Frøya 

bygdemuseum. Avtalen på dette tidspunktet ble finansiert gjennom billettinntektene for omvisningene. 

Den formelle avtalen mellom Kystmuseet på Hitra og Frøya kommune slik den foreligger i dag, ble 

inngått 07.06.2004.  

Den overordna målsettinga med avtalen var å ha et driftsmessig samarbeidsforhold mellom Kystmuseet og Frøya 

kommune. Kystmuseet skulle også fungere som kunnskapsbank og være delaktig i arbeidet med å styrke folks 

følelse av lokal identitet og tilhørighet. Avtalen skulle også omfatte et samarbeid knyttet til undervisnings- og 

veiledningstjeneste overfor barnehager og grunnskoler. Frøya kommunes årlige driftstilskudd er i dag kr 

45.000.- årlig. Frist for krav for endring eller opphør av avtalen er satt til ett -1- år.  

Status: 

 

Avtalen har bare delvis fungert etter sitt formål gjennom hele perioden fra 2004 og til i dag. Av ting som 

fungerte (ble gjennomført) kan nevnes samarbeid om utstillinga «Frøya gjennom tidene» og samarbeidet rundt 

Dalastua og steinaldersløypa ved Hamarvatnet (sammen med Sør-Trøndelag fylkeskommune). Det ble også 

utarbeidet rapport i 2010 om «Museumsfaglig innhold i det nye opplevelsessenteret på Frøya». Samarbeidet 

knyttet til skoler og barnehager har ikke kommet i gang og samarbeidet med ledelsen for Frøya kultur – og 

kompetansesenter ble brutt (2013) begrunnet «parallell satsing med Hitras eget Ægirprosjekt».  

Det ble gjennomført to møter med Kystmuseets ledelse (juni 2014 og august 2015), på initiativ fra nåværende 

virksomhetsleder for Kultur og næring, med tanke på å få et bedre samarbeid, uten at man lyktes nevneverdig 

med dette.  

Avtalen slik situasjonen er i dag, fungerer ikke i praksis. Det er ikke samsvar mellom behovene til Frøya 

kommune og tolkningen av avtalen fra Kystmuseet sin side. Dette vanskeliggjør blant annet den fremtidige 

satsningen på kulturbasert næring og turisme i Frøya kommune.  



Saknr: 182/15 

 

Vurdering: 

 

På grunnlag av saksutredningen over, anbefaler rådmann derfor at avtalen sies opp, men at Frøya kommune kan 

kjøpe tjenester/kompetanse fra Kystmuseet (eller MiST) knyttet til museumstjenester på timebasis basert på 

behov.  
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REFERATSAK  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Referatet tas til orientering. 

 

Vedlegg: 

 

Brev fra MINOFAS: 

Ferge Aure-Hitra-økonomisk støtte til oppdatering av trafikktall og samfunnsøkonomiske effekter. 

 

Saksopplysninger:   

 

 

Vurdering: 
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POLITISK MØTEKALENDER FØRSTE HALVÅR 2016  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Politisk møteplan for første halvår 2016 godkjennes som vedlagt. 

 

Vedlegg: 

 

Politisk møteplan for første halvår 2016 

 

Saksopplysninger:   

 

 

Vurdering: 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 15/1799    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 17.11 0G 18.11  

 

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra møtet 17. og 18.11.15 godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møtet 17. og 18.11.15 

 

 

Saksopplysninger:   

 

 

Vurdering: 

 

 

 

 

 

 























































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Beathe Sandvik Meland Arkiv: G01  

Arkivsaksnr.: 14/267    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Hovedutvalg for drift 

Eldrerådet 

Kommunestyret 

 

 

MORGENDAGENS OMSORG I FRØYA KOMMUNE  

 

POLITISK PRINSIPPVEDTAK OM PROFIL OG INNHOLD 

 

Forslag til vedtak: 

1. Videre utvikling av helse- og omsorgstjenestene i Frøya kommune gjennomføres etter 

følgende hovedlinjer:  

 

Utforming av heldøgnsomsorgen 

 

 Det planlegges nye lokaler for somatisk pleie, korttidsavdeling med tilhørende tjenester til 

demente/kognitivt svekkede. De nye lokalene søkes plassert i nærheten av Beinskardet 

omsorgsboliger. 

 

 Det tas sikte på at planlegging av fase 1, som består av 24 omsorgsboliger, starter i 2016 og 

bygging gjennomføres/fullføres i 2017. 

 

 Fase 2 planlegges samtidig med fase 1, og omfatter nytt Helsehus med 20 korttidsplasser, og et 

antall langtidsplasser som vurderes nærere før beslutning om antall tas. 2 plasser stilles til 

disposisjon ved palliativ behandling, observasjon, skjerming eller korttidsplass for rus/psykiatri.  

 

 Helsehuset plasseres på samme område som omsorgsboligene. 

 

 Det tas sikte på å gjennomføre fase 2 i 2017/2018. 

 

 Kommunen viderefører nåværende planer for bygging av boliger i tjenesten for 

funksjonshemmede. 

 

 Kommunen gjennomfører arbeidet med utarbeiding av tjenestebeskrivelser og «ny» 

omsorgstrapp. 

 

 I samarbeid med private legges det til rette for bygging av omsorgsboliger uten heldøgns 

bemanning.  

 



 I det videre planleggingsarbeid er det en forutsetning at de forskjellige faggrupper er 

representert. 

 

Frivilligheten og pårørendeomsorgen 

 

 Frøya sykehjem (Helsehus) blir sertifisert som «Livsglede sykehjem» innen utløpet av 2017, og 

nødvendige ressurser søkes innarbeidet i budsjett og økonomiplan. 

 

 Stilling som livsgledekoordinator søkes innarbeidet i budsjettet fra og med 2017. 

 

 For å realisere «Det åpne sykehjemmet» gjennomføres følgende tiltak:  

o Pårørendefolder utvikles (både digital og på papir) 

o Hjemmeside/sosiale medier etableres som kommunikasjonskanal mellom sykehjemmet 

og pårørende/frivillige 

o Pårørendeleilighet etableres i tilknytning til nytt Helsehus 

o Dagsenter etableres som del av nytt Helsehus 

 

 Eldreombudet omdefineres til å være Brukerombud/ velferdsombud, og det utarbeides nytt 

mandat for stillingen/ funksjonen (som bør være del av stillingen til en fast ansatt medarbeider i 

kommunen). Spørsmålet om oppretting av Velferdsråd må vurderes nærmere av rådmannen. 

 

 Rådmannen bes om å igangsette et arbeid for å legge en strategi for formalisert samarbeid 

mellom Frøya kommune og de ulike lag og bruker- organisasjoner, herunder også de som 

representerer pårørendeomsorgen. 

 

Hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi 

 

 Det opprettes en faggruppe som skal ha som særlig fokus å holde seg oppdatert på 

velferdsteknologiske løsninger. 

 

 Det opprettes en faggruppe som skal ha særlig fokus på prosessen rundt bygging av tilrettelagte 

boliger, og tilrettelegging av eksisterende boliger. 

 

 Det bør være «overlappende» medlemskap i de to gruppene. Det avsettes egne midler gjennom 

budsjett slik at gruppene kan holde seg oppdatert faglig, og ha mulighet til å investere i 

utprøvning av ny teknologi. 

 Hverdagsmestring etableres som en arbeidsform i flere enheter, gjennom å styrke tidlig 

tverrfaglig samhandling med ergoterapeut, fysioterapeut og utøvertjenesten.  

2. På grunnlag av vedtak i punkt 1 ovenfor, bes rådmannen legge fram en ny sak, våren 2016 

med tilråding om hvordan prinsippvedtaket om utvikling av kommunens helse- og 

omsorgstjenester skal gjennomføres. (Forprosjekt for videre arbeid) 

3. Det søkes om finansiering både hos fylkesmannen og husbanken. Kommunestyret avsetter 

kr 150.000 til foreløpige planleggingskostnder og som kommunes evt. andel i søknadene.  

Pengene tas fra disposisjonsfondet, konto 256080002- som pr dato har en saldo på kr 

20 805 802.- (inkl rentereguleringsfond) saldo etter bruk blir kr 20 655 802.-  

 

 

 



Vedlegg: 

 

Tilråding fra styringsgruppa – rapport datert 19.11.15. 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

 

Rapport fra OTV rådgiving 

Rapporter fra arbeidsgruppene 

 

Saksopplysninger:   

 
På grunn av mottatte inneklimamålinger ved Frøya sykehjem, som viser at bygget er slitt og 

har behov for rehabilitering – både på kort og lang sikt, - har formannskapet bestilt denne 

saken forut for behandling i hovedutvalg og andre aktuelle høringsutvalg. I tillegg er det 

ønskelig å få avsatt økonomi til planleggingskostnader. 

 

Rådmannen anbefaler at saken sendes på høring til de aktuelle utvalgt etter formannskapets 

behandling, og før kommunestyrebehandlingen. 

 

Bakgrunn 

Kommunestyret gjorde i møte 26.02.15 vedtak om å nedsette fire arbeidsgrupper som skulle arbeide 

med kommunens utfordringer knyttet til omsorgssektoren. Prosjektet er gitt navnet «Morgendagens 

omsorg». Hovedutvalget for drift (HFD) er prosjektets eier. Rådmannen har oppnevnt en 

administrativ styringsgruppe, som er den samme som i prosjektet «administrativ utvikling». 

Styringsgruppa og arbeidsgruppene har arbeidet i perioden fra kommunestyrets vedtak, fram til 

sluttbehandling av gruppenes rapporter i styringsgruppa 19.11.15.  

 

 

Bakgrunnsinformasjon 

Kostra 

KommuneStatRapporteringen (KOSTRA) er en nasjonal rapportering fra alle landets kommuner, 

administrert av Statistisk Sentralbyrå (SSB). Alle kommuner rapporterer innen 15. mars nøkkeltall 

for foregående år, som legges ut på SSBs hjemmesider 15. juni samme år. For Frøya kommune er 

tallene for 2014, sammenlignet med kommunegruppe 3 (kommer med noenlunde samme struktur, 

folketall m.m. som Frøya), Sør-Trøndelag fylke, landet unntatt og medregnet Oslo, slik: 

   

Frøya Gruppe 3 Fylket 

Landet u 

O Landet 

Netto lånegjeld pr. 

innbygger 

 

125000 72000 65000 58000 54000 

Netto driftsutgifter pr. innbygger, 

kommunehelse 4078 3813 2439 2319 2285 

Netto driftsutgifter pr. innbygger, pleie 

og omsorg 16853 22046 14443 16386 16045 

Netto driftsutgifter pr. innbygger, 

administrasjon 9477 7586 4180 4258 4004 

Andel elever i grunnskolen med 

spesialunderv.  9,2 10,5 8,2 8,1 8 

Legeårsverk pr. 10000 innbygger, 

kommunehelse 12,8 13,7 9,7 10,4 10,3 

Fysioterapiårsverk pr. 10000 

innbyggere 5,4 10,3 8,4 9 8,9 



Andel plasser i enerom, pleie og 

omsorg 87,7 91,1 94,2 94,8 95 

Andel innbyggere over 80 år på 

institusjon 19,3 15,8 17 13,4 13,7 

Brutto driftsutgifter pr. mottaker i 

hjemmetj. 304693 224725 236683 239788 238273 

Brutto driftsutgifter pr. plass i 

institusjon 862632 1060636 1006948 1039336 1053325 

 

Det stilles ofte spørsmål ved kvaliteten på tallene, som er avhengig av «riktig» rapportering fra 

kommunene. Styringsgruppa har valgt å bruke tallene slik de er fra SSB som en del av et bakteppe 

for de tilrådinger som blir gitt senere i rapporten. 

Styringsgruppa har i rapporten sin særlig pekt på følgende: 

 Kommunen har lånegjeld som er vesentlig høyere enn alle sammenligningsgrupper 

 Utgiftene til kommunehelse ligger også over alle sammenligningsgrupper 

 Samlede utgifter til pleie og omsorg ligger på nivå med de andre gruppene, unntatt fylket 

 Utgifter til administrasjon (på kommunenivå) ligger vesentlig høyere enn alle andre grupper 

 For fysioterapi har kommunen en dekningsgrad som er vesentlig lavere enn de andre gruppene 

 Andel enerom i institusjon er vesentlig lavere enn for de andre gruppene 

 Frøya har større andel på institusjon enn de andre gruppene 

 Driftsutgiftene i hjemmetjenesten er vesentlig høyere enn noen av de andre gruppene 

 Driftsutgiftene i institusjon er langt lavere enn noen av de andre gruppene 

 

Rapport fra OTV-rådgivning 

OTV rådgivning AS ble i desember 2014 innleid for å foreta en ekstern analyse av drift, struktur, 

kompetanse og ressursbruk i Frøya kommunes helse- og omsorgstjeneste. 

Analysen skulle, i tillegg til hovedfokus på helse og omsorg, også inkludere en vurdering av 

samhandlingen med oppvekstsektoren når det gjelder tilbudet til utsatte barn og unge, og hvordan 

oppveksttjenestene framstår som forebyggende og mestringsorienterte nok, eller kun har fokus på 

faglige opplæringsmål. 

Styringsgruppa har i rapporten særlig pekt på disse konklusjonene i rapporten fra OTV: 

 Andelen eldre innbyggere i alderen 80 – 89 år i Frøya ligger 42 % over landsgjennomsnittet. 

 Andelen innbyggere over 16 år med utviklingshemming ligger 49 % høyere enn 

landsgjennomsnittet. 

 Det er ikke uvanlig at flytting fra øyrekka medfører flytting direkte til sykehjemmet, uten at 

behovet for sykehjemstilbud er til stede. 

 «På en måte kan en si at når kommunen velger å tildele langtidsplass på sykehjem, som arena for 

heldøgns pleie og omsorg, overfører staten merkostnader til kommunen». 

 Erfaringene på Frøya med omsorgsboliger som arena for heldøgns tjeneste er relativt ny. Ekstern 

rådgiver (OTV) fikk presentert oppfatninger om at det var i hovedsak sykehjemmet som er og 

skal være boformen for å kunne yte og motta heldøgns omsorg, og at omsorgsboliger blir sett på 

som en brukbar mellomstasjon, før flytting til sykehjemmet. 



 Dersom innbyggerne fortsatt har en oppfatning om at det kun er sykehjemmet som er egna bo-

arena for å kunne få en trygg heldøgns omsorg, har kommunen utfordringer. 

 I de kommuner som har praktisert heldøgns omsorg i omsorgsboliger, har tjenesten klart å dreie 

sykehjemmets funksjon mest mulig over til korttidsopphold, for behandling, rehabilitering, 

observasjon, oppfølging etter sykehusbehandling, eventuell terminal pleie etc. Dette vil bli 

sykehjemmets sentrale funksjon framover, og i mindre grad bli benyttet til langtids boform. 

 Under driftsorientering ved Frøya sykehjem registrerte ekstern rådgiver at det var misnøye med 

de fysiske rammene ansatte skulle yte omsorg innenfor, og at bokvaliteten ikke var slik den 

burde være. 

 Rådgiver anbefalte:.. Dette bør Frøya kommune ta tak i relativt omgående. Dersom det skal 

bygges nytt sykehjem, bør kommunen legge en samla plan for alle typer boligfasiliteter som kan 

tilbys innbyggere med et tjenestebehov som ikke kan ytes i innbyggernes opprinnelige bolig. I 

samme slengen anbefales kommunen å definere hvilken funksjon morgendagens sykehjem skal 

ha innenfor en helhetlig helse- og omsorgstjeneste.  

 Omsorgspolitikk er i stor grad også boligpolitikk. 

For ytterligere informasjon om kartleggingen viser rådmannen til rapporten fra OTV (utrykt 

vedlegg). 

 

Fakta 

De fire arbeidsgruppene har arbeidet med følgende tema: 

1. Utforming av heldøgnsomsorgen 

2. Frivilligheten og pårørendeomsorgen 

3. Hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi 

4. Tjenester til barn og unge med spesielle behov 

Arbeidsgruppe 4 ble i løpet av prosjektperioden slått sammen med prosjektgruppa «Familiens Hus» i 

det administrative prosjektet. Den nye gruppa vil trolig arbeide det meste av 2016 med mandatet sitt, 

og arbeidsgruppe 4 har således ikke levert rapport nå.  

Styringsgruppa er i all hovedsak enig i arbeidsgruppenes tilrådinger. Begrunnelser og definisjoner 

går fram av gruppenes rapporter og styringsgruppas vedlagte rapport. 

 

Når det gjelder tilrådingene fra gruppe 1 er styringsgruppa enig i hovedprinsipp og profil, men er 

svært usikker på hvor mange sengeplasser det skal planlegges for i sykehjem/helsehus. Rådmannen 

tilrår derfor at dette utredes nærmere i neste fase i prosjektet. 

 

For gruppe 2 savner styringsgruppa behandling av første kulepunkt i mandatet: «Legge en strategi 

for formalisert samarbeid mellom Frøya kommune og de ulike lag og bruker- organisasjoner, 

herunder også de som representerer pårørendeomsorgen». Rådmannen vil utrede dette punktet i 

mandatet uavhengig av behandlingen av de øvrige tilrådingene.  

 

Arbeidsgruppe 1 har skissert følgende «omsorgstrapp»: 

 



 
 

Rådmannen har vært leder i styringsgruppa, og har derfor deltatt aktivt i hele prosjektperioden. Det 

ligger da i sakens natur at rådmannens tilråding til politisk behandling følger styringsgruppas 

tilråding, som er slik: 

 

 

Utforming av heldøgnsomsorgen 

 

1. Det planlegges nye lokaler for somatisk pleie, korttidsavdeling med tilhørende tjenester til 

demente/kognitivt svekkede. De nye lokalene søkes plassert i nærheten av Beinskardet 

omsorgsboliger. 

 

2. Det tas sikte på at planlegging av fase 1, som består av 24 omsorgsboliger, starter i 2016 og 

bygging gjennomføres/fullføres i 2017. 

 

3. Fase 2 planlegges samtidig med fase 1, og omfatter nytt Helsehus med 20 korttidsplasser, og et 

antall langtidsplasser som vurderes nærere før beslutning om antall tas. 2 plasser stilles til 

disposisjon ved palliativ behandling, observasjon, skjerming eller korttidsplass for rus/psykiatri.  

 

4. Helsehuset plasseres på samme område som omsorgsboligene. 

 

5. Det tas sikte på å gjennomføre fase 2 i 2017/2018. 

 

6. Kommunen viderefører nåværende planer for bygging av boliger i tjenesten for 

funksjonshemmede. 

 

7. Kommunen gjennomfører arbeidet med utarbeiding av tjenestebeskrivelser og «ny» 

omsorgstrapp. 

 

8. I samarbeid med private legges det til rette for bygging av omsorgsboliger uten heldøgns 

bemanning.  

 

9. I det videre planleggingsarbeid er det en forutsetning at de forskjellige faggrupper er 

representert. 



 

Frivilligheten og pårørendeomsorgen 

 

1. Frøya sykehjem (Helsehus) blir sertifisert som «Livsglede sykehjem» innen utløpet av 2017, og 

nødvendige ressurser søkes innarbeidet i budsjett og økonomiplan. 

 

2. Stilling som livsgledekoordinator søkes innarbeidet i budsjettet fra og med 2017. 

 

3. For å realisere «Det åpne sykehjemmet» gjennomføres følgende tiltak:  

a. Pårørendefolder utvikles (både digital og på papir) 

b. Hjemmeside/sosiale medier etableres som kommunikasjonskanal mellom sykehjemmet 

og pårørende/frivillige 

c. Pårørendeleilighet etableres i tilknytning til nytt Helsehus 

d. Dagsenter etableres som del av nytt Helsehus 

 

4. Eldreombudet omdefineres til å være Brukerombud/ velferdsombud, og det utarbeides nytt 

mandat for stillingen/ funksjonen (som bør være del av stillingen til en fast ansatt medarbeider i 

kommunen). Spørsmålet om oppretting av Velferdsråd må vurderes nærmere av rådmannen. 

 

5. Rådmannen bes om å igangsette et arbeid for å legge en strategi for formalisert samarbeid 

mellom Frøya kommune og de ulike lag og bruker- organisasjoner, herunder også de som 

representerer pårørendeomsorgen. 

 

Hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi 

 

1. Det opprettes en faggruppe som skal ha som særlig fokus å holde seg oppdatert på 

velferdsteknologiske løsninger. 

 

2. Det opprettes en faggruppe som skal ha særlig fokus på prosessen rundt bygging av tilrettelagte 

boliger, og tilrettelegging av eksisterende boliger. 

 

3. Det bør være «overlappende» medlemskap i de to gruppene. 

4. Det avsettes egne midler gjennom budsjett slik at gruppene kan holde seg oppdatert faglig, og ha 

mulighet til å investere i utprøvning av ny teknologi. 

5. Hverdagsmestring etableres som en arbeidsform i flere enheter, gjennom å styrke tidlig 

tverrfaglig samhandling med ergoterapeut, fysioterapeut og utøvertjenesten.  

 

Vurdering: 



Rapporten fra OTV-rådgivning ga kommunen bekreftelse på en rekke antagelser om helse- og 

omsorgstjenester. Det synes å være klart at kommunen ikke har tidsmessige tjenester i dag, verken 

når det gjelder bygningsmasse eller profil på tjenestetilbudet.  

Frøya sykehjem tilfredsstiller ikke dagens krav til en slik institusjon. Mange beboere skulle hatt et 

annet tilbud, fortrinnsvis omsorgsbolig med heldøgns pleie.  

Når det gjelder begrunnelse for tilrådingene fra styringsgruppa, -som rådmannen slutter seg til, går 

det fram av styringsgruppas rapport/tilråding og gjentas ikke i denne saksutredningen. 

Hovedpunktet i denne saken er å legge grunnlaget for politisk prinsippvedtak om profil og innhold i 

morgendagens omsorg i Frøya kommune. Når det er gjort, starter arbeidet med å realisere prosjektet/ 

prosjektene.  

Det er på nåværende tidspunkt ikke gjort beregning av kostnader, finansiering eller budsjettmessig 

dekning de nærmeste årene. Det er åpenbart at investeringer, som vil være en konsekvens av 

rådmannens tilråding, vil være store, trolig i størrelsesorden 100 – 150 millioner kroner. På den 

annen side vil vi med den omlegging av tjenestetilbudet som er skissert (jamfør «omsorgstrappa»), få 

et vesentlig rimeligere og mer målrettet tjenestetilbud. 

Rådmannen er imponert over det arbeid arbeidsgruppene har utført i en kort prosjektperiode, alt ved 

siden av daglig krevende oppgaver. Det har vært viktig at de som skal arbeide innenfor tjenestene 

selv har utført utredningsarbeidet. Det sikrer eierskap og motivasjon for å gjennomføre tiltakene.  

 

 

 

 

 



















































































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Marit Wisløff Norborg Arkiv: 034  

Arkivsaksnr.: 14/1109    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

 

NY SAMMENSETNING AV STYRINGSGRUPPA FOR KOMMUNEREFORMEN 

2016 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet godkjenner ny sammensetning av styringsgruppa for kommunereformen 

2016. 

 

 

 

 

Saksopplysninger:   

I forbindelse med arbeidet med kommunereformen 2016 ble følgende vedtak fattet i 

formannskapet 16.09.14 i sak 14/1109:  

 

Vedtak:  

 

1. Det nedsettes en strategisk styringsgruppe ledet av ordføreren.  

Gruppen skal bestå av:  

 Formannskapet suppleres av en representant fra SP og en fra SV, som selv 

utpeker sine representanter.  

 To representanter fra administrasjonen utpekt av rådmann.  

 FUR inviteres også med en representant.  

2. Rådmannen delegeres myndighet til å nedsette en administrativ prosjektgruppe som 

arbeider ut i fra de bestillinger som kommer fra styringsgruppen.  

 

Enstemmig.  

 

Siden det har vært et kommunevalg er det nødvendig å endre medlemmer av 

styringsgruppen. Rådmannen har tatt utgangspunkt i de nye medlemmene av 

formannskapet i utvelgelse av NY styringsgruppe, samt utvidet styringsgruppen med å 

nedsette varamedlemmer. SV og SP er ikke representert i formannskapet, men velges inn 

i styringsgruppen for kommunereformen. 

 

Rådmannen foreslår følgende sammensetning av styringsgruppen med varamedlemmer:  

 Berit Flåmo (leder) med vara Torbjørn Måsøval 



 Kristin Reppe Storø med vara Geir Meland 

 Gunn Heidi Hallaren med vara Heidi Taraldsen 

 Aleksander Søreng med vara Bjørn Gisle Grytvik 

 Martin Nilsen med vara Remi Strømskag 

 Arvid hammernes med vara Ingrid Skjærstein Johansen 

 Pål Terje Bekken med vara Vida Zubaite Bekken 

 Knut Arne Strømøy med vara Stian Pachov 

 Ola Vie med vara Eskil Sandvik 

 FUR leder med vara nestleder 

 To representanter fra administrasjonen.  

 

Vurdering: 

Rådmann anbefaler forslag til ny styringsgruppe med varamedlemmer.  

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Øyvor Helstad Arkiv: U43  

Arkivsaksnr.: 14/1517    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for forvaltning 

Formannskapet 

 

 

FINANSIERING AV STIKKRENNE I BLAKSTADVASSDRAGET  

 

 

Forslag til vedtak: 

Kommunestyret i Frøya kommune viser til utredning for åpning av Blakstadvassdraget 

gjennom kulvert i Buaveien.  

Kommunestyret godkjenner en kostnadsramme for hele prosjektet på kr 1.650.000 inkl mva.  

 

Kostnadene finansieres på følgende måte: 

 

Lån opptatt i 2015 (budsjett) kr 80.000 

Tilskudd fra Måsøval   kr 300.000 

Nytt låneopptak   kr 940.000 

Momskompensasjon   kr 330.000 

 

Totalt     kr 1.650.000 

 

Nytt låneopptak på kr 940.000 forutsettes innpasset i budsjettet for 2016. 

 

 

 

Vedlegg: 

1. Problemkartlegging i anadrome vassdrag i Søndre-Fosen vannområde side 49-53 

2. Flomberegning og dimensjonering av stikkrenne - Blakstadvassdraget 09.09.2015 

 

 

Saksopplysninger:   

Hovedutvalg for forvaltning fattet følgende vedtak den 04.12.2014: 

Veifyllingen i Veisfjorden åpnes ved at det legges tilstrekkelig stor kulvert slik at sjøørreten 

gis fri vandringsvei til Blakstadvassdraget. Tiltaket innarbeides i budsjett for 2015. 

 

Det ble avsatt kr 100.000 i budsjett for 2015 og Måsøval fiskeoppdrett bidrar med inntil 

300.000,- i prosjektet. Kommunens avsatte midler er benyttet til konsulenthonnorar for 

grunnlag til prosjektet. 

 



Opprinnelig antydning på kostnader til gjennomføring av prosjeketet var kr 300.000,-  samt 

konsulentkostnader i tillegg. 

 

AsplanViak har gjennomført en flomberegningog dimensjonering av stikkrenne (vedlegg 2), 

samt anbudsdokumenter. Prosjektet viste seg å være mer omfattende en hva administrasjonen 

hadde forespeilet seg. Det er ikke tilstrekkelig med ett rør, men det må legges ned tre rør på 

diameter 2 m.  

 

Dette ble lagt ut på en begrenset anbudsrunde, hvor tre entreprenorer ble forespurt om å 

levere inn tilbud. Tilbudene kom på henoldsvis 1,232 og 1,428 mill. eks mva. 

 

Opprinnelig antydning på kostnad på kr 300.000,- er derfor ikke realistisk. 

 

 

Bakgrunn 

Blakstadvassdraget er i hht Vann-nett definert til bekker til Veistfjorden og Blakstadvatnet. 

Vassdragssystemet omfatter Blakstadvatnet, Merradalsvatnet, Smaunatjernet og 

Vassbuktavatnet, samt alle tilsigsbekker og bekker mellom vatna. 

 

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har gjennomført en problemkartlegging i anadrome 

vassdrag i Søndre fosen vannområde, (anadrome fisk vandrer mellom ferskvann og sjøvann 

på næringssøk) med fiskeregistreringer, historiske opplysninger og hydromorfologiske 

inngrep etter vannforskriften på Frøya og Sunde i Sør-Trøndelag (NINA-rapport 1977, 

vedlegg 1).  

Lokale opplysninger tilsier at det har vært et svært produktivt sjøørretvassdrag, og godt med 

gytefisk historisk. Anadrom strekning har omfattet alle ovenfornevnte vatn og tjern, samt 

tilsigsbekker til og imellom disse. Korsen (2004) opplyser følgende om vassdraget: Sjøen 

renner rett inn under kryssende vei ute i vågen. Det blir opplyst at det ikke går fisk gjennom 

røret. Oppgangen bør bedres, slik at fisk kan gå opp i Blakstadvatnet og Merradalsvatnet 

som tidligere. 

 

Utløpsenden til sjøen i Blakstadvassdraget krysses av en veiforbygning og kommunal vei 

som går over indre del av Veisfjorden. Anadrome fisk har sannsynligvis ikke mulighet til å 

passere dette punktet.  

Hvis det foreligger rør eller lignende som vann skal renne igjennom og fisk svømme forbi 

inne i forbygningen, så er dette i dag tildekt av storstein og blokk.  

 

NINA gjennomførte el-fiske 400 m ovenfor veiforbygningen. Resultatet var to årsyngel av 

ørret. Det ble imidlertid påvist store mengder ål på enkelte partier. 

 

NINA anbefaler at eksisterende veiforbygning fjernes og erstattes med bru eller godt 

nedsenket kulvert med diameter på minst 2 meter. Dette med hensikt å reetablere økologisk 

kontinuitet og frie vanndringsveier for sjøørret.  

 

 

Vurdering: 

Ovenfor veiforbygningen er det trolig en restbestand av stasjonær ferskvannsørret og 

egenrekruttering av ørret. Det er store mengder ål ovenfor veiforbygningen, så denne arten 



klarer i dag å passere enten via det tildekte kulvertrøret, mellom steiner i forbygningen eller 

ved å krype over veien når det er mye nedbør. 

Sjøørret vil meget sannsynlig reetablere seg i vassdraget, så tiltaket vil bli vellykket. 

 

Tiltak i dette vassdraget bør prioriteres, da det berører et betydelig areal for sjøørret på Frøya.  

 

Prosjektet er i en kommunal vei, så det er riktig at Frøya kommune selv finansierer en stor 

del av prosjektet. Alle tiltak innenfor vannforskriftarbeidet er lagt opp slik at «forurenseren 

betaler» og at det er de ulike sektorene som finansierer arbeidet. 

Det vil bli sendt inn søknad til Sør-Trøndelag fylkeskommune, som kan fordele noen midler 

innenfor vannforskriftsarbeidet. Det dreier seg om et beløp i størrelsesorden kr 50-75.000. 

 

 

 

 



































































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Andreas Kvingedal Arkiv: L83  

Arkivsaksnr.: 15/1041    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

Formannskapet 

 

 

THM INVEST AS - TILLEGGSAREAL PÅ RABBEN(RORBUA)-GODKJENNING 

AV KJØPESUM  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet godkjenner fremlagte takst for salg av del av eiendommen Gnr. 19, bnr. 2 på 

totalt kr. 300.000,-. Dersom arealet som erverves overstiger det angitte arealet på 900 m2 

som omfattes av taksten, så skal det betales kr. 250,- pr m2 for det overskytende areal. 

Kjøper betaler alle omkostninger ved overdragelsen. 

 

Rådmannen gis fullmakt til å inngå kjøpekontrakt med bakgrunn i de priser som er angitt 

ovenfor. 

 

 

Vedlegg: 

 

Verditakst del av Gnr. 19, bnr. 2, Rabben 

Særutskrift fra sak 87/15 i kommunestyret 26.08.2015 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

 

Saksopplysninger:   

 

I kommunestyremøte den 26.08.2015 ble det vedtatt å selge del av Gnr. 19, bnr. 2 til THM 

Invest AS som tilleggstomt til deres eiendom Gnr. 19, bnr. 121 som tidligere er ervervet fra 

Frøya kommune. I henhold til vedtaket skal kjøpesum fastlegges ved takst. Det er Holmen 

Takst som har utført taksten og det var enighet med kjøper om at dette takstfirmaet kunne 

benyttes. 

 

Vurdering: 

 

Taksten for eiendommen som er på ca. 900m2 og som også omfatter naustet, er på 

kr. 300.000,-. Det er ikke beregnet separate priser for grunneiendom og selve naustet.  



I og med at arealet som kjøpes ikke er oppmålt, bør man ha en egen pris for selve 

grunneiendommen, da det kan være et større areal enn 900 m2 som selges. Ved en evt. 

reduksjon av arealet fastholdes prisen i taksten som foreligger. 

 

I betraktning av at naustet er i dårlig forfatning og krever oppgradering, settes dette til en 

verdi på kr. 75.000,-, som da vil bety en pris på grunneiendommen på kr. 250,- pr. m2. En 

slik grunnpris er i samsvar med sammenlignbare eiendommer som kommunen har ervervet 

på Sistranda jfr. Frøya kultur og kompetansesenter og Blått kompetansesenter. 

 

Rådmannen vil derfor tilrå at eiendommen på 900 m2 inklusive naustet selges for kr. 

300.000,-. Dersom eiendommen som selges er på over 900 m2 så skal overskytende areal 

betales med kr. 250,- pr. m2. Kjøper betaler alle omkostninger i forbindelse med 

overdragelsen. 

 

 

 

 

















 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Andreas Kvingedal Arkiv: GNR 65/305  

Arkivsaksnr.: 15/1152    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for forvaltning 

Hovedutvalg for forvaltning 

Formannskapet 

 

 

SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSAREAL TIL EIENDOMMEN 65/305  

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Formannskapet viser til søknad fra Inger Anne og Bjørn Hegli om tilleggsareal til sin 

eiendom Gnr. 65, bnr. 305 på Store Aursøy. Formannskapet viser til at dette er en 

fritidseiendom på ca. 2800 m2, som allerede har en strandlinje på ca. 35 meter.  

Med dette som bakgrunn kan søknaden om ytterligere tillegg i strandsonen ikke 

imøtekommes. 

 

Formannskapet forutsetter at det igangsatte arbeidet med klarlegging av grensene for 

eiendommen, fullføres. 

 

 

Vedlegg: 

 

Søknad fra Inger Anne Hegli, Trondheim , datert 15.10.2015 

Kart i målestokk 1:2000 som viser omsøkte areal 

Detaljkart som viser eiendommen og omsøkte tilleggsareal 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

 

Saksopplysninger:   

 

Inger Anne og Bjørn Hegli eier eiendommen Gnr. 65, bnr. 305 på Store Aursøy. 

Eiendommen ble 1979 ervervet fra kommunens eiendom Gnr. 65, bnr. 11. Imidlertid har det 

vært usikkerhet om grensene og det ble derfor fra grunneier bedt om klarlegging av grensene, 

da det i 1979 var foretatt skylddeling og man nå ønsket klarlegging av disse grensene. 

 

Vurdering: 

 

Oppmålingsavdelingen har vært på stedet og forsøkt å klarlegge grensene ut fra den 

dokumentasjon som foreligger. Grunneier hevdet at han var eier av hele strandlinjen i 

tomtens bredde, men etter skylddelingsforretningen så er dette ikke tilfelle og grunneier har 

akseptert dette faktum. 



 

Grunneier ønsker imidlertid å erverve et areal mot sjøen slik at strandeiendommen tilsvarer 

hele tomtens bredde. Eiendommen Gnr. 65, bnr. 305 har en størrelse på ca. 2800 m2 og en 

strandlinje på ca. 36 meter. Han søker nå om tilleggsareal på ca. 350 m2 med en strandlinje 

på ca. 35 meter. Eiendommen er en fritidseiendom og med den etterspørsel man bl.a. har 

etter sjøhustomter, så kan man ikke nå selge en del av stranden hvor man faktisk får plass til 

4-5 sjøhus. Rådmannen tilrår derfor at søknaden fra Hegli om tilleggsareal som omsøkt, 

avslås. Imidlertid forutsettes at den omsøkte klarleggingen av grensene for Gnr. 65, bnr. 305 

fullføres. Dette ikke minst sett i forhold til framtidig salg av sjøhustomter i området. 

 

 

 

 









 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Andreas Kvingedal Arkiv: L83  

Arkivsaksnr.: 15/1469    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

 

SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSTOMT TIL GNR 20 BNR 14 (FRØYA 

BYGGVARE)  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Riiber Eiendom AS får kjøpe tillegg til sin eiendom Gnr. 20, bnr. 14(Byggeriet) på følgende 

vilkår: 

1. Tomten begrenses i øst til strandlinjen, slik at sjøareal selges ikke. Dette for å sikre   

    tilstrekkelig sjøareal for småbåthavnen som er under planlegging på  

    naboeiendommen. 

2. Kjøper forplikter seg til å delta i omlegging av avkjørsel til Fv. 714 sammen med  

    naboeiendommen(THM Invest AS), slik at man får en felles avkjørsel til Byggeriet  

    og «Rorbuaeiendommen» og småbåthavnen. 

3. Kjøpesummen fastsettes til kr. 200,- pr. m2 og kjøper betaler alle omkostninger  

    ved eiendomsoverdragelsen. 

4. Det forutsettes at tilleggstomten sammenføyes med hovedeiendommen 20/14. 

 

 

Vedlegg: 

 

Søknad fra Riiber Eiendom A/S, datert 16.09.2015 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

 

Saksopplysninger:   

 

Riiber Eiendom AS søker om tillegg til deres eiendom på Rabben(Byggeriet). Det søkes om 

et tillegg mot sør som vil grense opp mot «Rorbuaeiendommen» som tidligere er vedtatt solgt 

til THM Invest AS. 

 

Vurdering: 

 

Grensen mellom kommunens eiendom Gnr. 19, bnr. 2 og Riiber Eiendom AS ligger helt 

inntil veggen til Byggeriet. Bakgrunnen for at Riiber Eiendom ønsker å kjøpe tillegg er for å 

ha mulighet til å kjøre med bil rundt bygget mot sjøsiden. I tillegg ønskes at tilleggsarealet 

også omfatter sjøarealet så langt som privat eiendomsrett gjelder.  



 

Kommunen har vedtatt å selge hele naboeiendommen, inklusiv naust, til THM Invest AS. 

Det foreligger nå et forslag til reguleringsplan for dette området som omfatter utbygging av 

en småbåtbåthavn. Denne planen har vært 1.gangsbehandlet i HFF og er nå ute på høring. 

Småbåthavnen omfatter et større sjøareal og det er lite formålstjenlig at sjøarealet inkluderes 

i salget til Riiber Eiendom AS, da det ut fra søknaden er adkomsten på land rundt bygget som 

er begrunnelsen til Riiber Eiendom AS for å kjøpe tilleggstomten. 

 

Det er to separate avkjørsler ned til Byggeriet og til «Rorbua» og det har vært et ønske om at 

disse avkjørslene saneres og det bygges en felles avkjørsel. Dette ikke minst ut fra det 

forhold at Byggeriet har i dag en avkjørsel som på vinteren ikke kan benyttes av større biler. 

Ved dårlige føreforhold har derfor biler vært losset fra fylkesvegen, da det ikke har vært 

mulig å kjøre ned til Byggeriet. Det har vært befaringer sammen med Statens Vegvesen for å 

finne løsninger for en ny eller utbedret felles avkjørsel og man er her blitt enig om en 

løsning. Løsningen betinger imidlertid at dagens slamavskiller og dypvannsutslipp fjernes og 

avløp ledes mot slamavskilleren og utslippet som er bygget i forbindelse med Beinskardet 

boligfelt. Dette arbeidet vil starte opp nå i vinter. 

 

I vedtaket som gjelder salg til THM Invest AS fra naboeiendommen er det derfor tatt inn en 

bestemmelse om at kjøper må delta i omleggingen av avkjørsel til Fv 714 sammen med 

naboeindommen. Rådmannen tilrår derfor at den samme betingelsen settes for salg av 

tilleggstomt til Riiber Eiendom AS. 

 

Når det gjelder pris for tilleggstomten så må man ta utgangspunkt i takst som er foretatt når 

det gjelder eiendommen som er vedtatt solgt til THM Invest AS. Her er det en takst på  

kr. 300.000,-, som omfatter ca. 900 m2 og inklusive et naust. Det er i taksten ikke beregnet 

separate priser for naust og grunn. Naustet er i svært dårlig forfatning og man må påregne 

store påkostninger på naustet. Rådmannen vil ut fra taksten ta utgangspunkt i at grunnprisen 

fastsettes til kr.250,- pr. m2 og at naustet da har en verdi på kr. 75.000,-. Ved salg av denne 

eiendommen er også sjøareal inkludert, slik at ved salg til Riiber Eiendom AS hvor ikke 

sjøareal er inkludert, tilrår Rådmannen at kjøpesummen settes til kr. 200,- pr. m2. Kjøper 

betaler også alle omkostninger i forbindelse med overdragelsen, samt at tilleggsarealet 

sammenføyes med hovedeiendommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Andreas Kvingedal Arkiv: GNR 9/203  

Arkivsaksnr.: 15/1514    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

 

GNR 9 BNR 203 JEVIKA NÆRMILJØANLEGG-LEIEAVTALE  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Formannskapet godkjenner den fremlagte leieavtalen mellom Frøya kommune og Hamarvik 

Grendalag vedrørende leie av Gnr. 9, bnr. 203 i Jevika. 

 

 

Vedlegg: 

 

Forslag til leieavtale. 

Kart som viser eiendommen som omfattes av leieavtalen. 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

 

Saksopplysninger:   

 

Hamarvik Grendalag har planlagt utbygging av et nærmiljøanlegg i Jevika. Dette er et 

område som er regulert til friområde og som benyttes av grendalaget/skoler/barnehage til 

bading, grilling m.m. 

De ønsker nå å bygge ut området ytterligere med klubbhus, lekeapparater m.m. 

 

Vurdering: 

 

Området som ønskes utbygd omfatter 3 eiendommer og det er inngått leiekontrakt med de 2 

andre grunneierne, tilsvarende forslaget om leiekontrakt med kommunen. 

 

Området i Jevika er et svært populært utfartsområde, ikke minst gjelder dette for både 

skoleelever og barnehage. Det at grendalaget nå ønsker ytterligere utbygging av fasiliteters i 

området vil være med å øke attraktiviteten til området. Det må også tillegges at kommunen 

har solgt hele Sørnessa til Frøy Eiendom AS til boligutbygging og detaljreguleringsplan er nå 

under behandling. Området vil derfor være et naturlig nærområde/friområde for dette 

boligfeltet. 

 

Rådmannen vil tilrå at forslag til leieavtale slik den foreligger, godkjennes. 

 



 

 

 

 

 













 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Andreas Kvingedal Arkiv: GNR 9/106  

Arkivsaksnr.: 15/1531    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

 

GNR 9 BNR 106 SØKNAD OM TINGLYST FESTEPUNKT FOR FLYTEBRYGG PÅ 

EIENDOM  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Frøya kommune gir rettighet til Hamarvik Båtforening for landfeste/adkomst til flytebrygge i 

Hammarvikbukta på eiendommen Gnr. 9, bnr. 106 i henhold til kart vedlagt søknad datert 

22.10.2015. 

 

 

Vedlegg: 

Søknad fra Hamarvik Båtforening om tinglyst festepunkt for flytebrygge. 

Erklæring om festepunkt m/kart 

 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

 

Saksopplysninger:   

 

Hamarvik Båtforening har i dag 3 flytebrygger liggende i Hamarvikbukta. 

Plassering/utlegging av disse flytebryggene e r tidligere godkjent av Frøya kommune i og 

med at det er kommunen som har foretatt utbygging av havna i forbindelse med utbygging av 

Hamarvik Næringspark. 

 

Alle flytebryggene har landfeste på motsatt side av bukta i forhold til selve næringsparken. I 

dette området er det også bygd en rekke naust som en erstatning for de naust/naustrettigheter 

som ble ervervet i forbindelse med utbygging av næringsparken. 

 

Vurdering: 

 

Båtforeningen har planer om ytterligere utbygging av småbåthavna, bl.a. et klubbhus. De må 

derfor ta opp banklån og banken krever at de har tinglyst adgang til de utlagte flytebryggene. 

To av bryggene har landfeste på private eiendommer og hvor det allerede er sikret tinglyst 

rettighet. Den innerste flytebrygga har landfeste på kommunens eiendom Gnr. 9, bnr. 106 og 

de søker nå om at de også får tinglyst rettighet til landfeste for denne brygga. 

 



Det er stor etterspørsel etter plass for småbåter i Hamarvika og de to andre småbåtanleggene i 

Hamarvik som ligger i Hammervågen samt Hamarvik Småbåtforening har ventelister. Det er 

derfor viktig at småbåtforeningene sikres rettigheter til landfeste, slik at de kan ytterligere 

utvide antall plasser. 

 

Rådmannen ser ingen betenkeligheter i å gi en rettighet for landfeste for flytebrygge og tilrår 

at slik rettighet gis som omsøkt. 

 

 

 

 

 

 











 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Andreas Kvingedal Arkiv: L83  

Arkivsaksnr.: 15/1756    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

 

SØKNAD OM TILDELING AV TOMT I BEINSKARDET BOLIGFELT  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Boinnova Smart Living AS tildeles tomt nr. 27, 51, 66 og 68 i Beinskardet boligfelt for 

oppføring av tomannsboliger. Dersom det planlegges bygg for flere enn to boenheter pr. tomt 

må det søkes om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan. Det tas derfor forbehold om slik 

dispensasjon, da antall boenheter i boligfeltet nå nærmer seg «taket» for kapasiteten for el-

hovedkabelen inn til feltet. 

 

Tomtene tildeles på vanlige betingelser dvs. at alle tomtekostnader skal være innbetalt innen 

3 mndr. etter tildelingsvedtak og det skal være igangsatt bygging på tomtene innen 2 år etter 

tildelingsdato, hvis ikke skal tomtene skjøtes tilbake til kommunen. Ved tilbakeføring av 

tomtene til kommunen betaler kommunen tilbake det innbetalte beløp uten rente og med 

fratrekk for tinglysingsgebyr og dokumentavgift for tinglysing av skjøter. 

 

 

Vedlegg: 

 

Søknad fra Boinnova Smart Living AS, mail datert 25.11.2015 

Kart som viser de omsøkte tomtene. 

 

Saksopplysninger:   

 

Boinnova Smart Living AS søker om tildeling av 4 tomter i Beinskardet boligfelt. Her 

planlegges det totalt 8 boliger.  

 

Vurdering: 

 

Slik søknaden fremstår vil de omsøkte tomtene bli bebygget med tomannsboliger og dette 

ligger derfor innenfor reguleringsbestemmelsene når det gjelder antall boenheter pr. tomt. 

Firmaet har igangsatt bygging av 8 enheter på tomt nr. 81 og 82 i Beinskardet boligfelt og 

disse boligene vil etter planen være innflyttingsklar til våren 2016. 

 

Det er stor etterspørsel etter boliger på Sistranda og denne søknaden om tomter kommer som 

et resultat av de behov kommunen har fremsatt for fremtidige utleieboliger.  



Det er derfor svært viktig at slike prosjekter som nå planlegges gjennomføres snarest, slik at 

vi kan få en mer «normal» boligsituasjon. 

 

Rådmannen vil derfor tilrå at firmaet tildeles tomtene på vanlig betingelser.  

 

 

 

 

 

 







 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Andreas Kvingedal Arkiv: 153  

Arkivsaksnr.: 15/1779    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

BUDSJETTJUSTERING - AVSKRIVNINGER 2015  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Frøya kommunestyre vedtar følgende budsjettjustering vedrørende avskrivninger for bygg og 

anleggsmidler for 2015. 

 

Debet:  1.5900 alle ansvar – Avskrivninger   kr. 23.344.483,- 

Kredit: 1.9900.8990.860 –Motpost avskrivninger kr. 23.344.483,- 

 

Rådmannen gis fullmakt til å postere avskrivningene på ansvar og funksjon i henhold til 

vedlagte liste.  

 

 

Vedlegg: 

 

Oversikt over avskrivninger på ansvar og funksjon 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

 

Saksopplysninger:   

 

I tidligere årsbudsjett har avskrivninger ikke vært budsjettert. Dette har vært bemerket fra 

revisjonen hvert år i forbindelse med godkjenning av kommuneregnskapet.   

 

Vurdering: 

 

I budsjettforslaget for 2016 og økonomiplanen 2016 – 2019 er avskrivninger nå medtatt. For 

at vi skal få et riktig bilde ved sammenligning budsjett og regnskap for 2015 legger nå 

rådmannen frem en budsjettjustering for å få et oppdatert budsjett hvor avskrivningene er 

inkludert. Dette vil lette situasjonen når det gjelder årsrapporten for den enkelte virksomhet, 

da spesielt teknisk avdeling, da dette medfører at virksomhetens ramme økes tilsvarende 

avskrivingene for samtlige bygg og andre anleggsmidler. 

 



Denne budsjettjusteringen har ingen betydning for budsjettbalansen, sett budsjettet samlet, da 

motposten til avskrivningene føres som en inntekt under ansvar 8990. 

 

 

 

 





 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Andreas Kvingedal Arkiv: 611  

Arkivsaksnr.: 15/1780    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

 

INDUSTRI- AREAL-EVT. KJØP  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet viser til henvendelse fra Rolf Hammervik vedrørende evt. salg av del av 

eiendommen Gnr.9, bnr. 6 på Hamarvik. Med bakgrunn i at eiendommen ligger tett opp til 

Hamarvik Næringspark er Frøya kommune interessert i å gå i forhandlinger med grunneier 

med mål om å inngå kjøpekontrakt for erverv av arealet. 

Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle et forslag til kjøpekontrakt som legges frem for 

formannskapet og kommunestyret til endelig godkjenning. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Mail fra Rolf Hammervik, datert 30.11.2015 

Kart som viser den aktuelle parsellen som tilbys. 

Utsnitt av reguleringsplan for Hamarvik/Hamarvikbukta 

 

Saksopplysninger: 

   

Rolf Hammervik har ved mail av 30.11.2015 informert om at han vurderer salg/utleie av et 

areal i nær tilknytning til Hamarvik Næringspark. Henvendelsen er sendt Frøya kommune 

slik at kommunen har mulighet til å vurdere vårt behov for areal i dette området. 

 

Vurdering: 

 

Arealet som selges er i reguleringsplanen regulert til blandet formål – Forretning/kontor. I 

reguleringsbestemmelsene er følgende angitt for arealet: 

«I disse områdene kan det oppføres bygninger til følgende formål: Handelsvirksomhet, 

kontorer, mindre handtverksbedrifter i kombinasjon med utsalg.» 

Tillatt bebygd areal skal ikke overstige 30% av tomtens areal» 

 

Rådmannen mener at arealet er høyst interessant å erverve som en utvidelse av Hamarvik 

Næringspark. Selv om arealet ikke er regulert til industri slik som i næringsparken, vil det 

være mulig å kunne tilby dette arealet ved etablering av mindre industribedrifter. Rådmannen 



tilrår at det inngås forhandlinger med Hammervik med det som mål å inngå kjøpekontrakt for 

eiendommen. 

  

 

 

 









 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Kristin Strømskag Arkiv: 141  

Arkivsaksnr.: 14/1225    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR SISTRANDA  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 11-14 vedtar Frøya kommune at forslag til 

kommunedelplan for Sistranda sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn.  

 

 

Vedlegg: 

Planbeskrivelse med bestemmelser 

Plankart 

Konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse 

Innspill i tråd med gjeldende kommunedelplan 

Høringsinnspill angående kai/molo Midtsian 

 

Saksopplysninger:   

 

Bakgrunn:  

Planstrategi for Frøya kommune, vedtatt i 2012, peker på at kommunedelplan for Sistranda 

bør revideres i 2012/2013. Formannskapet vedtok i møte 14.10.14 å starte arbeidet med 

revidering av kommundelplan for Sistranda. Gjeldende kommunedelplan ble vedtatt 

25.06.09. 

 

Rådmannen har opprettet en arbeidsgruppe som har fulgt planarbeidet tett. Gruppa har bestått 

av: 

· Kommuneplanlegger (Jon Birger Johnsen/Kristin Strømskag) 

· Virksomhetsleder Teknisk (Sigrid Hansen/ Andreas Kvingedal) 

· Arealplanlegger (Jogeir Mikalsen/ Silje Meslo Lien) 

· Virksomhetsleder Kultur og næring (Maciej Karpinski) 

· Folkehelsekoordinator (Kristin Strømskag) 

· Seniorrådgiver (Andreas Kvingedal) 

 

Kommuneplanens arealdel har hjemmel i Plan og bygningsloven (PBL) av 2008 (LOV 2008-

06-27 nr. 71.) Den rettskraftige delen av planen består av plankart med tilhørende 

bestemmelser. Den juridiske virkningen framgår av PBL § 11-6. Virkningen er at det ikke er 



tillatt med nye tiltak eller utvidelse av eksiterende tiltak som er i strid med plankart med 

bestemmelser: 

 

· Plankartet viser hvor det er tillatt med utbygging – og til hvilket formål. 

· Bestemmelsene utdyper plankartet og beskriver hva som må detaljplanlegges videre, 

hva som må være oppfylt før en plan- eller byggesak kan avgjøres og under hvilke 

rammer utbygging og videre planlegging kan skje. 

 

Bestemmelsene inngår i samme dokument som planbeskrivelsen. Planbeskrivelsen utdyper 

planens juridiske virkning og redegjør for forholdet til vedtatte reguleringsplaner. Videre har 

den en kort beskrivelse av endringene i forhold til kommunedelplanen fra 2009. 

Ny kommunedelplan skal erstatte kommunedelplan fra 2009. Sistranda har vært og er i rask 

utvikling og det er knyttet mange interesser til arealbruken. Gjennom planarbeidet skal de 

ulike interessene komme fram og belyses, avveininger skal foretas for å komme fram til gode 

og helhetlige beslutninger om arealbruken. Det er utarbeidet konsekvensutredning (KU) og 

risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) som grunnlag for å vurdere endringer i planen. KU og 

ROS følger planen i ett samla dokument. 

 

Formål med prosessen: 

Det er redegjort for formålet med planarbeidet i fastsatt planprogram 26.08.2015, som er å 

finne på kommunes hjemmeside. Her presiseres at ulike folkehelsetiltak har vært viktige 

tema ved siden av å løse utbyggingsbehov som bl.a. småbåthavner, varierte boligtilbud og 

varierte næringsområder. 

 

Prosess: 

Det har blitt gjennomført en omfattende medvirkningsprosess i forbindelse med utarbeiding 

av planprogram og høringsutkast, jamfør PBL § 5-1.  I tillegg til folkemøte og åpne 

kontorkvelder, er det avholdt åpent møte for næringslivet og egne møter med særlige 

interessenter. Oppstart av planarbeidet er også annonsert i lokale medier, samt på 

kommunens hjemmeside. For utdypende opplysninger, se vedtatt planprogram. 

 

Barn og unges rett til medvirkning er særskilt påpekt i PBL § 5-1. I prosessen er det brukt 

verktøyet Barnetråkk for å sikre dette. Barnetråkk er et digitalt verktøy som gir oppdatert 

lokalkunnskap om barn og unges arealbruk. Registreringene blir til et temakart som passer 

inn i det øvrige plangrunnlaget til kommunen. Å ta i bruk kartgrunnlaget med barn og unges 

preferanser i nærmiljøet gir grunnlag for gode politiske beslutninger og bedre planlegging, 

samt at det dekker sentrale dokumentasjonskrav. Tjenesten registrerer: elevenes skolevei, 

steder de liker: aktiviteter og beskrivelser av steder og hva som bør endres: problemer, farer 

eller aktiviteter. 

 

Innspillene kommet i prosessen er vurdert av rådmannens arbeidsgruppe. Vurderingene er 

utdypet i konsekvensutredningen (se vedlegg). Innspillene som rådmannen har tilrådd er 

innarbeidet i planbeskrivelse med bestemmelser og plankart.  

 

Det har i tillegg kommet innspill som vurderes å være i tråd med gjeldende 

kommunedelplan. Disse er ikke inkludert i konsekvensutredningen, men ligger vedlagt i egen 

tabell.  

 

Forholdet til eldre planer 



Den nye kommunedelplanen bygger på kommunedelplan vedtatt i 2009. Denne ble utarbeidet 

etter Plan- og bygningsloven 1985. Konvertering til ny plan- og bygningslov (av 27.juni 

2008) har medført mindre endringer av formål som er utgått ihht. ny lov. Her er det tatt 

utgangspunkt i hvordan områdene faktisk brukes i dag. 

 

Fortsatt rettskraft for eldre reguleringsplaner 

Det foreligger flere relativt nye reguleringsplaner innenfor kommuneplanområdet. Dette 

gjelder for Ervika, Siholmen, deler av Midtsian, samt en del boligfelt og Nordhamarvik 

næringspark. Disse er gjengitt i planbeskrivelsen. De er dessuten tilgjengelige i kommunens 

karttjeneste. I følge § 11-6 i PBL vil framtidig arealbruk fastsatt i kommuneplan være 

bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak. Der det eventuelt blir motstrid 

mellom kommuneplan og eldre reguleringsplaner, er det kommuneplanen som gjelder. 

I ny kommunedelplan er i hovedsak vedtatte eldre reguleringsplaner vist som hensynssone 

etter PBL § 11-8f, Sone hvor gjeldende reguleringsplan skal gjelde. I den delen av sentrum 

som omfatter bl.a. idrettsanlegg, kommunehus og skoleanlegg, er det noen endringer/ 

justeringer i arealbruken. Her gjelder derfor kommundelplanen der det er motstrid med 

reguleringsplan vedtatt 07.08.1982. 

 

Reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde:  

· Blått kompetansesenter vedtatt 27.11.2014 (ikke registrert inn i kartbasen per 

30.11.2015), skal fortsatt gjelde. 

· Frøya kultur- og kompetansesenter vedtatt 25.01.2012, skal fortsatt gjelde. 

· Sistranda sentrum vedtatt 25.09.2007, skal fortsatt gjelde. 

· Beinskardet boligfelt, vedtatt 14.02.2012 , skal fortsatt gjelde. 

· Rabben vest, vedtatt 01.10.1998, skal fortsatt gjelde. 

· Rabbenfeltet, vedtatt 14.03.1985, skal fortsatt gjelde. 

· Rabben boligfelt, sist endret/vedtatt 25.02.99,skal fortsatt gjelde. 

· Reguleringsplaner for Nordhammarvik Næringspark, sist endret/vedtatt 20.06.2013, 

skal fortsatt gjelde. 

 

For arealer som omfattes av reguleringsplan Herredshus, Helsesenter m.m. vedtatt 

07.08.1982 gjelder kommuneplanen ved motstrid med denne reguleringsplanen. Det foreslås 

i kommunedelplanen endringer med utvidelse av areal til idrettsanlegg og endret fordeling av 

boliger/offentlig tjenesteyting, samt nye fortau og en mindre endring av kjøreatkomst til 

fotballhallen. 

 

Hovedinnhold i planen 

Under listes hovedendringene i høringsutkastet. For nærmere utdypning og vurderinger, se 

konsekvensutredning og planbeskrivelse med bestemmelser. 

 

Offentlig eller privat tjenesteyting 

Det er vurdert to områder til framtidig helsehus/boliger til pleietrengende: Beinskardet og 

Gulosmyran. Beinskardet vurderes å være mer gunstig enn Gulosmyran da det ligger 

nærmere sentrum på Midtsian. Beinskardet er nært eksisterende base for helsetjenester, og 

dette bidrar til å gjøre pleie- og omsorgstjenesten mer effektiv. Arealet vil dekke behovet i 

20-30 år.  

 

Områder som i kommunedelplanen fra 2009 var disponert til allmennyttig formål er nå vist 

som eksisterende områder for offentlig eller privat tjenesteyting. Dette gjelder: 



 Sistranda kystbarnehage og Rabben barnehage  

 Områder som tidligere var vist til offentlig formål på Midtsian nå vist til offentlig 

eller privat tjenesteyting, med unntak av noen mindre områder som er 

tilbakeført/omdisponert til boliger (B3) 

 

Boliger 

Frøya kommune er inne i en periode med sterk utvikling. Folketallet forventes å øke fra 4634 

per 01.01.2015 til 5500 i 2040.  

ÅR 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Folkemengde 

Frøya kommune 

4144 4215 4314 4326 4369 4506 4547 

Antall byggetillatelser 

boliger/leiligheter 

24 29 21 12 35 61 45 

Tabell: sammenheng befolkningsutvikling og oligbygging på Frøya i perioden 2008-2014 

 

Utviklingen i boligbygging og befolkningstall henger sammen. Tallene over gjelder hele 

kommunen. Med bakgrunn i erfaringer er det anslått at ca halvparten av boligbyggingen skjer 

på Sistranda. Framskrevet boligbyggeprognose for Sistranda gir ut fra dette et 

tilretteleggingsbehov for ca 25 boliger/leiligheter i året, dvs. 300 boliger i 12-årsperioden.  

 

Det er behov for å få avsatt områder med ulike boligformer. Det er her flere behov som skal 

imøtekommes: 

 Rimelige boliger  

 Sentrale og lettvinte boliger 

 Eneboliger  

 Sjønære boliger 

 Landlige eneboligtomter 

 

Innenfor vedtatte reguleringsplaner ligger det pr. i dag 92 boenheter som ikke er realisert. I 

tillegg ligger det en arealreserve til boligformål i gjeldende kommunedelplan på 150 daa hvor 

det ikke er utarbeidet reguleringsplan.  

Til sammen vel 200 daa fordelt på 10 områder er utredet til boligformål. Av dette er 7 

områder tilrådd, noen i redusert omfang. Disse tilsvarer 73 daa utbyggingsområde. 

 

Dette gir følgende reserve: 

Bolig/tomtereserve Sistranda Ervika 
Ferdig regulerte områder 92 tomter 0 tomter 

Avklart i tidligere kommune- 

Plan – ikke regulert 

100 daa  

(delvis fortetting) 

50 daa 

Ny kommuneplan 2015 66 daa 7 daa 

 

Følgende nye boligområder foreslås: 

Ervika/Dørvikan: Boliger i Ervika er ment å dekke etterspørsel etter mer landlige boliger.  

o Område B1 er nytt boligområde på 7 daa og ligger ca 2 km fra sentrum. Dette 

erstatter delvis område for spredt boligbygging fra kommundelplan 2009.  

o I tillegg videreføres også øvrige boligområder og områder for spredt 

boligbygging fra tidligere plan. 

 



Sentrumsnære boliger/Sistranda: Det foreslås 6 nye boligområder på til sammen 66 daa i 

tilknytning til sentrum. Områdene ligger i en avstand på inntil 1,4 km fra skoleområdet i 

sentrum.  

o B3 egner seg til leilighetsbygg/lavblokk. De øvrige områdene til tettere 

småhusbebyggelse.  

o B2 øvre del av Sivegen, 13,5 daa, med enkel forbindelse til skole/ sentrum og 

fritidsaktiviteter. Dette er utvidelse av eksisterende boligområde. 

o B3 a, b, c utgjør et sammenhengende område for hovedsaklig tett utbygging. 

Området er på 19,7 daa hvorav 6,7 daa er bebygd. Dette gir 13 daa uutnytta 

boligareal i direkte tilknytning til sentrum. B3 b er en omdisponering av 

gamle videregående skole.  

o B4 er en tilbakeføring til bolig (2,6 daa) i tilknytning til Grønnskagveien 32. 

Området ble i kommunedelplan 2009 vist til friområde. Området har ingen 

særskilt betydning som friområde.  

o B5 er et område på 4,3 daa øst for Beinskaret. Dette ligger inntil eksisterende 

boliger og er en fortetting.  

o B6 a, b, c utgjør et sammenhengende område på 27,5 daa på Sørrabben. Dette 

er en utvidelse av eksisterende boligområde.  

o B7 Sørrabben på 5,2 daa ligger i strandsonen like nedenfor fv. 714. 

Utbyggingen bør spesialtilpasses for å løse utfordringer knyttet til 

beliggenheten i strandsonen og støy. Allmennhetens interesser er ivaretatt ved 

å avsette en sone til LNFR område/Sistien. 

 

Næring 

En stor del av næringslivet på Frøya er knytta til sjøbasert virksomhet, og det er derfor behov 

for utvidet areal til dette, jf. at Nordhammarvik næringspark allerede er fylt opp av 

interessenter. Det er imidlertid viktig å legge til rette for næring som ikke er avhengig av 

sjøtilknytning et annet sted. Dette for å spare verdifull strandsone.  

 

Følgende områder er vurdert: 

N1, Sjøtilknytta næring 

Området foreslås som en direkte utvidelse mot nord av Nordhammarvik næringspark. Her er 

det grunt og det ligger til rett for en utfylling. Det er viktig at utfyllingen avrundes mot nord 

slik at en får etablert en mest mulig naturlig kystlinje. Det må utarbeides reguleringsplan for 

området. 

 

N2, for ikke sjøbasert næring 

Det har vært vurdert to områder som begge ligger på vestsida av fylkesvegen og nært det 

etablerte industriområdet. Vest for fylkesvegen ligger det også en gravplass og noen boliger 

samt en bensinstasjon/verksted. Dette er virksomheter som det må tas hensyn til. Ut fra 

konsekvensutredningen konkluderes det med at alt. mot nord, N2, er det beste. Området gir 

rom for buffersone mot eksiterende boliger og vil ikke forstyrre gravplassen i samme grad 

som det sørlige alt. 

 

Småbåthavn 

Behovet for småbåthavn er stort, og antall plasser er anslått til 2-300 plasser i planperioden, 

dette er basert på et betydelig udekt behov. Ut fra konsekvensutredningen konkluderes det 

med at intensjonen fra kommunedelplan 2009 videreføres med tilbud både ved Siholmen og 

Rabbenkaia. Dette medfører kun mindre endringer ifht gjeldende plan. Vedtatt 



reguleringsplan for området nedenfor Frøya kultur- og kompetansesenter anbefales av 

rådmannen videreført.  

 

I tillegg pågår det en vurdering av etablering av liggekai for fartøy. Denne er planlagt i 

reguleringsplan for Siholmen, og det er en forventning om at liggekaia skal delfinansieres 

gjennom statsbudsjettet 2015. 

 

Liggekai kominert med småbåthavn; muligheter 

Hvis kommunen ikke får forventet eller avkortet finansiering av liggekai på Siholmen, må 

kommunen se etter samarbeidspartnere andre steder, som kan bidra til finansiering og 

bygging, gjerne i kombinasjon med småbåthavn. Følgende alternativ foreligger: 

 Rabben marina 

 Området nedenfor Frøya kultur- og kompetansesenter 

 

Ut fra de arealmessige virkninger av tiltakene tilrår rådmannen en løsning med full utbygging 

av Rabbakaia og en mindre utbygging i hht. gjeldende reguleringsplan for Frøya kultur- og 

kompetansesenter med inntil 10 gjesteplasser nedenfor Midtsian. Landskap og allmennhetens 

interesser ved gjennomføring av planer for Folkeparken og Sistien vil bli bedre ivaretatt 

gjennom denne løsningen. 

 

For utdypende opplysninger om rådmannens vurdering angående Småbåthavn, henvises til 

konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse, s. 51-52. 

 

Naust 

Det er kommet inn innspill om naust, både ønske om nye naust og anmodning om å sikre 

eksisterende naust slik at disse kan bygges opp igjen/restaureres ved behov. Eksisterende 

naust framstår som relativt spredt. Det er ikke tradisjon for å bygge mange naust i 

sammenhengende rekke, men heller ett naust på hver eiendom. Dette landskapsbildet er det 

ønske om å bevare. 

Følgende tilrådninger foreligger: 

 Sør for Rabbenkaia, vist som Annet byggeområde Naust. Dette området som er 

avgrenset av sjøen og fylkesvegen, begrenses i ny plan til de sjønære områdene. 

Området opp mot vegen tilbakeføres til LNFR. 

 I LNFR områdene nedenfor fylkesvegen mellom Nordhammervika og Siholmen vises 

en sone med åpning for spredt naustbebyggelse. Planbestemmelsene fastslår at 

eksisterende naust i LNFR området med åpning for spredt naustbebyggelse, skal 

inngå i planen, samt at det tillates bygd maks 4 nye naust på eiendommen19/9 og 

19/20 (jf. innspill naust).  

 Det er også kommet innspill om naust i tilknytning til Folkeparken. Ivaretakelse av 

dette går fram av føringer for reguleringsplan, jf. kommunedelplanens bestemmelser. 

 

Sentrumsformål 

Planen viser to nye områder til sentrumsformål. Dette omfatter forretninger, tjenesteyting og 

boligbebyggelse, herunder nødvendige grøntareal og trafikkareal til bebyggelsen. 

 

S1 er en mindre utvidelse av eksisterende sentrumsformål.  

Her inngår forretningsbebyggelse og Sistien. Det vises til konsekvensutredningen hvor det 

konkluderes med at dette er en liten utvidelse som med avbøtende tiltak/aktsomhet lar seg 

løse. 



 

S2 Siholmen 

Dette er et uregulert område hvor det har vært stor aktivitet i mange år. Den faktiske 

arealbruken er fortsatt reiseliv, bolig, forretning og tjenesteyting. I tillegg arrangeres 

Frøyafesivalen ved Siholmen hver sommer. Kommunedelplanen fra 2009 viste området til 

havneområde, erverv og naust/sjøhus, mens naboområdet var vist til senterområde. I 2014 ble 

det godkjent reguleringsplan for naboområdet, som ble regulert til forretning/kontor samt 

område med sjøhus, naust, og bygg tilknyttet Frøya videregående skole/fiskerivirksomhet. 

Det er en intensjon om å opprettholde variert aktivitet på Siholmen, og det er mest 

hensiktsmessig å benytte sentrumsformål for å ivareta dette. 

 

Annet 

KB1 Rabben, kombinert bygge- og anleggsformål 

Dette er et uregulert område som i kommunedelplan 2009 ble vist som annet byggeområde: 

Allmennyttig formål. Allmennyttig formål inngår ikke i PBL 2008, og området vises i ny 

plan til kombinert bygge- og anleggsformål. Det pågår reguleringsarbeid for området. 

Sjøsiden er vist til småbåthavn, i tråd med tidligere kommunedelplan. 

 

VA 1 Renseanlegg for avløp 

Ny hovedplan for avløp er under utarbeidelse. Gjennom dette arbeidet er det kommet fram 

behov for nytt renseanlegg med behov for et areal på om lag 2 daa mellom Fylkesveg 714 og 

sjøen. I arbeidet med ny hovedplan er alternative løsninger vurdert. Disse synes kompliserte 

og dermed vanskelig å gjennomføre kostnadsmessig. 

 

Gangveg 

For å ivareta bedre trafikksikkerhet er det foreslått gangveg langs Sørveien, Mellomveien og 

fram til Siveien, samt en tilnytning opp til fotballhallen. Dette ivaretar myke trafikanter på 

veg til skole og til fritidsaktiviteter. 

 

I 1 Utvidelse av idrettsanlegg 

Idrettsanlegget ved Golanskogen foreslås utvidet for å gi plass til fotballhall. Denne er 

planlagt delvis på nåværende utendørs fotballbane som nå erstattes med en mindre sjuerbane. 

Adkomst til fotballhallen justeres og det føres fram gangveg, jf. over. 

 

F1, Friområde 

Frøya folkepark skal være en opplevelsespark som skal formidle Sistrandas historiske og 

kulturelle utvikling. Det innebærer tilrettelegging for museum og kulturaktiviteter. Noen 

historiske bygg blir flyttet til området i tillegg til at typiske sjøhus blir satt opp. 

Administrasjonsbygg for folkeparken tenkes etablert sør for Frøya kultur- og 

kompetansesenter, innenfor området avsatt til sentrumsformål. Sistien vil være et viktig 

innslag i folkeparken. I det samme området er det etablert et miljø for sjøsport/kiting som 

innlemmes i folkepark-planene. Det skal utarbeides reguleringsplan for folkeparken. 

 

 

Turveg 1/ utvidelse Sistien 

Sistien, som ble lagt inn i kommunedelplan i 2009 fra Siholmen til Rabbakaia, videreføres 

fram til Nordhammarvika. Den sees i sammenheng med eksisterende gang- og 

sykkelvegtilbud langs fylkesveg 714. Disse vil danne turvegtilbudet "Sistranda rundt" og er 

også knyttet til turveger innover Hauan. Stien binder også sammen ulike områder og 



aktiviteter som foregår i strandsona. Denne vil få en enkel opparbeiding, gruslagt i 2,-2,5 

meters bredde. Dette skal gjøre stien brukbar for syklister og rullestoler/barnevogner. Det er 

samtidig viktig å innordne stien til landskapet og unngå å overdimensjonere den. Turstien er 

både ment å være et tiltak som skal fremme rekreasjon og friluftsliv, samtidig som det utgjør 

en attraktiv veg for gående og syklende på veg til og fra daglige gjøremål. Stien skal ha en 

høyere standard mellom folkeparken og Administrasjonsbygget sør for Frøya kultur- og 

kompetansesenter.  

I tilknytning til turstien, foreslås det å opparbeide rasteplass/utsiktspunkt ved endepunktet i 

sør, rett nord for avkjørsla til Nordhammervik næringspark. Her ligger en del av den gamle 

fylkesvegen i en kurve på utsida av dagens veg. Det forutsettes at bilatkomst til området skjer 

via atkomstvegen til industriområdet, og at området ellers opparbeides som en rasteplass med 

utsikt mot sjøen. 

 

Vurdering: 

På bakgrunn av innspill til planarbeidet, konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse 

anbefaler rådmannen at kommunestyret vedtar at Frøya kommune legger forslag til plankart 

og planbeskrivelse med bestemmelser, datert 27.11.2015, ut på høring og offentlig ettersyn, 

jamfør plan- og bygningslovens § 11-14. 
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INNLEDNING 

Planstrategi for Frøya kommune, vedtatt i 2012, peker på at kommunedelplan for Sistranda bør revide-
res i 2012/2013. Formannskapet vedtok i møte 14.10.14 å starte arbeidet med revidering av kommun-
delplan for Sistranda. Gjeldende kommunedelplan ble vedtatt 25.06.09. 
 

Rådmannen har opprettet en arbeidsgruppe som har fulgt planarbeidet tett. Gruppa har bestått av:  

• Kommuneplanlegger (Jon Birger Johnsen/Kristin Strømskag)  

• Virksomhetsleder Teknisk (Sigrid Hansen/ Andreas Kvingedal)  

• Arealplanlegger (Jogeir Mikalsen/ Silje Meslo Lien) 

• Virksomhetsleder Kultur og næring (Maciej Karpinski)  

• Folkehelsekoordinator (Kristin Strømskag) 

• Seniorrådgiver (Andreas Kvingedal) 
 
Kommuneplanens arealdel har hjemmel i Plan og bygningsloven (PBL) av 2008 (LOV 2008-06-27 nr. 71.)  
Den rettskraftige delen av planen består av plankart med tilhørende bestemmelser. Den juridiske virk-
ningen framgår av PBL § 11-6.  Virkningen er at det ikke er tillatt med nye tiltak eller utvidelse av eksite-
rende tiltak som er i strid med plankart med bestemmelser: 

• Plankartet viser hvor det er tillatt med utbygging – og til hvilket formål.  

• Bestemmelsene utdyper plankartet og beskriver hva som må detaljplanlegges videre, hva som 
må være oppfylt før en plan- eller byggesak kan avgjøres og under hvilke rammer utbygging og 
videre planlegging kan skje.  

 
Bestemmelsene inngår i samme dokument som planbeskrivelsen. Planbeskrivelsen utdyper planens 
juridiske virkning og redegjør for forholdet til vedtatte reguleringsplaner. Videre har den en kort beskri-
velse av endringene i forhold til kommunedelplanen fra 2009. 
 
Ny kommunedelplan skal erstatte kommunedelplan fra 2009. Sistranda har vært og er i rask utvikling 
og det er knyttet mange interesser til arealbruken. Gjennom planarbeidet skal de ulike interessene 
komme fram og belyses, avveininger skal foretas for å komme fram til gode og helhetlige beslutninger 
om arealbruken. Det er utarbeidet konsekvensutredning (KU) og risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) som 
grunnlag for å vurdere endringer i planen. KU og ROS følger planen i ett samla dokument. 
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PLANBESKRIVELSE 

1 Planprosessen 

Det er redegjort for opplegget for planarbeidet med deltakelse og medvirkning m.v. i planprogram 

fastsatt av kommunestyret i sak 80/15 den 26.august 2015. I forbindelse med høring av planprogram-

met kom det inn flere innspill til ny arealbruk. Disse er behandlet i Konsekvensutredningen (KU) og inn-

spill som ønskes inntatt framgår av plankartet og planbeskrivelsen. Forøvrig bygger kommunedelpla-

nen på behov som kommunen har registrert.   Det vises til Planprogrammet som finnes på kommunes 

hjemmeside. 

 

2 Formål med planarbeidet  

Det er redegjort for formålet med planarbeidet i fastsatt planprogram 26.08.2015, som er å finne på 

kommunes hjemmeside. Her presiseres at ulike folkehelsetiltak har vært viktige tema ved siden av å 

løse utbyggingsbehov som bl.a. småbåthavner, varierte boligtilbud og varierte næringsområder. 
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3 Forholdet til eldre planer og behandling av innkomne innspill 

 
 

Kommunedelplan for Sistranda,  vedtatt i 2009 
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Utsnitt fra kommunedelplan Midtsian2009 

 

Den nye kommunedelplanen bygger på kommunedelplan vedtatt i 2009. Denne ble utarbeidet etter 

Plan- og bygningsloven 1985. Konvertering til ny plan- og bygningslov (av 27.juni 2008) har medført 

mindre endringer av formål som er utgått ihht. ny lov. Her er det tatt utgangspunkt i hvordan område-

ne faktisk brukes i dag.  

 

Fortsatt rettskraft for eldre reguleringsplaner  
Det foreligger flere relativt nye reguleringsplaner innenfor kommuneplanområdet. Dette gjelder for 

Ervika, Siholmen, deler av Midtsian, samt en del boligfelt og Nordhamarvik næringspark. Disse er gjen-

gitt på de neste sidene. De er dessuten tilgjengelige i kommunens karttjeneste. 

 

I følge § 11-6 i PBL vil framtidig arealbruk fastsatt i kommuneplan være bindende for nye tiltak eller 

utvidelse av eksisterende tiltak. Der det eventuelt blir motstrid mellom kommuneplan og eldre regule-

ringsplaner, er det kommuneplanen som gjelder. 

 

I ny kommunedelplan er i hovedsak vedtatte eldre reguleringsplaner vist som hensynssone etter PBL 

 § 11-8f, Sone hvor gjeldende reguleringsplan skal gjelde. I den delen av sentrum som omfatter bl.a. 

idrettsanlegg, kommunehus og skoleanlegg, er det noen endringer/justeringer i arealbruken. Her gjel-

der derfor kommundelplanen der det er motstrid med reguleringsplanvedtatt 07.08.1982.  
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Reguleringsplan Ervika havn, godkjent 23.10.2008, skal fortsatt gjelde. 

 

 

  
Reguleringsplaner for Siholmen vedtatt 05.11.2015 og for Sistranda boligtun vedtatt 22.09.2010 skal fortsatt gjelde. 

 

SIHOLMEN 

SISTRANDA 
BOLIGTUN 

ERVIKA HAVN 
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Reguleringsplaner for  
• Blått kompetansesenter vedtatt 27.11.2014 (ikke registrert inn i kartbasen per 01.11.2015), skal fortsatt gjelde. 

• Frøya kultur- og kompetansesenter vedtatt 25.01.2012, skal fortsatt gjelde. 

• Sistranda sentrum vedtatt 25.09.2007, skal fortsatt gjelde. 

• Herredshus, Helsesenter m.m. vedtatt 07.08.1982. Her gjelder kommuneplanen ved motstrid med eldre 

reguleringsplan. Det foreslås endringer med utvidelse av areal til idrettsanlegg og endret fordeling av 

boliger/offentlig tjenesteyting, samt nye fortau og en mindre endring av kjøreatkomst til fotballhallen. 

BLÅTT KOMPETANSESENTER 

SISTRANDA SENTRUM 

FRØYA KULTUR- OG  
KOMPETANSESENTER HERREDSHUS, 

HELSESENTER m.m. 
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Reguleringsplan for  

• Beinskardet boligfelt, vedtatt 14.02.2012 , skal fortsatt gjelde. 

• Rabben vest, vedtatt  01.10.1998, skal fortsatt gjelde. 

• Rabbenfeltet, vedtatt 14.03.1985, skal fortsatt gjelde. 

• Rabben boligfelt, sist endret/vedtatt 25.02.99,skal fortsatt gjelde. 
 

 

BEINSKARDET BOLIGFELT 

RABBEN VEST 

RABBENFELTET 

RABBEN BO-
LIGFELT 
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Reguleringsplaner for Nordhammarvik Næringspark, sist endret/vedtatt 20.06.2013, skal fortsatt gjelde. 

  

NORDHAMMARVIK  
NÆRINGSPARK 
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4 Hovedinnhold i planen 

Offentlig eller privat tjenesteyting 
Det er vurdert to områder til framtidig helsehus/boliger til pleietrengende: Beinskardet og 

Gulosmyran. Beinskardet vurderes å være mer gunstig enn Gulosmyran da det ligger nærmere sentrum 

på Midtsian. Dermed kan pasienter og beboere lettere benytte seg av tilbud i sentrum og det er enklere 

for pårørende å komme på ”snarvisitt” i forbindelse med andre gjøremål i. Beinskardet er dessuten nært 

eksisterende base for helsetjenester, og dette bidrar til å gjøre pleie- og omsorgstjenesten mer effektiv. 

Arealet vil dekke behovet i 20-30 år. Utbyggingen oppfattes som naturlig fortetting av et allerede ut-

bygd område.  

 
Områder som i kommunedelplanen fra 2009 var disponert til allmennyttig formål er nå vist som eksiste-

rende områder for offentlig eller privat tjenesteyting. Dette gjelder utbygde barnehager på nedsida av 

fylkesvegen på Grønnskaget, samt på Nordrabben. I tillegg er områder som tidligere var vist til offentlig 

formål på Midtsian nå vist til offentlig eller privat tjenesteyting, med unntak av noen mindre områder 

som er tilbakeført/omdisponert til boliger (B3) 

 
 
Boliger 
Frøya kommune er inne i en periode med sterk utvikling. Folketallet forventes å øke fra 4634 per 

01.01.2015 til 5500 i 2040.  Dette har sammenheng med stor vekst innenfor næringslivet. Det er viktig å 

legge til rette for stabilitet både med tanke på det sosiale miljøet og for næringslivet som har behov for 

stabil arbeidskraft. Attraktivt og variert boligtilbud og et attraktivt sentrum med varierte tilbud, vil bidra 

positivt til dette.  

 
Erfaringer viser at de fleste ønsker å bo på Sistranda der det er et stort tilbud av offentlige og private 

tjenester samt svært gode fritids- og aktivitetstilbud. 

 

 ÅR 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Folkemengde 
Frøya kommune 4144 4215 4314 4326 4369 4506 4547 
Antall byggetillatelser 
på boliger/leiligheter  24 29 21 12 35 61 45 

 Tabell: sammenheng befolkningsutvikling og boligbygging på Frøya i perioden 2008 – 2014  

 

Utviklingen i boligbygging og befolkningstall henger sammen.  Tallene over gjelder hele kommunen. 

Med bakgrunn i erfaringer er det anslått at ca halvparten av boligbyggingen skjer på Sistranda.  Der 

hvor det er et stort tilbud av offentlige og private tjenester samt svært gode fritids- og aktivitetstilbud. 

Med utgangspunkt i gjennomsnittet av boligbygging de tre siste år, gir dette et boligbyggetall på 47 

boliger/leiligheter per år i hele kommunen. Framskrevet boligbyggeprognose for Sistranda gir ut fra 

dette et tilretteleggingsbehov for ca 25 boliger/leiligheter i året, dvs. 300 boliger i 12-årsperioden.  

 

Det er behov for å få avsatt områder med ulike boligformer. Etterspørselen etter rimelige boliger er stor, 

dette tilsier tett utbygging i enkelte områder. Det er også stadig flere som ønsker å bo sentralt og lett-

vint. Samtidig er det mange som ønsker enebolig, og svært mange ønsker å bo sjønært. Videre er det 
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etterspørsel etter mer landlige, eneboligtomter, også her det ønske om at det skal være i kontakt med 

sjøen.  

 

Innenfor vedtatte reguleringsplaner ligger det pr. i dag 92 boenheter som ikke er realisert.  

 

I tillegg ligger det en arealreserve til boligformål i gjeldende kommunedelplan på 150 daa hvor det ikke 

er utarbeidet reguleringsplan. Av dette er ca 50 daa i Ervika og 100 daa på Sistranda. På Sistranda ligger 

denne reserven i tilknytning til eldre, etablert boligbebyggelse.  

 

Det er nødvendig å utarbeide reguleringsplaner for områdene, inklusive for de eldre, etablerte bolig-

områdene på Sistranda. Dette sikrer en optimal utnyttelse av arealene, samtidig som viktig felles infra-

struktur som vegatkomst, lek og uteoppholdsareal m.v. blir løst. 

 

Til sammen vel 200 daa fordelt på 10 områder er utredet til boligformål. Av dette er 7 områder tilrådd, 

noen i redusert omfang. Disse tilsvarer 73 daa utbyggingsområde. 

 
Dette gir følgende reserve: 
 

Bolig/tomtereserve Sistranda Ervika 
Ferdigregulerte områder 92 tomter  0 tomter 

Avklart i tidligere kommu-

neplan – ikke regulert 

 

100 daa (delvis 

fortetting) 

 

50 daa 

Ny kommuneplan 2015 66 daa 7 daa 

 

 
Følgende nye boligområder foreslås: 
 
- Ervika/Dørvikan:  

Boliger i Ervika er ment å dekke etterspørsel etter mer landlige boliger. Område B1 er nytt boligområde 

på 7 daa og ligger ca 2 km fra sentrum Dette erstatter delvis område for spredt boligbygging fra kom-

mundelplan 2009. I tillegg videreføres også øvrige boligområder og områder for spredt boligbygging 

fra tidligere plan.    

 

- Sentrumsnære boliger/Sistranda 

Det foreslås 6 nye boligområder på til sammen 66 daa i tilknytning til sentrum. Områdene ligger i en 

avstand på inntil 1,4 km fra skoleområdet i sentrum. B3 egner seg til leilighetsbygg/lavblokk. De øvrige 

områdene til tettere småhusbebyggelse. 

 

B2 øvre del av Sivegen, 13,5 daa, med enkel forbindelse til skole/sentrum og fritidsaktiviteter. Dette er 

utvidelse av eksisterende boligområde.  

 

B3 a, b, c utgjør et sammenhengende område for hovedsaklig tett utbygging. Området er på 19,7 daa 

hvorav 6,7 daa er bebygd. Dette gir 13 daa uutnytta boligareal i direkte tilknytning til sentrum.  B3 b er 

en omdisponering av gamle videregående skole.   
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B4 er en tilbakeføring til bolig (2,6 daa) i tilknytning til Grønnskagveien 32. Området ble i kommune-

delplan 2009 vist til friområde. Området har ingen særskilt betydning som friområde.   

 

B5 er et område på 4,3 daa øst for Beinskaret. Dette ligger inntil eksisterende boliger og er en fortetting.  

 

B6 a, b, c utgjør et sammenhengende område på 27,5 daa på Sørrabben.  Dette er en utvidelse av eksis-

terende boligområde. 

 

B7 Sørrabben på 5,2 daa ligger i strandsonen like nedenfor fv. 714. Utbyggingen bør spesialtilpasses for 

å løse utfordringer knyttet til beliggenheten i strandsonen og støy. Allmennhetens interesser er ivare-

tatt ved å avsette en sone til LNFR område/Sistien. 

 
Næring 
For videre næringsutvikling er det tatt utgangspunkt i at området ved Nordhammarvik næringspark 

kan være et godt utgangspunkt. Området ligger midt mellom de største bosettingsområdene på Frøya: 

Hammarvik og Sistranda. Det ligger i akseptabel gang-/sykkelavstand fra disse og lokaliseringen vil 

minimalisere biltransport ifbm. arbeidsreiser. 

 

En stor del av næringslivet på Frøya er knytta til sjøbasert virksomhet, og det er derfor behov for utvidet 

areal til dette, jf. at Nordhammarvik næringspark allerede er fylt opp av interessenter. Det er imidlertid 

viktig å legge til rette for næring som ikke er avhengig av sjøtilknytning et annet sted. Dette for å spare 

verdifull strandsone. Følgende næringsområder er foreslått: 

 
N1, Sjøtilknytta næring 
Området foreslås som en direkte utvidelse mot nord av Nordhammarvik næringspark. Her er det grunt 

og det ligger til rett for en utfylling. Det er viktig at utfyllingen avrundes mot nord slik at en får etablert 

en mest mulig naturlig kystlinje.  Det må utarbeides reguleringsplan for området. 

 

N2, for ikke sjøbasert næring 

Det har vært vurdert to områder som begge ligger på vestsida av fylkesvegen og nært det etablerte 

industriområdet.  Vest for fylkesvegen ligger det også en gravplass og noen boliger samt en bensinsta-

sjon/verksted. Dette er virksomheter som det må tas hensyn til. Ut fra konsekvensutredningen konklu-

deres det med at alt. mot nord, N2, er det beste. Området gir rom for buffersone mot eksiterende boli-

ger og vil ikke forstyrre gravplassen i samme grad som det sørlige alt. 

 

Småbåthavn 
Behovet for småbåthavn er stort, og antall plasser er anslått til 2-300 plasser i planperioden, dette er 

basert på et betydelig udekt behov. Ut fra konsekvensutredningen konkluderes det med at intensjonen 

fra kommunedelplan 2009 videreføres med tilbud både ved Siholmen og Rabbenkaia.  Dette medfører 

en utvidelse av småbåthavn ved Rabbenkaia ifht. gjeldende plan. Se forøvrig beskrivelse under KB1. 

 
Naust 
Det er kommet inn innspill om naust, både ønske om nye naust og anmodning om å sikre eksisterende 

naust slik at disse kan bygges opp igjen/restaureres ved behov.  
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I kommunedelplan 2009 ble det avsatt ett nytt område for naust sør for Rabbenkaia, vist som Annet 

byggeområde Naust. Dette området som er avgrenset av sjøen og fylkesvegen, begrenses i ny plan til de 

sjønære områdene. Området opp mot vegen tilbakeføres til LNFR. 

  

Eksisterende naust framstår som relativt spredt. Det ikke er tradisjon for å bygge mange naust i sam-

menhengende rekke, men heller ett naust på hver eiendom. Dette landskapsbildet er det ønske om å 

bevare. 

  
 
 

I LNFR områdene nedenfor fylkesvegen mellom Nordhammervika og Siholmen vises en sone med åp-

ning for spredt naustbebyggelse. Planbestemmelsene fastslår at eksisterende naust i LNFR området med 

åpning for spredt naustbebyggelse, skal inngå i planen, samt at det tillates bygd maks 4 nye naust på 

eiendommen19/9 og 19/20 (jf. innspill naust). Det er ikke forventet at denne utbyggingsmåten vil bidra 

til å privatisere strandsonen vesentlig.  Sistien går gjennom området, og vil bidra til å opprettholde tra-

disjonen der strandsonen og naustene er sosiale møteplasser. 

 

Det er også kommet innspill om naust i tilknytning til Folkeparken.  Ivaretakelse av dette går fram av 

føringer for reguleringsplan, jf. kommunedelplanens bestemmelser. 

 

Sentrumsformål 
Planen viser to nye områder til sentrumsformål, S1 utvidelse/fylling i sjø ved Byggeriet på Rabben og på 

deler av Siholmen. Sentrumsformål er et "samleformål" og omfatter bebyggelse en vanligvis finner i et 

sentrum. Dette gjelder forretninger, tjenesteyting og boligbebyggelse, herunder nødvendige grønta-

real og trafikkareal til bebyggelsen. 

 
S1 er en mindre utvidelse av eksisterende sentrumsformål.  

Her inngår forretningsbebyggelse og Sistien. Det vises til konsekvensutredningen hvor det konkluderes 

med at dette er en liten utvidelse som med avbøtende tiltak/aktsomhet lar seg løse: Det må undersøkes 

for kvikkleire og det må tas hensyn til stormflonivå og avbøtende tiltak iverksettes. Sistien må innpasses 

og tydeliggjøres i byggesaken. Området er imidlertid sårbart med tanke på ytterligere utvidelser, dette 

gjelder både samfunnssikkerhet, landskap og friluftsliv.  

 
S2 Siholmen 
Dette er et uregulert område hvor det har vært stor aktivitet i mange år. Dette har vært et knutepunkt 

for båttrafikk som har utviklet seg videre med reiseliv, bolig, handel og tjenesteyting. Den faktiske are-
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albruken er fortsatt reiseliv, bolig, forretning og tjenesteyting. I tillegg arrangeres Frøyafesivalen ved 

Siholmen hver sommer. 

 
Kommunedelplanen fra 2009 viste området til havneområde, erverv og naust/sjøhus, mens naboområ-

det var vist til senterområde. I 2014 ble det godkjent reguleringsplan for naboområdet, som ble regu-

lert til forretning/kontor samt område med sjøhus, naust, og bygg tilknyttet Frøya videregående skole/ 

fiskerivirksomhet.  

 

Det er en intensjon om å opprettholde variert aktivitet på Siholmen, og det er mest hensiktsmessig å 

benytte sentrumsformål for å ivareta dette, jf. bilder fra Siholmen under. 

   
Siholmen fra sør    Restaurant på Siholmen       Overnattingsberdrift på Siholmen 

 
 
Annet  
KB1 Rabben, kombinert bygge- og anleggsformål 
Dette er et uregulert område som i kommunedelplan 2009 ble vist som annet byggeområde: Allmennyt-

tig formål. Formålet er presisert i bestemmelsene: undervisning, barnehagedrift, kultur/idrettsaktivi-

teter, reiselivsbasert aktivitet, museal aktivitet, forsamlingsfunksjoner ol. I tillegg er det åpnet for ho-

telldrift og bespisning. Allmennyttig formål inngår ikke i PBL 2008, og området vises i forslag til ny plan 

til kombinert bygge- og anleggsformål KB1.  Dette omfatter også en fylling i sjø. Sjøsiden er vist til små-

båthavn. Dette er en utvidelse av småbåthavn i kommunedelplan fra 2009, jf. omtale side 14 under 

småbåthavn og KU. Det pågår reguleringsarbeid for området. 

 
VA 1 Renseanlegg for avløp 
Ny hovedplan for avløp er under utarbeidelse. Gjennom dette arbeidet er det kommet fram behov for 

nytt renseanlegg med behov for et areal på om lag 2 daa mellom Fylkesveg 714 og sjøen. I arbeidet 

med ny hovedplan er alternative løsninger vurdert. Disse synes kompliserte og dermed vanskelig å 

gjennomføre kostnadsmessig. 

 
Gangveg 
For å ivareta bedre trafikksikkerhet er det foreslått gangveg langs Sørveien, Mellomveien og fram til 

Siveien, samt en tilnytning opp til fotballhallen. Dette ivaretar myke trafikanter på veg til skole og til 

fritidsaktiviteter. 

 
I 1 Utvidelse av idrettsanlegg 
Idrettsanlegget ved Golanskogen foreslås utvidet for å gi plass til fotballhall. Denne er planlagt delvis 

på nåværende utendørs fotballbane som nå erstattes med en mindre sjuerbane. Adkomst til fotballhal-

len justeres og det føres fram gangveg, jf. over.  
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F1, Friområde  

Frøya folkepark skal være en opplevelsespark som skal formidle Sistrandas historiske og kulturelle ut-

vikling. Det innebærer tilrettelegging for museum og kulturaktiviteter. Noen historiske bygg blir flyttet 

til området i tillegg til at typiske sjøhus blir satt opp. Administrasjonsbygg for folkeparken tenkes etab-

lert sør for Frøya kultur- og kompetansesenter, innenfor området avsatt til sentrumsformål. Sistien vil 

være et viktig innslag i folkeparken.  

 

I det samme området er det etablert et miljø for sjøsport/kiting som innlemmes i folkepark-planene. 

Det skal utarbeides reguleringsplan for folkeparken. 

 

 
 
Turveg 1/ utvidelse Sistien 

Sistien, som ble lagt inn i kommunedelplan i 2009 fra Siholmen til Rabbakaia, videreføres fram til 

Nordhammarvika. Den sees i sammenheng med eksisterende gang- og sykkelvegtilbud langs fylkesveg 

714. Disse vil danne turvegtilbudet "Sistranda rundt" og er også knyttet til turveger innover Hauan. Sti-

en binder også sammen ulike områder og aktiviteter som foregår i strandsona. Denne vil få en enkel 

opparbeiding, gruslagt i 2,-2,5 meters bredde. Dette skal gjøre stien brukbar for syklister og rullesto-

ler/barnevogner. Det er samtidig viktig å innordne stien til landskapet og unngå å overdimensjonere 

den. Turstien er både ment å være et tiltak som skal fremme rekreasjon og friluftsliv, samtidig som det 

utgjør en attraktiv veg for gående og syklende på veg til og fra daglige gjøremål.  Stien skal ha en høye-

re standard mellom folkeparken og Administrasjonsbygget sør for Frøya kultur- og kompetansesenter.  

 

I tilknytning til turstien, foreslås det å opparbeide rasteplass/utsiktspunkt ved endepunktet i sør, rett 

nord for avkjørsla til Nordhammervik næringspark.  Her ligger en del av den gamle fylkesvegen i en 

kurve på utsida av dagens veg.  Det forutsettes at bilatkomst til området skjer via atkomstvegen til in-

dustriområdet, og at området ellers opparbeides som en rasteplass med utsikt mot sjøen.  
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BESTEMMELSER TIL KOMMUNEDELPLAN 

forklarende tekst eller retningslinjer gjengis i kursiv og er ikke juridisk bindende  

 
Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 27.11.15 

Dato for godkjenning av Kommunestyret:  

 
 

1 GENERELLE BESTEMMELSER PBL  § 11-9 
 
 Krav om reguleringsplan, jf. Pbl § 11-9 pkt 1 
1.1  For underformål til "Bebyggelse og anlegg" stilles det krav om reguleringsplan før oppføring av 

ny bebyggelse kan skje.  
For område F1 er det krav om reguleringsplan før opparbeidelse/utbygging til Folkepark kan skje. 

  For småbåthavn SH1 er det krav om reguleringsplan før utbygging kan skje. 
 

 For unntak fra dette, se § 3.1 og3.2. Unntaket gjelder I1, S1 og Turveg1 Sistien. 
  

 Krav til universell utforming og uteoppholdsareal, jf. Pbl § 11-9 pkt 5 
1.2 Områder avsatt til tjenesteyting skal legges til rette med universell utforming. 

Sistien, mellom område F1 til område for sentrumsformål sør for Frøya kultur- og kompetanse-
senter, skal opparbeides etter prinsippene for universell utforming, se § 3.5. 

 
1.3 Alle boenheter skal ha tilgang til utendørs oppholdsareal etter følgende areal- og kvalitetskrav: 
 

• Minimum 6 m2 privatareal for leilighetsbygg/blokkbebyggelse. 

• Minimum 30 m2 privatareal for annen type bebyggelse. 

• Minimum 25 m2 fellesareal per boenhet for leilighetsbygg/blokkbebyggelse (ved 4 eller flere  
 enheter). 

• Minimum 50 m2 fellesareal per boenhet for annen type bebyggelse. 

• Fellesareal skal tilrettelegges for allsidig lek og aktiviteter for ulike brukergrupper. De skal til-
rettelegges med universell utforming og ha en skjermet plassering med gode sol, terreng og 
miljøforhold. Fellesarealene skal ha en trafikksikker og tydelig atkomst fra boligområdene de 
tilhører. 
 

Felles uteoppholdsareal, inklusive lekeareal, skal inngå i reguleringsplaner for nye boliger. Rikspolitis-

ke retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen legges til grunn. 

  
 Miljøkvalitet, estetikk, natur og landskap, jf. Pbl § 11-9 pkt 6 
1.4  Nye bygg og anlegg skal tilpasses naturgitte omgivelser og kulturlandskap og med minst mulig 

terrenginngrep. Karakteristiske trekk i landskapet med særegen vegetasjon og sammenhengen-
de vegetasjonsbelter skal inngå i planene.  

  
 Forhold som skal avklares og belyses i reguleringsplan, jf. Pbl § 11-8 a) 
1.5 Plan for vei/adkomst, herunder atkomst fra offentlig veg, samt for vann- og avløpsnett skal inngå 

i alle reguleringsplaner.  
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1.6 I reguleringsplan for byggeområdene som er berørt av "hensynssone, fare for stormflo", må risiko 
for stormflo vurderes og legges til grunn ved vurdering av plassering og dimensjonering av ny 
bebyggelse. 

   
1.7 Det skal utføres nødvendige grunnundersøkelser som legges til grunn for regulering av ny be-

byggelse og med sikte på avbøtende tiltak.  
 
1.8 Det skal utføres nødvendige støyundersøkelser som legges til grunn for regulering av ny bebyg-

gelse med sikte på avbøtende tiltak.  Dette gjelder spesielt B6c og B7. SVV ´s støyvarselkart legges 
til grunn. 

 
1.9 For nye næringsområder må det i reguleringsplanene settes rammer for virksomhetene som re-

flekterer både omgivelsens og naturgrunnlagets tåleevne. 
 
1.10 F1 Folkepark er et tilbud til alle grupper i befolkningen, og i reguleringsplanen skal følgende 

byggetiltak innpasses, BYA skal ikke overstige 20 %:  
 

• Sistien. 

• Bygninger som kan brukes til historie- og kulturformidling.  

• Bygninger som tradisjonelt har hatt plass i strandsonen, sjøhus/naust.  
 
2 HENSYNSSONER PBL § 11-8 
 
2.1 I "hensynssone, fare for stormflo", må risiko vurderes nærmere i reguleringsplan. Jf. §1.6. 
   
2.2 Vedtatte reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde er vist i plankartet med hensynssone og   

planID. 
 
 I reguleringsplan for Frøya Kultur- og kompetansesenter vedtatt 25.01.2012, beskrives at flytebrygge 

kan bygges i tilknytning til Midtsiholmen. Denne forutsettes brukt til skoleformål og til gjestehavn med 
maks 10 båtplasser og forutsettes godkjent i byggesak. Forøvrig skal utbygging skje i samsvar med 
gjeldende reguleringsplankart/bestemmelser. Kopi av planen vises på side 9. 

 
3  BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL PBL § 11-10   
  
 Unntak fra krav om reguleringsplan, jf. Pbl § 11-10 pkt 1 
3.1 For område I 1 kreves ikke reguleringsplan. Område I 1 er en mindre utvidelse av eksisterende 

idrettsanlegg. Hele området skal ombygges, med ny fotballhall og en utendørs 7´er fotballbane.  
 
 Justering av atkomst med gangveg til fotballhallen er vist på kommunedelplankartet.  

 
3.2 For område S 1 kreves ikke reguleringsplan. Det kan settes opp en lagerhall på maks 100m2 i 

tilknytning til eksisterende byggvareforretning under forutsetning av at vurdering av fare for 
stormflo legges til grunn for endelig behandling av byggesak. 

 

3.3 For turvei 1, Sistien, kreves ikke reguleringsplan. Traseen framgår av plankartet. 
 Jf. også § § 1.2 og 3,7. 
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 Krav til fysisk utforming av anlegg, jf. Pbl § 11-10 pkt 2 
3.4  Ved oppføring av ny boligbebyggelse i B3 a, b og c, skal % BRA  være minimum 50 %. Det tillates 

2- 3 etasjer. 
 Ved oppføring av boliger i B7 skal BYA (bebygd areal) være 30-50 % av tomtearealet. Det tillates 

maks én et. pluss sokkel. Det vises også til § 1.4. 
 
 Retningslinje for regulering av øvrige boligområder:  

Ved oppføring av ny boligbebyggelse på Sistranda forøvrig (fra Melkstaden til Siholmen) legges det i 
hovedsak til rette for tett småhusbebyggelse/lavblokk. 

  I Ervika legges det til rette for eneboliger (fra og med Dørvikan og nordover). 
 
3.5 Ved oppføring avrenseanlegg i VA1 skal bebyggelsen tilpasses nærliggende bebyggelse/sjøhus. 

Det vises også til § 1.4. 
 
3.6 Ved utfylling i sjø i N1 skal tilpassing til landskapet løses ved å etablere en mest mulig naturlig 

kystlinje. 
   
3.7  Turvei 1 Sistien, mellom Siholmen og Nordhammarvik næringspark, skal, der den ikke følger ek-

sisterende veg, bygges ut på en mest mulig skånsom måte, og skal ikke innebære utfylling i sjø 
eller andre omfattende terrenginngrep i strandsonen. Med denne forutsetning, skal den bygges 
ut med tanke på at den gjøres tilgjengelig for så mange brukergrupper som mulig og med føl-
gende standard: 

 

• Stien skal ha et fast/jevnt grusdekke og bygges ut i en bredde på 2-2,5 meter, unntatt: 

• Mellom Folkeparken (F1) og sentrumsformål sør for Frøya kultur- og kompetansesenter skal 
den bygges ut i 3 meters bredde og gis et mer urbant preg. 

 
4  BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL PBL § 11-11 
 

4.1 I LNFR-områder med åpning for spredt naust skal eksisterende naust inngå i planen. 
Det tillates oppført inntil 4 nye naust på eiendommene gnr./bnr. 19/9 og 19/20. Nye naust skal 
ikke hindre allmennhetens tilgang til strandsonen og det skal tas særlig hensyn til Sistien. Det 
skal være mulig for allmennheten å ferdes foran og mellom naustene. 

 

• Naust skal benyttes til oppbevaring av redskap, utstyr og båt.   

• Nye naust skal bygges i én etasje med saltak, takvinkel 32-37 grader.   

• Det er ikke tillatt med gjerder, levegg eller altan/utkraging.  

• Maks gesimshøyde er 200cm og maks grunnflate er 35 m2.  
 
4.2 I LNFR-områder med åpning for spredt bolig i Ervika, skal det tillates nye boliger med inntil 

180m2 BYA og inntil 2 et. For lokaliseringskriterier vises til § 1.4. 
 

• I LNFR 1 tillates inntil 1 bolig. 

• I LNFR 2 tillates inntil 2 boliger. 

• I LNFR 3 tillates inntil 1 bolig. 

• I LNFR 4 tillates inntil 1 bolig. 

• I LNFR 5 tillates inntil 2 boliger. 
 

 Dette er en videreføring fra kommunedelplan 2009. 
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2. INNSPILL SOM ER I TRÅD MED GJELDENDE 
KOMMUNEDELPLAN 
  

Det har kommet inn innspill som vurderes å være i tråd med gjeldende kommunedelplan, og følgelig ikke er 

vurdert i konsekvensutredninga: 

 

Avsender Innspillet gjelder Kommentar 
Stig Bremnes Endringer av eiendomsgrenser i boligområde. Det er fradelt 

en del av eiendommen til merknadsgiver far for å gi plass til 

en planlagt veg. Det vurderes som lite sannsynlig at vegen 

kommer, og merknadsgiver ønsker arealet tilbakeført til 

eiendommen den var fradelt fra.  

De aktuelle eiendommene 

er i sin helhet regulert til 

boligformål i gjeldende 

kommunedelplan. Justering 

av eiendomsgrenser kan 

foretas uten 

reguleringsmessige grep i 

kommunedelplanen.  

Nils J. Vang Mener at gangbrua over fylkesvegen på Sistranda er et 

byggverk som gir et visuelt minne som mange vil knytte til 

Frøya og Sistranda, og foreslår dekorasjon av denne for å 

gjøre den til noe fint og severdig.  

 

Ligger utenfor det som 

kommuneplanarbeidet skal 

omfatte. 

Sistranda 

småbåtforening 

Skisserer utvidelse av småbåthavna på nordsida av 

Siholmen.  

  

Vurderes å være i 

gjennomførbart innenfor 

rammene som gjeldende 

kommunedeplan setter. 

Arealbruken i sjø og på land 

i det aktuelle området 

forutsettes videreført i ny 

plan.  

 

 

Handelssentrum 

AS 

Ønsker et område i sentrum (se kartutsnitt under) 

omregulert til bolig/forretning/kontor, med parkering i 

sokkel.   

 

Området er i gjeldende 

kommunedelplan regulert 

til sentrumsformål, som 

omfatter forretninger, 

tjenesteyting og 

boligbebyggelse, herunder 

parkering og nødvendige 

grønne (ute-)areal til 

bebyggelsen.  

 

Innspillet er i samsvar med 

gjeldende kommundelplan 

fra 2009 og reguleringsplan 

for området. 

Reguleringsplanen skal 

fortsatt gjelde og legges til 

grunn i 

kommunedelplanen.  

 

Frøya kommune Innspillet går ut på etablering av boliger på et areal 

beliggende i tilknytning til sentrumskjernen, mellom 

fylkesveg 714 og sjøen. Det ligger pr. i dag flere boliger langs 

I gjeldende 

kommunedelplan er arealet 

regulert til sentrumsformål, 



fylkesvegen, mens arealet videre ned mot sjøen i hovedsak 

er ubebygd.  

 

 
 

hvor boliger inngår. 

Frøya kiteklubb Markerer en sone på land som av sikkerhetshensyn må være 

fri for bebyggelse og farlige objekter. Aktuelle tiltak: 

 

• Fjerne trær 

• Lage slett overgang mellom dyrka mark og stranda 

• Fjerning av større steiner ute i vannet og på land 

• Ingen båter på utlegg i det aktuelle området 

• Planering av området nedenfor kulturhuset- 

• Fjerning av lysmaster på nedsida av 

kompetansesenteret.  

  

Ønsker også at det etableres et naust for vannsport i det 

aktuelle området, med fasiliteter som dusj, 

omkledningsrom, låsbar oppbevaring, oppvarmet 

oppholdsrom etc. 

 

Innspillet omhandler for 

det meste detaljer som ikke 

behøver å forankres på 

kommuneplannivå. En tar 

innspillet likevel med i 

konsekvensutredninga 
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Kvartalsrapport for virksomheten kultur tas til orientering. 

 

 

Vedlegg: 

 

1. KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL - KULTUR  

 

 

 

 

 

 

 



     3. kvartal 2015 

 

 

 

 

 Om virksomheten/tjenesteproduksjon: 
Virksomheten består av følgende underavdelinger: 

 Frøya kultur- og kompetansesenter (med kino)  

Høyt aktivitetsnivå og god kvalitet på produksjoner. 

 Frøya folkebibliotek 

Ny biblioteksjef siden 1. august. Fornyet samarbeidsavtale med Sistranda skole. Biblioteket holder nå 

også åpent på lørdager. 

 Hallen/svømmehallen 

Ombygging av hallen (Helhetlig idrettspark). Prosjektet er i rute.  

 Frivilligsentralen 

Normal drift av sentralen. 

 Administrasjon (virksomhetsleder) 

En medarbeider skiftet tjenestested (flyttet til SU). 

Virksomheten har nå oppdatert hjemmesider til alle underavdelinger og jobber kontinuerlig med 

videreutvikling og oppdatering av informasjon på hjemmesidene. 

 Personal – ressurser – kompetanse: 
Virksomheten har god dekning av kompetanse i personalet. Virksomheten samarbeider også med 

rådgivere fra SU for å utnytte kompetanse på området kultur og næring.  

 Sykefravær – nærvær – tiltak: 
Det er totalt 8,13 stillinger i virksomheten og 11 ansatte (6 kvinner, 5 menn). Sykefraværet i tredje 

kvartal er på 7,2%. Det jobbes kontinuerlig med miljø på virksomheten for å få ned sykefraværet. Det er 

opprettet nå en HMS gruppe på virksomheten. 

 Andre spesielle ting dette kvartal: 
En ansatt fra virksomheten kultur og næring ble flyttet til SU for å samle alle rådgivere i en virksomhet. 

 

 

 

 

FOKUSOMRÅDE/MÅL for virksomheten – status i arbeidet 

Virksomheten kultur og næring har to fokusområder: bolyst og folkehelse. Alle avdelinger er nå klar med å sette inn 

tiltak og mål (ref.KLF) i samsvar med kulturplanen. Alle tiltakene og mål realiseres og evalueres fortløpende.  

Virksomheten er nå også i gang med en intern prosess for å definere visjonen for virksomheten «Kultur og næring». 

Denne prosessen vil hjelpe oss med å være mere målrettet i forhold til tjenesteproduksjon. 

  

Virksomhet: Kultur og næring     Navn leder: Maciej Karpinski 



Kultur 

       

Netto per enhet Regnskap Budsjett Avvik i  Forbruk i % Budsjett- Budsjett inkl 

        av per. prognose endringer i 

(funksjon)       budsjett 2015 2015 

Lønn inkl sosiale kostnader      3 608 912       3 395 387      -213 525  106,29 %      4 809 924          4 525 340  

Andre utgifter      2 407 132       2 745 925        338 793  87,66 %      3 215 504          3 668 072  

Sum utgifter      6 016 044       6 141 312        125 268  97,96 %      8 025 428          8 193 412  

Inntekter    -1 685 184     -1 734 402        -49 218  97,16 %    -2 220 271        -2 285 117  

Brutto driftsresultat      4 330 860       4 406 910          76 050  98,27 %      5 806 336          5 908 295  

       

Lønn inkl sosiale kostnader Merforbruk på kr.213.525,-, forklares       

Merforbruk skyldes manglende innbetaling av refusjoner fra skole og NAV til hallen. Hallen har en 50% stilling 
gjennom NAV som går ut i 2015. halvparten av denne stillingen dekkes gjennom eget budsjett. 
 Svømmehallen må bruke også ekstra hjelp (på grunn av to adskilte svømmebassenger). Dette øker  
lønnskostnader knyttet til drift av svømmehallen. 

              

       

Andre utgifter: Mindreforbruk på kr 338.793,- forklares     

I drift ligger det blant annet spillemidler på 200.000.- som skal utbetales i 2015 pluss støtte til lag og organisasjoner 
  

         

Inntekter Mindreinntekter på kr 49.218,- forklares     

Inntekter til svømmehallen bør i 2016 nedjusteres til mer realistisk nivå. De var nedjustert i 2013 og økt igjen  
i 2014.  

         

 

Frøya kultur- og kompetanse senter 

       

Netto per enhet Regnskap Budsjett Avvik i  Forbruk i % Budsjett- Budsjett inkl 

        av per. prognose endringer i 

(funksjon)       budsjett 2015 2015 

Lønn inkl sosiale kostnader         962 259       1 472 425        510 166  65,35 %      1 279 687          1 958 146  

Andre utgifter      1 504 293       1 359 883      -144 410  110,62 %      1 727 192          1 561 384  

Sum utgifter      2 466 552       2 832 308        365 756  87,09 %      3 006 879          3 519 530  

Inntekter    -1 845 123     -2 702 965      -857 842  68,26 %    -2 846 284        -4 169 590  

Brutto driftsresultat         621 429          129 343      -492 086  480,45 %    -3 123 216           -650 060  

       

Lønn inkl sosiale kostnader Mindreforbruk på kr.510.166,-, forklares     

Mindreforbruk skyldes lønnsmidler til renhold på 346.000.- pluss sosiale utgifter som utgjør denne differansen.  

              

       

Andre utgifter: Merforbruk på kr 144.410,- forklares       

Merforbruk skyldes fortløpende avtaler knyttet til annoser og artistutgifter. Tredje periode omfatter også ferie, det vil si lav 
aktivitet i kulturhuset. 
  

       

Inntekter Mindreinntekter på kr 857.842,- forklares     

Mindreinntekter skyldes opprinnelig budsjettering ikke basert på reelle intekter.    
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UNDERVEISRAPPORT 2015 KVALITESLØFT FRØYA KULTUR OG NÆRING  
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Formannskapet godkjenner mål for virksomheten kultur og næring slik disse 

framkommer program for utvikling- og kvalitetssikring i Frøya kommune (KLF), og 

tar for øvrig rådmannens underveisrapport til orientering. 

 

 

Vedlegg: 

 

Kulturplan 2014-2019 vedtatt av kommunestyret 28.08.14 (ikke vedlagt) 

 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

15/1789-2 UNDERVEISRAPPORT 2015 KVALITESLØFT FRØYA KULTUR OG 

NÆRING  

 

15/1789-2 UNDERVEISRAPPORT 2015 KVALITESLØFT FRØYA KULTUR OG 

NÆRING  

 

15/1789-1 UNDERVEISRAPPORT 2015 KVALITESLØFT FRØYA KULTUR OG 

NÆRING  

 

 

Saksopplysninger:   

 

Om utviklings- og kvalitetssikringsprogrammet Kvalitetsløft Frøya (KLF) 

Kvalitetsløft Frøya er et Frøya-utviklet program for utvikling og kvalitetssikring av 

brukerrelaterte tjenester i kommunene. Programideen er kort fortalt å konsentrere 

forbedringsarbeidet mot vesentlige innsatsfaktorer – fokusområder - innenfor 

virksomhetenes/avdelingenes kjerneområder, kombinert med en gjennomgående refleksjon 

knyttet til planlegging, status og oppfølging 

Forbedringsarbeidet følger to årshjul med felles utgangspunkt og berøringspunkter underveis.  

Årshjulene håndterer både politiske og administrative målsettinger, og 



virksomhetenes/avdelingenes egenvurderinger knyttet til egen praksis med utgangspunkt i 

såkalte vurderingsområder. Den årlige Styringsdialogen mellom rådmannen og 

virksomhetenes/avdelingenes ledelse og ansatte, er bærende utviklingselement i programmet. 

Det digitaliserte programmet er nå i aktiv bruk i oppvekstsektoren og helse/omsorgssektoren, 

og under innfasing i kultursektoren. 

Det er en klar hensikt at programmet skal være tidsbesparende når det gjelder rapportering 

fra virksomhetene/avdelingene til fordel for brukerrelaterte kjerneoppgaver innenfor 

tjenesteområdene. 

KLF har sin politiske forankring knyttet til kommunestyrevedtak fra 13.09.11, 17.04.12 og 

21.03.13. 
Politisk involvering ved bruk av programmet 

Programmet forutsetter at kommunestyret kan vedta hvilke tjenesteområder som skal involveres, 

bestemme tjenesteområdenes fokusområder for utvikling og kvalitetssikring, samt fastsette et antall 

mål for hvert av tjenesteområdene. Der kommunestyret tar denne rollen, er det en forutsetning at et 

politisk utvalg (her: formannskapet) eller nemnd følger opp kommunestyrets vilje. For øvrig 

håndteres arbeidet av rådmannen i samarbeid med virksomhets- og avdelingsledere.  

 

 

Fig 1 

Figuren viser politisk involvering 

gjennom måldebatt og underveisrapport. 

Det er en erfaring, og da spesielt i en 

innfasingsperiode, at brukerne av 

systemet ser at det kan være 

hensiktsmessig å foreta 

presiseringer/justeringer av politiske 

føringer, ikke minst om nødvendig for å 

tydeliggjøre oppdraget. I så fall er det en 

forutsetning at dette forelegges politisk 

utvalg for godkjenning sammen med 

underveisrapporten. 

Årshjulet er ikke knyttet opp mot 

spesielle tidspunkt. Dette innebærer for 

eksempel at en måldebatt i kommunestyret kan tas på et hvilket som helst tidspunkt i året. 

 

Bakgrunnsinformasjon - Kultur og næring 

 

Kommunestyret gjorde i møte 26.04.12 bl.a. slikt vedtak i sak om ”Kunnskapsløft Frøya – 

informasjon og forslag til innfasing”: 

Kommunestyret ber rådmannen utarbeide et tilsvarende styringsdokument for utvikling og 

kvalitetssikring i kultursektoren for snarlig behandling” 

Selve saken handlet om oppvekstsektoren. 

 

Arbeidet med innfasing av kultursektoren i KLF startet opp våren 2012, men er av ulike 

grunner blitt utsatt. 

 

Innfasing av KLF i virksomheten Kultur og næring 



 Alle virksomheter i KLF-programmet har tre fokusområder for utvikling- og kvalitetssikring. Ett 

fokusområde er obligatorisk og felles for alle (internkontroll/kvalitetssikring), mens to områder 

er valgt politisk. Formannskapet gjorde i møte 04.11.14 vedtak om Bolyst og Folkehelse som 

fokusområder for kultursektoren. 

 Virksomhetens utviklingsmål er denne gangen formulert av rådmannen med utgangspunkt i den 

politisk vedtatte Kulturplanen. 

 Områdene for internvurdering i virksomheten – vurderingsområdene – er i henhold til 

programmet satt av rådmannen i samarbeid med virksomhetens leder og ansatte. 

 Underveisrapporteringen (nærværende sak) som baserer seg på virksomhetens utviklingsplan, 

skal gjøre rede for hvordan vedtak om fokusområder og politiske målsettinger blir fulgt opp 

administrativt. 

 Neste fase i implementeringen blir internvurdering (enhetsanalyse), samt analyse av arbeidet 

med de vedtatte målene (målanalyse). Dette gir grunnlag for styringsdialogen som nevnt 

ovenfor, 

 

Underveisrapport 2015 

 

Tjenesteområde - fokusområder 

 

Et tjenesteområde har felles fokusområder for utvikling- og kvalitetssikring. Kultur og næring er ett 

tjenesteområde med de tre fokusområdene Bolyst, Folkehelse og Internkontroll/Kvalitetssikring. 

 

 

Mål 

 

Sentrale mål 

Med sentrale mål menes mål som er satt politisk, eller av rådmannen. Dette er obligatoriske 

mål for dem det gjelder. 

Virksomheter/avdelinger i et tjenesteområde kan ha felles mål, og/eller tilpassede mål 

avhengig av virksomhetens/avdelingens art. Det sistnevnte alternativet gjelder i denne 

sammenheng for kultursektoren. 

Lokale mål 
En virksomhet/avdeling kan sette et antall egne mål som er spesialtilpasset lokale utfordringer. Slike 

mål brukes når virksomhetens leder og ansatte ser at de sentrale mål ikke fanger opp viktige 

innsatsområder. Lokale mål forutsetter ikke politisk godkjenning i KLF-sammenheng. 

 

Tabell 1 – Sentrale mål for utvikling og kvalitetssikring 

 F1: Folkehelse F2: Bolyst F3: Kvalitetssikring/ Internkontroll 

A
V

D
E

L
IN

G
E

N
E

 

 Variert tilbud til organisasjoner og 

enkeltpersoner 

 Aktiv deltakelse i velferd og 

samfunnsutvikling 

 Tilrettelegge for egendefinerte 

aktiviteter for ulike grupper i 

samfunnet 

 Samarbeid med andre 

virksomheter i Frøya kommune 

 Samarbeid med lag, 

organisasjoner og institusjoner 

 Møteplass for befolkningen i 

Frøya kommune og regionen 

 Formidlingsarena for kultur 

  

V
IR

K
 

.L
E

D
E

R
.      Sikring av samarbeidsrutiner 

mellom avdelingene 



Avdelingene er Frøya kultur og kompetansesenter (FKK), Biblioteket, Frivilligsentralen og 

Idrettshallen/svømmehallen. 

 

 

Tabell 2 – Lokale mål for utvikling og kvalitetssikring 

 F1: Folkehelse F2: Bolyst F3: Kvalitetssikring/ Internkontroll 

F
K

K
 

 Frøya kultur-og kompetansesenter 

skal gi meningsfulle opplevelser 

for øyregionens innbyggere 

 Frøya kultur-og 

kompetansesenter være en 

attraktiv kulturell arena for 

øyregionens innbyggere 

 Frøya kultur-og 

kompetansesenters aktiviteter og 

aktivitetsnivå skal være målbare 

 Frøya kultur-og 

kompetansesenters 

økonomistyring skal være 

målbar 

A
N

D
R

E
 

A
V

D
. 

Intet Intet Intet 

 

 

Andre deler av utviklingsplanen til politisk orientering 

 

En utviklingsplan skal inneholde mål, indikatorer (kjennetegn) for måloppnåelse, samt tiltak med 

ansvarlig person for gjennomføring. I tillegg skal rådmannen i samarbeid med virksomhetsledere og 

avdelingsledere utvikle såkalte vurderingsområder tilknyttet fokusområdene for både å sikre et riktig 

utviklingsfokus, og gode prosesser på arbeidsplassene. 

 

Tiltak 

 

Tiltak for å gjennomføre mål settes av fagpersonellet selv, og legges inn i systemet. 

 

Vurderingsområder 

 

For hvert fokusområde velger et tjenesteområde vurderingsområder for lettere å kunne 

analysere, drøfte status og videreutvikling med alle involverte fra alle nivå, og da ikke minst 

ansatte med direkte brukerkontakt.  

Det kan velges et maksimalt antall vurderingsområder for hvert av de tre fokusområdene. 

Når det gjelder fokusområdet for kvalitetssikring/internkontroll kommer i tillegg 

obligatoriske vurderingsområder for eksempel vurdering av medarbeidertilfredshet, 

brukertilfredshet, støtteapparatet, sykefravær og økonomistyring. Vurderingsområdene 

forutsettes valgt av rådmannen i et samarbeid med virksomhetsledere/avdelingsledere. 

Vurderingsområdene skal til sammen danne grunnlag for å kunne vurdere og reflektere over 

virksomhetens/avdelingens kvalitative ståsted  («helsetilstand») sett opp mot prioriterte 

områder for innsats (fokusområder).  

Alle ansatte forutsettes å delta i denne vurderingsprosessen. Resultatet av prosessen vil være 

utgangspunkt for styringsdialogen som er rådmannens planlagte møte på arbeidsplassen med 

ledelse og ansatte.  

Tabell 3 – vurderingsområder for utvikling og kvalitetssikring (med obligatoriske områder i 

kursiv) 

 

A
V

D
E

L
IN

G
E

N
E

 

F1: Folkehelse F2: Bolyst F3: Kvalitetssikring/ Internkontroll 

 Avdelingens 

refleksjon relatert 

eget ståsted hva 

 Avdelingens refleksjon 

relatert eget ståsted hva 

gjelder …..hvert av de 

 Medarbeidertilfredshet 

 Brukertilfredshet 

 Støtteapparatet for tjenesten 



gjelder …..hvert av 

de sentrale 

målsettingene (til 

sammen 4) 

sentrale målsettingene 

(til sammen 3) 
 Økonomi 

 Sykefravær 

 Lederatferd i henhold til kommunens forventninger jfr. 

kjerneverdiene: Åpenhet, Respekt, Engasjement, 

Troverdighet 

 Lederatferd i henhold til kommunens ansvarsrelaterte 

forventninger knyttet til personal, økonomi, organisasjon, 

resultat, service 

 

 

Vurdering: 

 

Rådmannen mener at KLF-systemet vil kunne gi ønsket fokus på hovedutfordringene i 

tjenesteapparatet. 

Etter gjeldende framdriftsplan vil rådmannen ha klar sin ståstedsrapport for kulturtjenestene 

ved påsketider 2016 med tanke på temadebatt i kommunestyret deretter. 

Framdriftsplanen ser nå slik ut (jfr. fig 1 ovenfor). 

 Enhetsanalyser (vurdering av fokusområdene 1 og 2 for utvikling) -> innen utgangen av jan-16 

 Målanalyse (statusrapport for mål) -> innen utgangen av jan-16 

 Rådmannens styringsdialog med virksomhetene/enhetene -> feb -16 

 Rådmannens ståstedsrapport -> før påske-16 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

 

OPPSIGELSE AV AVTALE MED KYSTMUSEET  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

1. Formannskapet sier opp avtalen mellom Kystmuseet på Hitra og Frøya 

kommune gjeldende fra 01.01.2016.  

2. Frøya kommune kjøper tjenester/kompetanse fra Kystmuseet/MiST på 

timebasis etter behov.  

 

 

Vedlegg: 

Avtale mellom Kystmuseet og Frøya kommune (2004) 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

 

15/1790-1 OPPSIGELSE AV AVTALE MED KYSTMUSEET  

 

 

Saksopplysninger:   

 

Bakgrunn: 

Allerede i 2003 ble det startet et uformelt samarbeid med Kystmuseet knyttet til omvisning 

på Frøya bygdemuseum. Avtalen på dette tidspunktet ble finansiert gjennom billettinntektene 

for omvisningene. Den formelle avtalen mellom Kystmuseet på Hitra og Frøya kommune 

slik den foreligger i dag, ble inngått 07.06.2004.  

Den overordna målsettinga med avtalen var å ha et driftsmessig samarbeidsforhold mellom 

Kystmuseet og Frøya kommune. Kystmuseet skulle også fungere som kunnskapsbank og 

være delaktig i arbeidet med å styrke folks følelse av lokal identitet og tilhørighet. Avtalen 

skulle også omfatte et samarbeid knyttet til undervisnings- og veiledningstjeneste overfor 

barnehager og grunnskoler. Frøya kommunes årlige driftstilskudd er i dag kr 45.000.- årlig. 

Frist for krav for endring eller opphør av avtalen er satt til ett -1- år.  

 

 

Status: 

 



Avtalen har bare delvis fungert etter sitt formål gjennom hele perioden fra 2004 og til i dag. 

Av ting som fungerte (ble gjennomført) kan nevnes samarbeid om utstillinga «Frøya 

gjennom tidene» og samarbeidet rundt Dalastua og steinaldersløypa ved Hamarvatnet 

(sammen med Sør-Trøndelag fylkeskommune). Det ble også utarbeidet rapport i 2010 om 

«Museumsfaglig innhold i det nye opplevelsessenteret på Frøya». Samarbeidet knyttet til 

skoler og barnehager har ikke kommet i gang og samarbeidet med ledelsen for Frøya kultur – 

og kompetansesenter ble brutt (2013) begrunnet «parallell satsing med Hitras eget 

Ægirprosjekt».  

Det ble gjennomført to møter med Kystmuseets ledelse (juni 2014 og august 2015), på 

initiativ fra nåværende virksomhetsleder for Kultur og næring, med tanke på å få et bedre 

samarbeid, uten at man lyktes nevneverdig med dette.  

Avtalen slik situasjonen er i dag, fungerer ikke i praksis. Det er ikke samsvar mellom 

behovene til Frøya kommune og tolkningen av avtalen fra Kystmuseet sin side. Dette 

vanskeliggjør blant annet den fremtidige satsningen på kulturbasert næring og turisme i 

Frøya kommune.  

 

Vurdering: 

 

På grunnlag av saksutredningen over, anbefaler rådmann derfor at avtalen sies opp, men at 

Frøya kommune kan kjøpe tjenester/kompetanse fra Kystmuseet (eller MiST) knyttet til 

museumstjenester på timebasis basert på behov.  

 

 

 

 

 











 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 15/1803    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

 

REFERATSAK  

 

 

Forslag til vedtak: 

Referatet tas til orientering. 

 

 

Vedlegg: 

 

Brev fra MINOFAS: 

Ferge Aure-Hitra-økonomisk støtte til oppdatering av trafikktall og samfunnsøkonomiske 

effekter. 

 

Saksopplysninger:   

 

 

Vurdering: 

 

 

 

 

 

 







 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 15/1801    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

 

RÅDMANNENS ORIENTERING  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 15/1800    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

 

ORDFØRERENS ORIENTERING  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 15/1817    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

 

 

POLITISK MØTEKALENDER FØRSTE HALVÅR 2016  

 

 

Forslag til vedtak: 

Politisk møteplan for første halvår 2016 godkjennes som vedlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Politisk møteplan for første halvår 2016 

 

Saksopplysninger:   

 

 

Vurdering: 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

POLITISK MØTEKALENDER 2016 

 
 

Utvalg Januar Februar Mars 

KST 28.1 25.2 17.03 

FSK 19.1 

21.01* 

02.02 og 16.02 01.03 

HFD 12.1 09.02 08.03 

HFF 14.1 11.02 10.03 

 

* 21 januar er alle Formannskap i Sør- Trøndelag innkalt til fylkesmannen for felles 

formannskap – i Trondheim 

 

 

Utvalg April Mai Juni 

KST 28.04  02.06 og 30.06 

FSK 05.04 og 19.04 03.05 og 24.05 
 

19.5 og 20.5** 

07.06 og 21.06 

HFD 12.04 10.05 14.06 

HFF 14.04 12.05 16.06 

 

**19 og 20 mai er felles FSK med Hitra og Trondheim kommuner – på Frøya 

 

 

 

 Kommunestyret holdes på torsdager med møtestart  10.00 

 Formannskap holdes på tirsdager med møtestart   09.00 

 Hovedutvalg for drift holdes på tirsdager med møtestart  09.00 

 Hovedutvalg for forvaltning torsdager med møtestart  09.00 

 

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

 Avvik fra Frøya herredshus som møtested vil fremgå av innkalling og kunngjøres 

særskilt. 
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