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Kl. 12,00 Trøndelag fylkeskommune informerer om rehabilitering av Frøya-tunnelen, 

basert på Aas Jakobsens rapport om den tekniske gjennomføringen samt Sweco’s 

rapport som omfatter de samfunnsøkonomiske konsekvensene. Kruse Larsen har, 

på oppdrag av næringslivet på Frøya, gjennomført en verdianalyse. De har 

engasjert Rambøll i arbeidet. (Rapportene knyttet til dette ligger under 

kommunedirektørens orientering) 
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33/21 Kommunestyret 25.03.2021 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 25.02.21  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 25.02.21 godkjennes som framlagt. 

 

Vedlegg: 
 

Protokoll fra møte 25.02.21 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

34/21 Kommunestyret 25.03.2021 

 

REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Referatene tas til orientering. 

 

Vedlegg: 

 
Referat møte i styringsgruppa 17.02.21 

Referat styringsgruppa 20.01.21 

Referat styremøte LNVK 24.02.21 

Vindparken  

Presentasjon til skoleutvalget 

Referat fra skoleutvalget 15.03.21 

Referat fra skoleutvalget 19.10.20 

Årsrapport 2020 Guri kunna 

Søkertall til de ulike utdanninger ved Guri kunna 2021 – 2022 

Evaluering av organisering av studiespesialisering Guri kunna 

Protokoll 12.03.21 Repskap. Nyhavna utvikling IKS 
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UTVALGSLEDERNES ORIENTERING  
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36/21 Kommunestyret 25.03.2021 

 

ORDFØRERS ORIENTERING  

 

 

Hold norske kysttradisjoner i hevd. 

 

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn offentliggjorde den 5. mars innstramminger i sjølaksefisket i 2021. 

Det vil da ikke lenger være tillatt å fiske villaks i kystområdene sør for Finnmark. Fiske etter sjølaks i dette 

området har foregått med det tradisjonelle fiskeredskapet kilenot.  

På Trøndelagskysten har man drevet med kilenotfiske i 150 år, dette er kunnskap som har gått i arv i 

generasjoner. Rettigheter til kilenotfiske følger landeiendommer, fiske er således ikke fritt for alle.  

 

De siste årene har mengden laks som er fanget med kilenot gått kraftig ned, det er derfor veldig lite 

økonomiske konsekvenser som følge av å stenge fiske. Beskatning av laksebestanden er også veldig beskjeden.  

Konsekvensene er derimot store for kystkulturen. Kilenotfiske er norsk kystkultur og tradisjon på sitt beste. Vi 

mener det er viktig at man tar vare på slike gamle tradisjoner som er med og definerer folket og kulturen på 

kysten.  

Kilenotfiske er et håndverk det tar flere år å lære seg å mestre, vi frykter derfor at denne kunnskapen går 

tapt om dagens innstramming blir opprettholdt.  

 

Forslag til vedtak.  

Kommunestyret sender følgende oppfordring til regjering og Stortinget: 

Regjeringen og Stortinget oppfordres til å oppheve vedtaket om forbud mot fiske å villaks i kystområdene sør 

for Finnmark, og videreføre fisket med krokgarn i Finnmark. 

Regjeringen oppfordres til å ta hensyn til norsk kystkultur og norske tradisjoner i sin forvaltning av villaks, slik 

at man kan bevare og holde i hevd kunnskap om gamle fangstmetoder. 

 

Aleksander Søreng  

Frøya Frp  
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KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING  

 

 

Covid 19 

Strategisk næringsplan temarullering - status 

Sikkerhetsbrudd 

Statfolvalterens kommunebesøk 

Evnt. andre orienteringer i møte 

 
1. Rapport fra Aas Jakobsen – teknisk gjennomføring av rehabilitering 

2. Rapport fra Sweco – samfunnsøkonomiske konsekvenser 

3. Rapport fra Rambøll - verdianalyse 
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38/21 Kommunestyret 25.03.2021 

 

MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM SMITTEVERNTILTAK, FRØYA KOMMUNE - 

FRA OG MED 26.03.21 TIL OG MED 06.04.2021 - MUNNBINDPÅBUD  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommunestyre innfører midlertidig forskrift om smitteverntiltak - munnbind, Frøya 

kommune fra og med 26.03.21 til og med 06.04.21  

2. Forskriften kunngjøres på kommunens hjemmeside og i Lovtidende.  

3. Kommunestyret delegerer videre endring, forlengelse og opphevelse av gjeldende forskrift 

til formannskapet fra d.d. og til og med 29.04.21  

4. Vedtaket gjøres med hjemmel i smittevernloven § 4.1 

 

Vedlegg: 

 
Brev fra kommuneoverlegen av 17.03.21 
 

Saksopplysninger:   
 

Kommunedirektøren har fått følgende anmodning fra kommuneoverlegen: 

 

«Kommuneoverlegen har, jamfør smittevernlovens §4-1 mulighet til å gjøre hastevedtak for å hindre 

eller begrense spredning av SARS-Co19.  

 

Vi nærmer oss påskehøytiden, og med den sannsynlig økt reiseaktivitet både inn og ut av kommunen. I 

den forbindelse vurderes det som formålstjenlig å innføre midlertidig forskrift om smitteverntiltak, 

herunder bl.a. munnbind.  

 

Kommuneoverlegen kan benytte sin myndighet til å innføre hastevedtak. Siden det likevel skal 

gjennomføres et kommunestyremøte like i forkant av høytiden, anbefaler kommuneoverlegen at 

kommunedirektøren fremlegger sak til om innføring av forskrift om smitteverntiltak gjeldende for 

påskehøytiden, til kommunestyret.  

 

Begrunnelse/anbefaling for innføring av forskrift: 

 

Forskriften anbefales fattet som et føre-var tiltak i forbindelse med økt reisevirksomhet i påskeferien, 

og derav et forventet høyere innbyggertall med økt risiko for smittespredning. Forskriften vurderes til 

å være hensiktsmessig ut fra tiltaksbyrden og den gjeldende smittesituasjonen hva gjelder SARS-

Co19, og de muterte variantene» 
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Kommunedirektøren støtter kommuneoverlegens vurdering i saken og fremmer derfor forslag om å 

innføre følgende midlertidige forskrift: 

 

 

FRØYA KOMMUNE, forskrift om smitteverntiltak, munnbindpåbud fra 26.mars 2021 klokken 

00.00 med varighet til og med 6.april 2021  

 

Hjemmel: Fastsatt av Kommunestyret i Frøya kommune med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om 

vern mot smittsomme sykdommer § 4-1.  

 

Forskriften er fattet som et føre-var tiltak i forbindelse med økt reisevirksomhet i vinterferieuken, og 

et forventet høyere innbyggertall med dertil økt risiko for smittespredning. Forskriften vurderes til å 

være hensiktsmessig ut fra tiltaksbyrden og den gjeldende smittesituasjonen hva gjelder SARS-Co19, 

og de muterte variantene. 

 

§ 1.Formål 

Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning av 

SARS-CoV-2 i befolkningen og sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og 

omsorgstjenesten i perioder der smittetallene nasjonalt eller lokalt er stigende eller høye eller der 

potensialet for smittespredning er stort. 

§ 2.Virkeområde 

Forskriften gjelder i Frøya kommune. 

§ 3.Serverings- og skjenkesteder 

Serverings- og skjenkesteder i Frøya kommune kan holde åpent dersom de oppfyller kravene til 

forsvarlig drift ved serveringssteder som følger av forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak 

mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften). 

Alle serverings- og skjenkestedene skal registrere alle enkeltkunder ved ankomst. 

§ 4.Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre 

Butikker, kjøpesentre og andre utsalgssteder skal sørge for at det ikke er flere til stede i lokalene enn 

at det kan holdes minst en meters avstand. Tillatt antall kunder i lokalet skal beregnes ut fra 

størrelsen på lokalet. 

§ 5.Plikt til bruk av munnbind ved kollektivreiser 

Reisende i kollektivtransporten skal bruke munnbind. 

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av helsemessige 

eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. 
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§ 6.Plikt til bruk av munnbind i drosje og registrering av reisende 

Passasjerer skal bruke munnbind i drosje. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i 

drosjen og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. 

Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i drosjen. 

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av helsemessige 

eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. 

Setet ved siden av taxisjåføren skal ikke brukes av passasjerer, og det skal være ledig plass mellom 

passasjerer i baksetet hvis de ikke tilhører samme husstand. 

Alle drosjer skal registrere alle kunder ved hver kjøring med navn og telefonnummer. 

§ 7.Plikt til bruk av munnbind ved frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingstjenester mv. 

Plikten gjelder både ansatte og kunder. Kunder kan ta av munnbindet der dette er nødvendig for å 

utføre behandlingen. 

§ 8.Plikt til bruk av munnbind i det offentlige rom for øvrig 

Det skal brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og 

livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og 

fritidsaktiviteter. 

Plikten til å bruke munnbind gjelder for besøkende og ansatte i fellesarealer åpent for publikum i 

offentlige bygg, skoler og barnehager. Påbudet gjelder ikke for elever og ansatte i skoler, SFO og 

barnehager i arbeidstiden. 

Plikten gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som 

bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger. 

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller 

andre årsaker ikke kan bruke munnbind. 

I lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter gjelder plikten ikke utøver under selve kultur- eller 

idrettsaktiviteten. 

§ 9.Ansvar 

Frøya kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak. 

§ 10.Dispensasjon 

Kommuneoverlegen kan i særlige tilfeller dispensere fra forskriften. 

§ 11.Straff 

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskriften straffes med bøter eller 

fengsel inntil 6 måneder, jf. smittevernloven § 8-1. 
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§ 12.Ikrafttredelse, varighet og endring 

Forskriften trer i kraft 26.mars 2021 klokken 00.00 og varer til og med 6.april 2021. Kommunen kan 

forlenge, oppheve og endre forskriften. 

 

 

Vurdering: 

 
I henhold til delegasjonsreglementet kan Kommuneoverlegen benytte sin myndighet til å innføre 

hastevedtak. Siden det likevel skal gjennomføres et kommunestyremøte like i forkant av påskehøytiden, 

ønsker kommuneoverlegen at det fremlegges en sak til kommunestyret om innføring av forskrift om 

smitteverntiltak, munnbindpåbud, gjeldende for påskehøytiden. Begrunnelse for saken er et føre-var 

tiltak i forbindelse med økt reisevirksomhet i påskeferien, og derav et forventet høyere innbyggertall 

med økt risiko for smittespredning. Forskriften vurderes til å være hensiktsmessig ut fra tiltaksbyrden og 

den gjeldende smittesituasjonen hva gjelder SARS-Co19, og de muterte variantene 

 

Kommunedirektøren støtter kommuneoverlegens vurderinger i saken og fremlegger nå saken for 

kommunestyret 

 

Kommunedirekøren innstiller også på at kommunestyret delegerer endring, forlengelse og opphevelse av 

gjeldende påbud til formannskapet fra d.d og til og med neste kommunestyremøte 29.04.21.  

 

Forskriften kunngjøres på kommunens hjemmeside og i Lovtidende etter kommunestyrets vedtak. 

 

Vedtaket er hjemlet i smittervernlovens § 4.1 
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39/21 Kommunestyret 25.03.2021 

 

DELEGASJON AV SMITTEVERNLOVEN § 4.1 FRA KOMMUNESTYRET TIL 

FORMANNSKAPET I PERIODEN 26.03.-29.04.2021  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter smittevernlovens § 4.1 til 

formannskapet. (Saker av prinsippiell bedtydning)  

Unntatt fra delegering er myndighet som direkte tilligger kommunedirektøren 

v/kommuneoverlegen iht. smittevernloven. (Saker av ikke- prinsippiell betydning)  

 

Delegasjonen gjelder fra vedtaksdato og til og med 29.04.21 

 

Vedlegg: 
 

Ingen 

 

Saksopplysninger:   

 
Kommuneloven § 5-3.Kommunestyre og fylkesting. Om intern delegering:  

 

«Kommunestyret er det øverste organet i kommunen, og fylkestinget er det øverste organet i 

fylkeskommunen. Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen, og fylkestinget treffer vedtak 

på vegne av fylkeskommunen, hvis ikke noe annet følger av lov. Kommunestyret og fylkestinget kan 

delegere myndighet til å treffe vedtak til andre folkevalgte organer, ordføreren eller 

kommunedirektøren innenfor rammene av denne loven eller annen lov.»  

 

Hvordan delegasjonenen er fordelt, er beskrevet i kommunens delegasjonsreglement. I Frøya kommune 

sitt delegasjonsreglement er ansvaret for smittevernloven ikke videredelegert. Den ligger hos 

kommunestyret, med unntak av det som er delegert kommuneoverlegen. Kommunedirektøren har 

undersøkt i noen kommuner, og delgasjonen er gitt ulikt. Noen kommuner har delegert ansvar for 

smittevernloven i sin helhet til kommunedirektøren v. kommuneovelegen og noen har deleger loven i sin 

helhet til formannskapet. KS advokatene sier dette om delegasjonen;  
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Kommunstyret kan delegere saker av prinsippiell art til et annet folkevalgt organ. Altså kan 

smittevernloven § 4.1 delegeres videre. Ut fra situasjonen og erfaringer fra det siste året med Covid- 19 

foreslår nå kommunedirektøren at formannskapet delegeres myndighet en lengre periode (fra d.d.- 

24.06. 21) til å ta avgjørelser etter smittevernloven § 4.1.  

 

Dette fordi at Covid-situasjonen snur seg fort og det er krevende og medfører større kostnader med å 

innkalle Kommunestyret. Formannskapet har hyppigere møter, og har mulighet til å følge situasjonen 

tett. De kan også hasteinnkalles og kan gjøre vedtak i hastesaker når det ikke er mulig å sammenkalle 

kommunestyret (Kommuneloven § 13)  

Kommunestyret delgerte i 2020 myndighet til formannskapet hva gjelder seg videreføring og opphør av 

forskrifter hva gjalt Covid-19. Disse var tidsbegrenset.  

 

Vurdering:  

 

Kommunedirektøren innstiller på at Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 

smittevernlovens § 4.1 til formannskapet en måned frem i tid.  

 

Dette med begrunnelse i at det pt er et høyt smittetrykk i landet og det kan bli behov for 

kommuneoverlegen å gjøre nye og andre hastevedtak utover munnbindpåbud i løpet av påsken som da 

bør/skal forlenges.  

 

Det er da formålstjenelig at formannskapet delegeres denne myndigheten, jfr delegasjoner gitt også 

tildigere rundt samme tema.  

 

Forhold til overordna planverk: 

 

 Kommuneloven 

 Smittervernloven  
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49/21 Formannskapet 16.03.2021 

40/21 Kommunestyret 25.03.2021 

 

ORIENTERING - DYRØY FERGELEIE OG KAIANLEGG ØYREKKA - FERGE OG 

HURTIGBÅTANLØP  

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 16.03.2021 sak 49/21 

 

Vedtak: 

 

1.   Formannskapet slutter seg til omforent samarbeidsavtale mellom Trøndelag 

fylkeskommune og Frøya kommune vedr utbedringer av Dyrøy fergeleie, jfr vedlegg 1 

til denne sak.  

 

2.   Fylkesutvalget i Trøndelag fylkeskommune har 09.03.21, sak 59/21 enstemmig vedtatt 

saksframlegg med tilhørende samarbeidsavtale med Frøya kommune. 

 

3. Formannskapet informeres fortløpende om utviklingen av tiltaket. 

 

4. Saken går til orientering i kommunesetyret. 

 

5.  Innregulert fortau langs fylkesveien og opp til busslomma ved snarveien opp til 

oppvekstsenteret bes tatt inn som et tiltak ved utbedring av Dyrøy ferjeleie av hensyn til 

trafikksikkerheten.  Tiltaket er hjemlet i gjeldende reguleringsplan og vist i 

illustrasjonsplan av 20.03.19. 

 

Enstemmig. 
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Formannskapets behandling i møte 16.03.21: 
 

Følgende forslag til nytt pkt 5 i vedtak ble fremmet av borgelig gruppe: 

 

Innregulert fortau langs fylkesveien og opp til busslomma ved snarveien opp til 

oppvekstsenteret bes tatt inn som et tiltak ved utbedring av Dyrøy ferjeleie av hensyn til 

trafikksikkerheten.  Tiltaket er hjemlet i gjeldende reguleringsplan og vist i illustrasjonsplan av 

20.03.19. 

 

Enstemmig. 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 16.02.2021 sak 30/21 

 

Vedtak: 

Saken utsettes. 

 

Enstemmig. 

 

 

Formannskapets behandling i møte 16.02.2021: 

 

Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet:  

 

Saken utsettes. 

 

Enstemmig. 

 

 

 

 

Vedlegg: 
 

1. Saksframlegg til FSK – dok 38 

2. Samarbeidsavtale mellom Trøndelag fylkeskommune og Frøya kommune 

3. Illustrasjonsskisse av 19.03.2019 

4. Reguleringsplan for Dyrøy fergeleie 

5. Protokoll FSK av 16.03.2021  
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FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

25.03.2021 

Arkivsaksnr: 

21/28 

Sak nr: 

41/21 

Saksbehandler: 

Beathe Sandvik Meland 

Arkivkode: 

026 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

37/21 Formannskapet 02.03.2021 

41/21 Kommunestyret 25.03.2021 

 

INTERKOMMUNALT RÅD, TRØNDELAG SØR-VEST, LAKSEREGION  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

1. Frøya kommune deltar i etablering av interkommunalt politisk råd i henhold til kommunelovens 

kapittel 18.  2.  Dette erstatter dagens regionråd for Orkdalsregionen.  

2. Navnet på rådet skal være Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest- Lakseregionen.  

3. Forslag til samarbeidsavtale, datert 17.02 2021 og kontoravtale datert 12.02.2021 vedtas som 

grunnlag for samarbeidet.   

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 02.03.2021 sak 37/21 

 

Vedtak: 

1. Frøya kommune deltar i etablering av interkommunalt politisk råd i henhold til kommunelovens 

kapittel 18.  2.  Dette erstatter dagens regionråd for Orkdalsregionen.  

2. Navnet på rådet skal være Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest- Lakseregionen.  

3. Forslag til samarbeidsavtale, datert 17.02 2021 og kontoravtale datert 12.02.2021 vedtas som grunnlag 

for samarbeidet.   

 

Enstemmig. 
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Forslag til vedtak: 

1. Frøya kommune deltar i etablering av interkommunalt politisk råd i henhold til kommunelovens 

kapittel 18.  2.  Dette erstatter dagens regionråd for Orkdalsregionen.  

2. Navnet på rådet skal være Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest- Lakseregionen.  

3. Forslag til samarbeidsavtale, datert 17.02 2021 og kontoravtale datert 12.02.2021 vedtas som 

grunnlag for samarbeidet.   

 

 

Vedlegg: 

 
Samarbeidsavtale 

Vertskommuneavtale (kontoravtale) 

Referat fra regionrådet 12.02.21 

 

Saksopplysninger:   

 

Bakgrunn for saken 

 

Kommuner som inngår i samarbeidet er;  

Skaun kommune, Orkland kommune, Heim kommune, Hitra kommune, Frøya kommune, Aure 

kommune, Rindal kommune og Rennebu kommune.  

 

Som følge av ny kommunelov er det utarbeidet utkast til ny samarbeidsavtale for Interkommunalt 

politisk råd Trøndelag sørvest, lakseregionen, denne erstatter tidligere vedtekter for Regionrådet i 

Orkdalsregionen. Regionrådet har også bestilt en gjennomgang av avtale om interkommunalt samarbeid, 

kontoravtale samt et organisasjonskart som tydeliggjør regionrådets arbeid.   

En arbeidsgruppe bestående av Ingvill Kvernmo (rådmann Orkland kommune), Marit Risvaag (jurist, 

Orkland kommune), Jan-Yngvar Kiel (kommunedirektør, Skaun kommune/ kontorkommune) og Liv 

Darell (Orkdalsregionen) har arbeidet med avtalene.  

I forbindelse med gjennomgang av samarbeidsavtalen har regionrådet vedtatt at Interkommunalt politisk 

råd Trøndelag sørvest- lakseregionen erstatter dagens navn som er regionrådet i Orkdalsregionen.  

 

Bakgrunn for valg interkommunalt politisk råd som organisasjonsform  

Regionrådet i Orkdalsregionen er i dag organisert som et samarbeid etter gammel kommunelov § 27.  

Samarbeid etter kommuneloven § 27 har blitt brukt som ramme for to typer interkommunalt samarbeid: 

regionråd og produksjonssamarbeid. 

Regionråd er en uformell betegnelse på et formalisert organ som nabokommuner på frivillig basis 

oppretter for å håndtere saker av felles interesse. Produksjonssamarbeid er en betegnelse på samarbeid 

hvor det samarbeides om én oppgave eller tjeneste for å oppnå bedre kvalitet og effektivitet på den 

aktuelle oppgaven eller tjenesten. 

Av forarbeidene til ny kommunelov kommer frem følgende vurderinger om samarbeidsformene:  

Verken interkommunale selskaper eller vertskommuner blir vurdert som gode organisasjonsformer for 

regionråd. 
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Regionråd  

Etter utvalgets oppfatning bør regionråd reguleres i kommuneloven for å klargjøre at dette er et 

folkevalgt organ, og at kommunelovens regler om møteoffentlighet, saksbehandling mv. også gjelder 

for møter i slike organer. Dette er viktig blant annet av hensyn til åpenhet og demokratisk deltakelse. 

Utvalget foreslår at det skal være obligatorisk å velge et råd i regionrådet. Dette skal være 

regionrådets øverste organ, og alle deltakerkommunene skal være representert i dette folkevalgte 

organet. Utvalget foreslår videre å presisere i loven at dette rådet kan opprette andre underordnete 

folkevalgte organer til styring av regionrådet. Rådet vil ha instruksjonsrett overfor disse organene, og 

det vil kunne omgjøre vedtak disse organene treffer, i samme utstrekning som disse selv kunne ha 

omgjort vedtaket. Utvalget foreslår å regulere at regionråd skal være politiske samarbeidsorganer 

som behandler generelle samfunnsspørsmål på tvers av kommunegrensene i den regionen rådet 

representerer. De skal ikke være tjenesteproduserende organer. Da er det andre interkommunale 

samarbeidsformer som må benyttes. Regionråd skal i utgangspunktet heller ikke treffe vedtak som 

innebærer offentlig myndighetsutøvelse. Regionrådet kan likevel forvalte tilskuddsmidler. 

 

Interkommunalt politisk råder vurderes som den best egnede samarbeidsformen for videreføring av 

arbeidet i Orklandsregionen. Et interkommunalt politisk råd kan behandle saker som går på tvers av 

kommunegrensene og dermed ivareta felles interesser for kommunene innen utvikling, samordning og 

felles strategier. Et interkommunalt politisk råd skal ikke treffe vedtak som innebærer offentlig 

myndighetsutøvelse. Dette er i samsvar med dagens vedtekter for regionrådet § 3. Regionrådet kan 

likevel forvalte tilskuddsmidler.  

Ved opprettelse av et interkommunalt politisk råd skal det inngås en skriftlig samarbeidsavtale mellom 

alle deltakere i rådet, som skal vedtas av alle kommunestyrene, og som i praksis erstatter de gjeldende 

vedtekter. Det anbefales opprettet en samarbeidsavtale som tar utgangspunkt i de gjeldende vedtektene 

for regionrådet i Orkdalsregionen, med de endringer og føringer som er lagt i ny kommunelov.  

Det er særlig tre forhold som må endres/avklares i forhold til omdanning fra Regionråd til 

Interkommunalt politisk råd:  

OBSERVATØRER 

Av vedtektene for regionrådet kommer frem i § 2 at det er mulig å være deltaker i Regionrådet som 

Observatørkommune. Observatørkommunene har møte og talerett, men ikke stemmerett og de deltar 

med halv medlemsavgift.  

Interkommunalt politisk råd reguleres av kommuneloven § 18-1. Av forarbeidene til bestemmelsen, 

prop. 46L (2017-2018), kommer frem at dersom det skal opprettes et interkommunalt politisk råd, må 

rådet opprettes etter denne bestemmelsen og kan ikke organiseres på annen måte. Kommuneloven § 18-2 

har bestemmelser om deltakelse der det blant annet kommer frem at den enkelte deltaker i et 

interkommunalt politisk råd har ubegrenset økonomisk ansvar for sin andel av rådets forpliktelse. Av § 

18-3 om rådets representantskap kommer frem at samtlige deltakere skal være representert med minst et 

medlem i representantskapet. Representantskapet er et folkevalgt organ, jf. kommuneloven § 5-1 annet 

ledd bokstav i. Dette innebærer blant annet at medlemmene i representantskapet har plikt til å møte og 

plikt til å stemme når en sak tas opp til behandling. Det er etter dette ikke åpnet for å organisere 

Interkommunalt politisk råd med observatører, jf. også uttalelse fra kommunal og 

moderniseringsdepartementets uttalelse i brav datert 12.12.2019.  

 

Ansettelse og selvstendig juridisk enhet 

Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest-lakseregionen, skal ha et eget sekretariat med daglig 

leder. Rådet er ikke et eget rettssubjekt. Interkommunalt politisk råd velger kontorkommune, som er 

administrativt ansvarlig kommune med kontorhold for sekretariatet på vegne av medlemskommunene. 
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Kontorkommunen har ansettelses-, lønns- og personalansvar for ansatte og ivaretar regnskap og 

revisjon. Alternativt kan Interkommunalt politisk råd inngå avtale om sekretariats tjenester med en 

ekstern leverandør.    

Interkommunalt politisk råd fastsetter sekretariatets ansvarsområder, oppgaver og ressursbruk etter 

behov.  

Den foreslåtte løsningen her er en videreføring av organiseringen for regionrådet i Orkdalsregionen. 

Erfaringene er at dette er en ordning som har fungert tilfredsstillende og at en ikke ser at det er ønskelig 

å opprette Interkommunalt politisk råd som et eget rettssubjekt med egne ansatte m.m. Å opprette rådet 

som et eget rettssubjekt vurderes å være mer ressurskrevende og mindre fleksibelt enn dagens løsning.  

VALG TIL REPRESENTANTSKAPET  

Representantskapet er rådets øverste folkevalgte organ. Representantskapet består av en folkevalgt fra 

hver av rådets deltakerkommuner (fortrinnsvis ordfører). Den enkelte deltakerkommunes kommunestyre 

velger selv et medlem og et varamedlem til representantskapet. Representantskapet velges for fire år av 

gangen.  

Deltakerkommunenes kommunedirektører møter i rådet med talerett. Arbeidsutvalget velges av 

representantskapet. Daglig leder har møte- og talerett. 

 

Det politiske flertallet i den enkelte kommune, representert primært ved ordføreren forvalter kommunens 

stemmerett i Interkommunalt politisk råd. De øvrige politiske medlemmene har møte- og talerett.  

 

Rådet velger leder, nestleder og arbeidsutvalg. Vertskommunen skal være representert i arbeidsutvalget.  

 

Kommunedirektørutvalget for Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest- lakseregionen består av 

rådmennene/kommunedirektørene fra medlemskommunene. Kollegiet velger selv sin leder og nestleder.  

 

Det kan oppnevnes gjester til møter i rådet og i rådmanns-/kommunedirektørforum med møte- og 

talerett.  

 

Organisering og videre arbeid i Interkommunalt politisk råd og påvirkning på andre avtaler  

 

Arbeidet i regi av regionrådet i Orkdalsregionen har primært vært to delt, en del rettet inn mot 

utviklingsarbeid primært innen nærings- og samferdselsområdet og en del rettet inn mot utvikling og 

tjenestesamarbeid inne helseområdet. Orklandsregionen skal nå også ha et samarbeid som omfatter 

kompetansenettverk innen oppvekst.  

Samarbeidsavtale for Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest-lakseregionen, er tenkt å være en 

overordnet avtale og overbygning for videre samarbeid.    

Det er hovedsakelig fire vedtekter/avtaler som er knyttet til Orkdalsregionen og som bør ses på i forhold 

til ny kommunelov og tilpasning til ny samarbeidsavtale og struktur for Interkommunalt politisk råd 

Trøndelag sørvest-vest- lakseregionen 

 Avtale om interkommunalt samarbeid og kontorkommuneavtale 

 Vedtekter for regionalt næringsfond for Orkdalsregionen 

 Samarbeidsavtale for kompetansenettverket innen oppvekst i Orkdal/Øy- regionen 

 Mandat knyttet til Helselederforum i Orkdalsregionen 

I forbindelse med etablering av Interkommunalt politisk råd er det nødvendig å gjennomgå alle deler av 

samarbeidet for de forskjellige fagområdene for å sikre at nødvendig grunnlag for videreføring av 

arbeidet foreligger og at dette får en form i ny organisasjon som er hensiktsmessig og godt tilpasset de 
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enkelte formål. Det må sikres at alle sider i samarbeidet ivaretas videre, både de politiske organene, det 

administrative samarbeidet og kontorkommunens rolle og forventninger. 

 

Avtale om interkommunalt samarbeid og kontorkommune 

Bakgrunnen for avtalen var et ønske fra deltakerkommunene om å samordne arbeidet i Orkdalsregionen 

med helsesamarbeidet på utviklingssiden. Utgangspunktet var omorganisering av SiO, hvor legevakt og 

KAD senger ble lagt til St. Olavs hospital, og et sto fritt til å beslutte ny organisering av 

utviklingsarbeidet på helseområdet. Avtalen ble vedtatt i kommunestyret i deltakerkommunene.  

 

Til grunn for avtalen lå en enighet om at Regionrådet i Orkdalsregionen kunne ta ansvar for 

utviklingsområdet innen helsesamarbeidet. Overføring av utviklingsoppgaver på helseområdet i SiO 

innebar at deler av tidligere arbeidsoppgaver i SiO ble overført til regionrådet med Skaun som 

kontorkommune. Overføring av personell knyttet til utviklingsdelen av helseområdet ble gjennomført 

som en virksomhetsoverdragelse.  

 

Av avtalen kommer frem at vedtektene i Orkdalsregionen danner basis for samarbeidet, pkt. 2.2. 

Avtalen er knyttet opp mot vedtektene og er vedtatt med hjemmel i gammel kommunelov. En revisjon av 

avtalen er derfor nødvendig.  

 

Formål og forutsetninger som ligger til grunn for avtalen vil fortsatt være de samme. Erfaringene i 

avtaleperioden er at Orkdalsregionen er i utvikling både i forhold til fagområder som omfattes og 

personell. Av denne grunn er det ønskelig å gjøre ny avtale noe mindre detaljert, slik at en slipper 

hyppige endringer eller at avtalen etter kort tid gir et uriktig bilde. En del av punktene i avtalen relaterer 

seg til situasjonen før avtalen ble inngått, disse anses i dag som overflødige.  

 

Under punktet bemanning foreslås det en forenkling, slik at en ikke beskriver alle de enkelte stillingene 

som inngår i Orkdalsregionen, men at en beskriver funksjonene som ligger i samarbeidet. Det er allerede 

utarbeidet egne vedtekter/avtaler som nærmere beskriver grunnlag og innhold i samarbeidet for de 

forskjellige fagområdene.   

 

Punktet om avtalens forankring er videre skrevet om i samsvar med ny kommunelov og 

samarbeidsavtale.  

 

Punktet kostnadsfordeling oppdateres etter revisjon som er foretatt samt for kostnadsfordeling på nytt 

fagområde oppvekst. 

 

Ved utvidelse av Orkdalsregionen med flere fagområder og mer personell, oppstår et behov for å 

fastsette klarer roller for arbeidet i Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest- lakseregionen. Det er 

ansatt en daglig leder i Orkdalsregionen. Daglig leder har b.la ansvaret for å initiere og følge opp 

politiske prosesser. Daglig leder er videre sekretær for regionrådet, arbeidsutvalget, rådmanns- og 

ordførerkollegiet samt for næringsfondet. I tillegg til daglig leder er det en leder for helsesamarbeidet 

som er lagt til Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest. Det er nå tilknyttet tre personer til 

helsesamarbeidet, leder for dette samt en kreftkoordinator og en prosjektstilling. Nytt er at også at 

kompetansenettverket for oppvekst er underlagt Interkommunalt politisk råd sørvest-lakseregionen, også 

ansvarlig for dette nettverket inngår i Interkommunalt politisk råd sørvest-lakseregionen og avtalen om 

kontorkommune med Skaun. Det er behov for å definere rollene i Interkommunalt politisk råd sørvest-

lakseregionen klart, dette kan gjøres gjennom et nytt punkt i avtale om interkommunalt samarbeid og 

kontorkommune.  
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 Vedtekter for regionalt næringsfond for Orkdalsregionen  

Det foreligger egne vedtekter for regionalt næringsfond for Orkdalsregionen. Dette er vedtekter for 

forvaltning av tilskuddsmidler fra Trøndelag fylkeskommune samt øvrige tilskuddsmidler fra 

kommunene eller andre organer/parter.  

Vedtektene for regionalt næringsfond foreslås videreført med de nødvendige justeringer som følge av ny 

organisering, kommunesammenslåing og ny kommunelov. Kommunedirektørgruppen i Orkdalsregionen 

har bedt om å få behandle vedtekter før behandling i regionrådet. Vedtekter for næringsfondet sendes 

derfor kommunene til behandling i mars 2021  

 

 Samarbeidsavtale for kompetansenettverket innen oppvekst i Orkdal/Øy-regionen 

Denne avtalen er av nyere dato og er utarbeidet i samsvar med ny kommunelov og er forankret i nytt 

interkommunalt politisk. Avtalen er inngått for perioden 01.01.2020 – 31.12.2021. Avtalen fremstår 

som ryddig med en god beskrivelse roller og ansvarsfordeling knyttet til kompetansenettverket. Det 

anses ikke nødvendig å gjøre nedringer i avtalen.  

 

 Mandat Helselederforum i Orkdalsregionen 

Det er utarbeidet et mandat for Helseforum i Orkdalsregionen datert mars 2019. Mandatet er ikke 

underskrevet og det fremgår ikke at dette har vært til formell behandling i Orkdalsregionen eller i 

kommunene. Mandatet beskriver mye om bakgrunn knyttet til SiO, dette kan i stor grad fjernes i nye 

retningslinjer/mandat. Det er en leder for helseutviklingsarbeidet, som inngår i Orkdalsregionen med 

kontorkommune i Skaun. Dette er en leder som har ansvaret for samhandling mellom kommunene på 

helseutviklingsområdet. Av mandatet kommer frem formål, sammensetning og mandat for 

Helselederforum. Det er viktig at forumet fungerer som en arena for utvikling i kommunene og at 

kommunen opplever dette som nyttig og engasjerende. Det har væt en utfordring at kommunene i 

Orklandsregionen har forskjellige ønsker og behov, det kan derfor være fornuftig å gjennomgå 

dokumentet, på bakgrunn av erfaringene så langt, for å sikre at dette er i samsvar med kommunenes 

reelle ønsker og behov. Mandat sendes ikke kommunene til behandling 

Det foreslås å gjennomgå mandatet og utarbeide en oppdatert utgave med utgangspunkt i den 

utformingen som er valgt for samarbeidsavtale for kompetansenettverk innen oppvekst i Orkdal/Øy-

regionen.  Mandat sendes ikke kommunene til behandling  

 

Administrasjonen i Orkdalsregionens vurdering  

Samarbeidsavtale for Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest og kontoravtale er behandlet i 

regionrådet i juni, oktober og desember 2020 og februar 2021.  Tema som er diskutert er navn, 

observatørers rolle, valg til representantskapet og roller i organisasjonen. Avtalene er oppdatert og 

justert jfr. de vedtak som er fattet i regionrådet. Avtalene er også diskutert med juridisk avdeling hos 

Statsforvalteren. 

 

Navn på organisasjonen  

Regionrådet i Orkdalsregionen vedtok i desember 2020 å endre navn til Interkommunalt politisk råd 

Trøndelag sørvest- lakseregionen. Bakgrunnen for navneendring var at flere kommuner ikke identifiserte 

seg med den geografiske regionen «Orkdalsregionen». Det har de siste årene ved flere anledninger vært 

diskutert en navneendring. En navneendring må behandles av medlemskommunene.  

 

Observatører:  

Jfr. ny kommunelov er det ikke lenger mulig å ha observatører til Interkommunalt politisk råd.  Dagens 

observatørkommuner er tilskrevet og et forelagt tilbud om fast medlemskap i regionrådet. Rennebu 

kommune vil fra 1. januar 2021 inngå som fast medlem i Interkommunalt politisk råd, Trøndelag 

sørvest, lakseregionen.  I tillegg vil Aure kommune inngå som fast medlem i regionrådet fra samme 
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dato.  Kommunene Surnadal og Ørland vil fra ny samarbeidsavtale trer i kraft ikke lenger ha status som 

observatører i Interkommunalt politisk råd.  

 

I regionrådet møter foruten de valgte representantene kommunedirektører, daglig leder og representanter 

/ gjester fra Statsforvalteren, Trøndelag Fylkeskommune og KS.  Møtene er åpne og vil som andre 

politiske møter være åpne for publikum.  Vi har i avtaleutkastene valgt å bruke ordet gjest istedenfor 

observatør for å unngå uklarheter omkring dette.  

 

Valg: 

I dagens vedtekter velges to politiske representanter til regionrådet. I ny samarbeidsavtale legges det opp 

til at det velges en politisk representant til representantskapet. Jfr. kommuneloven har de valgte 

representantene stemmerett.  Arbeidsutvalget innstilte på dette i sitt møte 26. januar 2020.    Det åpnes 

opp for at kommunene kan stille med flere politiske representanter i interkommunalt politisk råd, men da 

uten stemmerett.  Kommunedirektører har møte og talerett i Interkommunalt politisk råd. Det samme 

har daglig leder.   

 

Organisering:   

I regionrådsmøte 8. og 9. oktober 2020 ble det bestemt at arbeidsgruppen i tillegg til å utarbeide nye 

avtaler skulle se på roller og organisering av regionrådet. Dagens organisasjonsmodell framstår uklar 

med uavklarte roller og rapporteringslinjer. Det skaper også forvirring at organisasjonen har to daglige 

ledere.  En presisering av roller og rapporteringslinjer vil gjøre arbeidet i Interkommunalt politisk råd 

Trøndelag sørvest -laksregionen mer effektivt og danne grunnlag for bedre kommunikasjon, tverrfaglig 

samhandling og bedre måloppnåelse. Nytt organisasjonskart sees i sammenheng med samarbeidsavtale. 

Nødvendige drøftinger med ansatte ivaretas av kontorkommunen.   

 

Videre saksgang  

Avtalene sendes kommunene med en frist for behandling som settes til 1. april 2021.  Interkommunalt 

politisk Trøndelag sørvestvest sluttbehandler saken 16. april 2021.  Ny organisering trer i kraft fra 

samme dato.  

 

 

Vurdering: 

 
Kommunedirektøren innstiller på at Frøya kommune følger de vurderinger som er gjort i 

saksfremstillingen og at Frøya kommune deltar i etablering av interkommunalt politisk råd i henhold til 

kommunelovens kapittel 18.  2.  Dette vil erstatte dagens regionråd for Orkdalsregionen. Navnet på 

rådet skal være: 

 

Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest- Lakseregionen. 

 

Kommunedirektøren innstiller på at Frøya kommune vedtar vedlagte samarbeidsavtale, datert 17.02 

2021 og kontoravtale datert 12.02.2021 som grunnlag for samarbeidet.   

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 
Ingen nye utgifter utover det som tidligere er vedtatt. 
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Saknr: 42/21 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

25.03.2021 

Arkivsaksnr: 

19/268 

Sak nr: 

42/21 

Saksbehandler: 

Danussia  Baracho Teixeira 

Arkivkode: 

PLAN 5014201901 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

83/20 Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 15.10.2020 

19/21 Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 11.03.2021 

42/21 Kommunestyret 25.03.2021 

 

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING SISTRANDA HØYDEBASSENG  

 

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenesters innstilling til kommunestyret: 

 

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

egengodkjenning av detaljreguleringsplanen for Sistranda høydebasseng (PLANID: 

5014201901), som vist på plankart datert 12.11.2019, planbeskrivelse datert 12.06.2020 

og planbestemmelser datert 08.03.2021. 

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

digitalisert og gjøre evt. mindre rettinger. 

 

 
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester den 11.03.2021 sak 19/21 

 

Vedtak: 

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

detaljreguleringsplanen for Sistranda høydebasseng (PLANID: 5014201901), som vist på plankart datert 

12.11.2019, planbeskrivelse datert 12.06.2020 og planbestemmelser datert 08.03.2021. 

Kommunedirektøren skal etter at saken er egengodkjent forsikre seg om at planen blir digitalisert og gjøre evt. 

mindre rettinger. 

Enstemmig. 

 

 

 
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester den 15.10.2020 sak 83/20 

 

Vedtak: 
Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester fremmer saken og legger reguleringsplanen for Sistranda 

høydebasseng (planid: 5014201901) med planbestemmelser og plankart datert 12.11.2019 og planbeskrivelse 

datert 12.06.2020, ut til høring og offentlig ettersyn jfr. pbl § 12-10. 

 

Enstemmig. 
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Forslag til vedtak: 

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

detaljreguleringsplanen for Sistranda høydebasseng (PLANID: 5014201901), som vist på plankart 

datert 12.11.2019, planbeskrivelse datert 12.06.2020 og planbestemmelser datert 08.03.2021. 

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

gjøre evt. mindre rettinger. 

 

Vedlegg: 

 

1. Planbeskrivelse, datert 12.06.2020  

2. Planbestemmelser, datert, 08.03.2021  

3. Plankart, målestokk: 1:1000, datert 12.11.2019  

4. Vedlegg 1: ROS-analyse, datert nov. 2019 

 

Saksopplysninger: 

 

Planforslaget 

Planforslaget er utarbeidet av Rambøll på oppdrag av Frøya Kommune og mottatt 12.11.2019. Ny 

planbeskrivelse ble mottatt 15.06.2020. 

Endringer etter høring og offentlig ettersyn ble gjort 08.03.2021. 

Hensikt med regulering 

Hensikten med denne planen er å legge til rette for et høydebasseng med tilkomstvei på Sistranda i 

Frøya kommune. Steinalderstien skal også reguleres inn. Det er et behov for høyere vanntrykk på 

Sistranda og større vannreserver. Dermed er det vedtatt at det skal etableres et nytt høydebasseng på 

Sistranda. 

 

Beliggenhet, eksiterende forhold 
Dagens arealbruk består av et høydebasseng med tilhørende adkomstveg og Steinalderstien. 

Høydebassenget ble oppført på 60-tallet, mens Steinalderstien ble opparbeidet for få år siden i 

universelt utformet standard. 

Planområdet tar for seg store deler av Steinalderstien. Denne stien har arkeologiske funn. Disse funnene 

er av de eldste sporene fra mennesker i Norge for rundt 11.000 år siden. Dette er et viktig kulturminne 

som beskriver den tidligste historien i Norge. 

Det er gode solforhold i området rundt Sistranda. Høydeforskjellene opp til berget i vest for Sistranda er 

små. Høyeste punkt i bakkant er rundt 50 meter. Frøya beskrives som vindutsatt og kommuneplanen 

angir at vind er en naturgitt fare for kommunen. Planområdet oppleves ikke som spesielt vindutsatt. 

 

Forhold til overordnede planer 

Kommunedelplanen har avsatt planområdet til offentlig tjenesteyting og bolig. Gjennom 

kommunedelplanen er området konsekvensutredet og planmyndigheter anser derfor planen til å være 

tilstrekkelig konsekvensutredet, jf. Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og 

bygningsloven §2 og § 3. 

Gjeldende reguleringsplaner 
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Reguleringsplanen vil erstatte deler av reguleringsplanen for Herredshus – Helsesenter (planid: 

1620198101). 

Førstegangsbehandling 
Planen ble vedtatt og sendt ut til høring og offentlig ettersyn i Hovedutvalg for allmenne- og tekniske 

tjenester, sak 83/20, 15.10.2020. Brev til naboer og regionale- og statlige sektormyndigheter ble sendt 

26.10.2020, frist for merknader ble satt til 11.12.2020. 

Planprosess 

Dato Milepæl  Kommentar 
28.02.19 Anmodning om oppstartsmøte mottatt 

fra Rambøll 
Det medfølger en kort planbeskrivelse samt 
foreslått planavgrensning 

06.02.19 Oppstartsmøte avholdt på Rådhuset Fra kommunen møter: Tina Eltervåg 
(Arealplanlegger), Espen Skagen 
(Arealplanlegger). 
Forslagstiller: John Sirum, Christian Dunker 
Furuly (Rambøll). 
Tiltakshaver: Bjørnar Grytvik, Marit Midtsian, 
Ivar Meland. 

26.03.19 Varsel om oppstart mottatt   

26.03.19 Kunngjøring i Hitra-Frøya avisen Frist for merknader satt til 29.04.2019 

18.09.19 Planforslag mottatt Kommunen gjennomgår plandokumentene og 
kommer med merknader 

12.11.19 Komplett planforslag godkjent Kommunen mottar revidert planforslag iht 
merknadene som er gitt 

15.10.20 1.gangsbehandling Behandling av planforslag i HOAT 

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

11.12.20 Høringsfrist utløpt Det er kommet innspill fra 3 myndigheter. 

05.03.21 Revidering av planforslag 
 

Kommunen reviderer planforslaget etter 
avtale med VA-avdelingen 

  Planen behandles i planutvalget   

  Planen egengodkjennes i Kommunestyret   

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden fra 26.10.2020 til 11.12.2020. I samme periode 

ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 3 

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

Innspill fra Dato Hovedmomenter Innspill Vurdering i plan 
Sametinget 09.11.20 Minner om at den generelle 

aktsomhetsplikten bør nevnes i 
reguleringsbestemmelsene. 

Tatt til etterretning. 
Aktsomhetsplikten nevnes i 
bestemmelsen 3.3.  

Trøndelag 
fylkeskommune 

26.11.20 Ber om at det tas inn en egen 
bestemmelse under hensynssoner §7: 
H730 - Båndlegging etter lov om 
kulturminner – Hensynssone d) 
Kulturminne med Askeladden id 221888 
og 221889 er automatisk fredet etter 
kulturminnelovens § 4. Det samme er en 
sikringssone i et 5 meters bredt belte fra 
kulturminnenes ytterkant jfr. 

Tatt til etterretning. 
Bestemmelse tas inn i § 7.2.2. 
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kulturminnelovens § 6. 
 
«Det er ikke tillatt å sette i gang tiltak 
som er egnet til å skade, ødelegge, grave 
ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på 
annen måte utilbørlig skjemme de 
automatisk fredete kulturminnene eller 
framkalle fare for at dette kan skje. 
Inngrep i grunnen eller andre tiltak som 
kan virke inn på det automatisk fredete 
kulturminnet innenfor hensynssone H730 
er ikke tillatt uten etter dispensasjon fra 
kulturminneloven. Søknad skal sendes 
regional kulturminneforvaltning i god tid 
før arbeidet er planlagt igangsatt.» 

Mattilsynet 11.12.20 Viser til drikkevannsforskriften §§ 15 og 
18. Uttalelsen er til kommunen som 
planmyndighet og som vannverkseier om 
størstedelen av uttalelsen omfatter 
forhold om omhandler bygg-tekniske 
momenter og drift. 
 
Kommunen må gjøre vurdering om 
tiltaket omfattes av «Krav til 
plangodkjenning av 
vannforsyningssystem». 

Tatt til orientering. Uttalelsen 
oversendt tiltakshaver og 
drifter av vannverk. 
 
 
 
 
Tatt til orientering.  

 

Innsigelser 
Det er ikke varslet innsigelser til planen. 

Endringer etter førstegangsbehandling 
Det er foretatt justeringer i planforslaget etter førstegangshøring og offentlig ettersyn: 

1. Det legges inn i fellesbestemmelser om Kulturminner teksten om aktsomhetsplikten (3.3). 

2. Det legges inn ny hensynsone i §7.2.2 (H730) om Båndlegging etter lov om kulturminner. 

3. Oversendelsen av uttalelsen fra Mattilsynet til tiltakshaver og vannverksdriftene. 

Konsekvensutredning 

Det er vurdert om det er behov for KU i forbindelse med planarbeidet, jamfør Forskrift om 

konsekvensutredninger av 26. juni 2009 med vedlegg. I Vedlegg 1 og 2 til forskrift om KU angis hva 

som automatisk fører til konsekvensutredning og hva som skal vurderes om bør konsekvensutredes. 

Frøya kommune har vurdert om det er krav til konsekvensutredning i forbindelse med regulering av nytt 

høydebasseng på Sistranda. Formålet med «forskrift om konsekvensutredning for planer etter plan- og 

bygningsloven» er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelser av 

planer. 

Planområdet er i hovedsak allerede bebygd med eksisterende høydebasseng og infrastruktur. Tiltak 

innenfor planområde vil i størst grad dreie seg om oppgradering av eksisterende anlegg, og vil i liten 

grad ta for seg nye ubebygde områder. Tiltaket er vurdert til ikke å ha vesentlig innvirkning for miljø og 

samfunn og faller derfor ikke inn under forskrift om konsekvensutredning. Reguleringsplanen for 

høydebasseng på Sistranda omfattes ikke av § 2 i forskriften. § 2 omhandler planer som alltid skal 

konsekvensutredes. Frøya kommune har vurdert at planen heller ikke berører § 3 og § 4 i forskriften og 

at det dermed ikke er et krav om konsekvensutredning. 



Saknr: 42/21 

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

 

Vurdering: 

Innkomne merknader 
Vurdering av de enkelte innkomne uttalelsene fremgår av kommentarene over. 

Samlet vurdering 

Etablering av nytt høydebasseng vil gjøre trykket i kranene for beboerne på Sistranda tilfredsstillende. 

Et høydebasseng med høyere kapasitet vil gjøre at vannreserven er større i tilfelle ulykker etc. Dagens 

basseng har en størrelse på rundt 600 m3. 

Den største konsekvensen av tiltaket er at det nye høydebassenget vil være mye større enn dagens 

høydebasseng både i høyde og bredde. Med sin høyde på 12 meter vil bassenget vises tydeligere i 

landskapet, men vil allikevel ikke dominere i området. 

Det vurderes at planforslaget er godt gjennomarbeidet og at planforslaget ivaretar de interesser og 

momenter som er berørt. Høydebassenget er viktig samfunnsmessig, og vil ha positiv påvirkning for 

befolkning og samfunnet generelt. 

Det vurderes at planforslaget ikke vil medføre negative konsekvenser, eller komme i konflikt med 

etablerte områder. 

Konklusjon 

Kommunedirektøren tilrår at kommunestyret egengodkjenner reguleringsplanen.  
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FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

25.03.2021 

Arkivsaksnr: 

19/877 

Sak nr: 

43/21 

Saksbehandler: 

Danussia  Baracho Teixeira 

Arkivkode: 

L13 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

50/20 Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 27.05.2020 

16/21 Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 11.03.2021 

43/21 Kommunestyret 25.03.2021 

 

SLUTTBEHANDLING REGULERINGSPLAN - ØVRE MIDTSIAN GNR.21 BNR.245 

M.FL PLANID 5014201903 

 

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenesters innstilling til kommunestyret: 
 

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

detaljreguleringsplanen for Øvre Midtsian (planid: 5014201903), som vist på plankart, datert 16.02.2021, 

planbeskrivelse datert 03.02.2021 og planbestemmelser datert 10.02.2021. 

Kommunedirektøren skal etter at saken er godkjent forsikre seg om at planen blir digitalisert og gjøre 

evt. mindre rettinger. 

 

 

 
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester den 11.03.2021 sak 16/21 

 

Vedtak: 

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

detaljreguleringsplanen for Øvre Midtsian (planid: 5014201903), som vist på plankart, datert 16.02.2021, 

planbeskrivelse datert 03.02.2021 og planbestemmelser datert 10.02.2021. 

Kommunedirektøren skal etter at saken er godkjent forsikre seg om at planen blir digitalisert og gjøre evt. 

mindre rettinger. 

 

Enstemmig 

 

 

Behandling: 

 
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester den 27.05.2020 sak 50/20 

 

Vedtak: 

1. Planutvalget fremmer saken og legger den ut til høring og offentlig ettersyn etter plan- og 

bygningslovens § 5-2 og § 12-10. 

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

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

og justeringer. 
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Enstemmig. 

 

Forslag til vedtak: 

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

detaljreguleringsplanen for Øvre Midtsian (planid: 5014201903), som vist på plankart, datert 16.02.2021, 

planbeskrivelse datert 03.02.2021 og planbestemmelser datert 10.02.2021. 

Kommunedirektøren skal etter at saken er godkjent forsikre seg om at planen blir digitalisert og gjøre evt. 

mindre rettinger. 

 

Vedlegg: 

 

1. Planbeskrivelse, datert 03.02.2021 

2. Planbestemmelser, datert 10.02.2021 

3. Plankart, målestokk 1:1000, datert 16.02.2021 

4. Vedlegg: Sol/skyggediagram 

5. Vedlegg: A10-1 Situasjonsplan 

6. Vedlegg: A10-2 Situasjonsplan 

7. Vedlegg: Illustrasjoner 

8. Vedlegg: Høringsuttaleleser – samlet 

9. ROS-Analyse 

10. Uttalelse kommunal vegmyndighet 

 

Saksopplysninger:   

 
Planforslaget 

Planforslaget er utarbeidet av On Arkitekter og Ingeniører AS på vegne av Skagan Utvikling 

AS. Revidert planforslag ble mottatt 16.02.2021, inkludert ny versjon av plankartet. 

Hensikt med regulering 

Hensikten med regulering er å tilrettelegge for boligutbygging med tilhørende infrastruktur i 

området Midtsian på Sistranda. 

Beliggenhet, eksiterende forhold 

Området består av boligbebyggelse med nærhet til offentlig servicekontor, handelssted, skole 

og barnehage. Det er i tillegg kort vei til tur- og rekreasjonsområder og til fritidsaktiviteter. 

Forhold til overordnede planer 

Området er i kommunedelplanen for Sistranda (1620201508) avsatt til boligbebyggelse, og 

planforslaget er i tråd med overordnet plangrunnlag. 

Førstegangs behandling 

Planen ble vedtatt og sendt ut til høring og offentlig ettersyn i Hovedutvalg for allmenne- og 

tekniske tjenester, sak 50/20, 27.05.2020. Brev til naboer og regionale- og statlige 

sektormyndigheter ble sendt 29.05.2020, frist for merknader ble satt til 15.07.2020. 
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Planprosess 

Dato Milepæl  Kommentar 
28.03.19 Anmodning om oppstartsmøte mottatt 

fra ON arkitekter 
Det medfølger en kort planbeskrivelse samt 
foreslått planavgrensning 

03.05.19 Oppstartsmøte avholdt på Rådhuset Fra kommunen møter: Espen Skagen 
(Arealplanlegger). Forslagstiller: Stig Atle Moe (On 
arkitekter og ingeniører AS). Tiltakshaver: Rune 
Midtsian (Skagan AS). Plankonsulent: Christian 
Bonvik (On arkitekter og ingeniører AS) 

07.06.19 Kunngjøring om planoppstart i Hitra-
Frøya avisen og kommunens 
hjemmesiden 

Frist for merknader satt til 05.07.2019 

23.12.19 Planforslag mottatt Kommunen gjennomgår plandokumentene og 
kommer med merknader 

27.02.20 Planforslag sendes på internhøring På høring internt i kommunen 

24.09.20 Merknadsbehandling Merknader til planforslag oversendes ON 
Arkitekter 

27.05.20 1.gangsbehandling Behandling av planforslag i HOAT 

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

15.07.20 Høringsfrist utløpt Det er ikke varslet innsigelser til planen 

16.02.21 Revidert planforslag mottatt 
 

Plankonsulenten leverer nytt planforslag iht. 
merknader fra sektormyndighetene 

  Planen behandles i planutvalget   

  Planen egengodkjennes i Kommunestyret   

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden fra 29.05.2020 til 15.07.2020. I samme 

periode ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, m.fl. til uttalelse. Det 

kom inn totalt 8 uttalelser. Disse følger saken som utrykte vedlegg. Hovedtrekkene i 

merknadene er referert nedenfor. 

Innspill fra Dato Hovedmomenter Innspill Vurdering i plan 
Sametinget 03.06.20 Minner om den generelle aktsomhetsplikten 

og at det bør legges inn egen tekst i 
bestemmelsene: Om noen under arbeid 
skulle mistenke funn av kulturminner, må en 
umiddelbar stanse arbeidet og gi beskjed til 
Sametinget og fylkeskommunen. Pålegget 
beskrives i lov 9. juni 1978 nr. 50 om 
kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Dette må 
videreformidles til alle som skal delta i 
gjennomføring av tiltaket. 

Tatt til etterretning. 
Legges inn i 
bestemmelsene. 
Det er ikke registrert 
kulturminner av eldre 
dato innenfor 
planområdet. Trøndelag 
fylkeskommune vurderer 
at det ikke er behov for 
utgravninger eller andre 
undersøkelser i 
planområdet. Teksten 
vises i bestemmelsene 
likevel. 

Trøndelag 23.06.20 Vurderer at det er liten risiko for at planen Tatt til orientering. 
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fylkeskommune vil komme i konflikt automatisk fredete 
kulturminner. Minner om den generelle 
aktsomhetsplikten etter §8 i 
kulturminneloven. Dersom en under 
opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i 
grunnen (mulig fredet kulturminne), skal 
arbeidet stanses og fylkeskommunen varsles. 

Aktsomhetsplikten vises i 
bestemmelsene. 

Fylkesmannen i 
Trøndelag 

06.07.20 Mener at landbruksavdelingen var opptatt av 
at så sentrumsnære areal måtte gis en høy 
utnytting, og at dette måtte framgå av 
reguleringsbestemmelsene. I illustrasjoner 
som følger med planforslaget framgår det at 
et bygg i to etasjer kan gi mulighet for 8 
boenheter i BKS1 og 6 boenheter i BKS2. 
Anbefaler vurdering om utnyttingen kan økes 
i tråd med dette.  
 
 
 
 
 
 
Savner en vurdering av mellomlagring og 
sluttdisponering av jord- og steinmasser som 
ikke er forurenset. I dette tilfellet er dette 
ekstra viktig da delområde BKS2 tidligere har 
vært bevokst med gran, potensiell sitkagran. 
Frø fra sitkagran kan ved masseforflytning 
spres til nye steder, og kan dermed føre til 
oppslag av sitkagran et nytt sted, noe som 
ikke er ønskelig. Det er gjort registreringer av 
hagelupin og parkslirekne ikke langt unna 
planområdet, jf. Artskart. I nærheten av 
bebyggelse er det alltid potensiale for 
fremmede, skadelige arter (hagerømlinger). 
Noen av disse artene er på lista over arter 
det ikke er lov å spre ut i fra nåværende 
voksested, jf. Forskrift om fremmede 
organismer §9. Det bør tas inn 
rekkefølgebestemmelser som sier at 
området skal undersøkes for fremmede arter 
og at eventuelle problematiske arter skal 
fjernes på forsvarlig vis før anleggsarbeider 
settes i gang. 
 
Planområdet ligger i et område med 
eksisterende bebyggelse. Anleggsperioden 
kan medføre utfordringer med hensyn til 
støy, støv og trafikk med større kjøretøy, og 
beskyttelse av omgivelsene i denne fasen blir 
derfor viktig. Bestemmelsen § 3.1b) sikrer at 
det med søknad om igangsettelse skal følge 
en plan for bygge- og anleggsfasen. 
Fylkesmannen gir faglig råd om at det i 
bestemmelsen også vises til at støygrenser 
som angitt for bygge og anleggsvirksomhet i 

Tatt til orientering. 
Det er lagt inn et 
minimum på 6 boenheter 
for område BKS1 og 
minimum 4 boenheter for 
området BKS2. 
Illustrasjonsplaner viser 
imidlertid hensikten å 
bygge flere enn 
minimumskravet. 
Sluttavgjørelsen vil 
avhenge av studier om 
sol- og skygge 
påvirkninger og skal 
behandles på 
byggesaksfasen.  
 
Tiltaket ble vurdert i 
bestemmelsene. 
Det er ikke registrert 
forurensede masser i 
området. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tatt til etterretning. 
Rekkefølge legges inn i 
bestemmelser om at 
området skal undersøkes 
for fremmede arter. 
 
 
Tatt til etterretning. 
Bestemmelse legges inn. 
Retningslinje for 
behandling av støy T-
1442/2016, eller senere 
revideringer, skal legges til 
grunn ved utbygging av 
området. Alle boenheter 
skal ha støynivå mindre 
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kapittel 4 i T-1442/2016 og 
luftkvalitetsgrenser angitt i T-1520 
tilfredsstilles 

enn Lden 55 db på 
uteplass og utenfor rom til 
støyfølsom bruk. Utenfor 
soverom skal maksimalt 
støynivå i nattperioden (kl. 
23-07) ikke overstige L5AF 
70dB. 

Vegmyndigheten i 
Frøya kommune 

21.08.2020 Ber om at det legges til rette for framtidig 
fortausløsning ved BKS2 med minimum 1,5m 
fra byggegrense. 
 
Anbefaler at det etableres bare en 
adkomstvei til tomtearealet og hvor BKV2 
anses som den mest relevante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bemerker at søppeldunker som er plassert 
langs den kommunale vegen plasseres 
innenfor privat tomtegrunn eller plasseres 
slik at de ikke hindrer siktlinjer. 
 
Minner at veg må opparbeides og utformes 
i.hh.t. til Statens Vegvesens håndbok N100. 
 
Minner om at det videre må fremmes egen 
søknad om «Søknad om utvidet bruk av 
kommunal veg» til vegmyndigheten i 
kommunen 

Tatt til etterretning. 
Lagt til plankartet. 
 
 
Innspillet ble vurdert og 
tiltaket inkludert i 
planforslaget. Veien som 
fjernes ble SKV2 og den 
som bevares i planen 
SKV1. Grunnene til det var 
følgende: 
1) Nedre Midtsian er smal 
og bratt, og kan være 
trafikkfarlig både sommer 
og vinter. Hvis all trafikk 
skal gå via Nedre Midtsian 
vil risikoen for 
sammenstøt være 
betydelig større enn ved 
to adkomster. 
2) Adkomst fra 
Mellomveien og via 
21/108 er slak, oversiktlig 
og denne kan lages bred. 
Adkomstretten over 
denne eiendommen ble 
avtalt med grunneier og 
tinglyst i forbindelse med 
vårt kjøp av tomtene i 
2017. 
 
Innspillet blir ivaretatt. 

Rune Midtsian – 
Skagan AS 

15.06.2020 Er uenig i kommunens vurdering om hva 
angår innkjøring/valg av adkomst til ene 
boligområdet. Begrunner dette med 
belastning, arrondering osv. 

Kommunedirektøren viser 
til lokal vegmyndighet sin 
uttalelse 

Ansgar Antonsen 
– gnr. 21 bnr. 108 

09.07.2020 Støtter kommunedirektørens vurderinger 
med tanke på trafikksikkerhet. For område 
BSK1 bør det bare være en avkjørsel, nemlig 
fra nedre Midtsian vei. 

Kommunedirektøren viser 
til lokal vegmyndighet sin 
uttalelse.  
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Har personlig argument at hvis veien blir lagt 
mellom gnr.21 bnr.108 og gnr.21 bnr.99, vil 
den beskjære hans gårdsplass med de 
trafikkfarene dette medfører. Veien blir smal 
og blir da liggende 3m fra sine søndre 
husvegg. 
 
Bygningsmassen er lagt så nær gnr.21, 
bnr.108 at den vil skape skyggevirkninger 
som jeg ikke kan godta. Sol og skygge 
diagram viser at jeg vil miste sollyset tidlig på 
ettermiddagen også i den lyse årstid. Dette 
vil gå utover trivsel og psykisk helse, samt 
forringe verdien av eiendommen. 
Bygningsmassen for BSK1 bør legges i vestre 
del av området, og en bør vurdere om det av 
hensyn til de omkringliggende eiendommene 
bør bygges med flatt tak. 

 
 
 
 
 
 
 
Alternativ plassering av 
bygningsmassen vurderes 
videre under 
byggesaksfasen 

Hans Rabben – 
gnr. 21/99 
Astrid Rabben – 
gnr. 21/47 
Arnulf Rabben – 
gnr. 2147 

12.07.2020 Ber om at forslaget om adkomst via passasje 
mellom gnr 21 bnr 108 og gnr 21 bnr 99 
skrinlegges, da denne er for smal til å 
anlegge adekvat vei og forsvarlig avkjøring til 
Mellomveien. 
 
Mener at bygningsmassen er lagt altfor nær 
eksisterende bebyggelse, med uakseptabel 
nærhet og sol/skygge-virkninger for 
eksisterende bebyggelse. Bygningsmasse 
med 8 boenheter er et for ruvende bygg i 
forhold til eksisterende bygningsmasse. 
Intensjon om fortetting av området bør 
vurdere oppnådd ved oppdeling i mindre 
bygg 

Kommunedirektøren viser 
til lokal vegmyndighet sin 
uttalelse.  
 
 
 
Alternativ plassering av 
bygningsmassen vurderes 
videre under 
byggesaksfasen. 
 

Inger-Marie 
Midtsian 

  Har merknader tilknyttet vegen Nedre 
Midtsian som er planlagt som adkomst. 
Meddeler at det ikke vil bli gitt noen 
tillatelse til bruk av veien for gnr. 21, bnr. 
261. 
 
Videre går merknader på en sti som er 
omtalt, og mener denne vil bli fjernet som en 
følge av bebyggelse BSK2. Denne stien går til 
veien Nedre Midtsian. Det vil ikke tillates 
gående og syklende fra BSK2. Presiserer at 
dette er en privat veg 

Adkomsten ble flyttet til 
SKV1. 
 
 
 
Dette er snakk om en 
etablert sti, der folk i lang 
tid har brukt Nedre 
Midtsian som adkomst. 
Selv om en veg er privat er 
det ikke anledning til å 
ekskludere enkeltindivider 
eller enkeltgrupper fra å 
benytte seg av vegen til 
fots eller ved sykkel. 

 

Innsigelser 

Det er ikke varslet innsigelser til planen fra fylkeskommunen, nabokommuner eller statlige 

fagmyndigheter hvis saksområde blir berørt. Kommunestyret kan dermed vedta å 

egengodkjenne reguleringsplanen. 

Endringer etter førstegangsbehandling 
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Det er foretatt små justeringer i planforslaget etter førstegangshøring og offentlig ettersyn:  

- Vegmyndigheten i Frøya kommune anbefaler at det etableres bare en adkomstvei til 

tomtearealet. Adkomstveien til BKS1 blir kun f_SKV1 og ikke gjennom Nedre 

Midtsian. Begrunnelsene for dette er: 

1) Nedre Midtsian er smal og bratt, og kan være trafikkfarlig både sommer og vinter. 

Hvis all trafikk skal gå via Nedre Midtsian vil risikoen for sammenstøt være 

betydelig større enn ved to adkomster. 

2) Adkomst fra Mellomveien og via 21/108 er slak, oversiktlig og denne kan lages 

bred. Adkomstretten over denne eiendommen ble avtalt med grunneier og tinglyst i 

forbindelse med kjøp av tomtene i 2017. 

3) Vegen langs SKV2 ligger kloss inntil en bygning (gnr 21/303) og anses lite egnet 

for flere brukere av denne adkomsten. 

- Krav om illustrasjoner med alternative plasseringer av bebyggelsene vurderes videre 

som byggesak. Derfor er det ikke behov for å inkludere sånne illustrasjoner i gjeldende 

planprosess. 

 

Konsekvensutredning 

Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens kapittel VII 

«Konsekvensutredninger», med tilhørende forskrift. Tiltaket faller ikke inn under forskriftenes 

oppfangskriterier og skal derfor ikke konsekvensutredes. 

Lovhjemler 

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

 

Vurdering: 

Innkomne merknader 

Vurdering av de enkelte innkomne uttalelsene fremgår av kommentarene over. 

Samlet vurdering: 

Kommunedirektøren vurderer at planforslaget er godt gjennomarbeidet, og at det tar hensyn til 

kommunale og nasjonale retningslinjer. Kommunedirektøren understreker at planforslaget er i 

tråd med kommunedelplanen for Sistranda med tanke på utforming og byggehøyder, og følger 

opp kommunens intensjon om fortetting og høy utnyttelsesgrad i sentrum. 

Etter høring og offentlig ettersyn, ble uttalelsene vurdert og de relevante endringene høydetatt. 

Hovedendringen angår de to adkomstene som først ble planlagt til tomten BKS1, der det 

senere ble avgjort at kun adkomstvei SKV1 blir brukt. Begrunnelser er forklart ovenfor. 

Det er videre vurdert at tiltaket ikke kommer i konflikt med andre hensyn. 
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UTVIDELSE AV BARNEHAGE - NORDSKAG OPPVEKSTSENTER  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 
Frøya kommunestyre vedtar å utvide barnehagen ved Nordskag oppvekstsenter med en avdeling.  

 

Driftskostnader for 2021, kr 785.000, knyttet til etablering av ny barnehageavdeling dekkes gjennom 

bruk av disposisjonsfondet. Tiltaket innarbeides i budsjettet fra 2022 og i økonomiplanperioden.  

 

Disposisjonsfondets saldo pr. 08.03.21 er kr. 98.851.271,-. 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 16.03.2021 sak 52/21 

 

Vedtak: 
Frøya kommunestyre vedtar å utvide barnehagen ved Nordskag oppvekstsenter med en avdeling.  

 

Driftskostnader for 2021, kr 785.000, knyttet til etablering av ny barnehageavdeling dekkes gjennom bruk av 

disposisjonsfondet. Tiltaket innarbeides i budsjettet fra 2022 og i økonomiplanperioden.  

 

Disposisjonsfondets saldo pr. 08.03.21 er kr. 98.851.271,-. 

 

Enstemmig. 

 

 
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur den 09.03.2021 sak 16/21 

 

Vedtak: 

 

HOOK anbefaler skisse til løsning for å øke barnehagekapasiteten ved Nordskag 

oppvekstsenter, og innstiller på at formannskap og kommunestyret godkjenner denne 

løsningen. 

 

Enstemmig. 
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Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommunestyre vedtar å utvide barnehagen ved Nordskag oppvekstsenter med en 

avdeling.  

 

Driftskostnader for 2021, kr 785.000, knyttet til etablering av ny barnehageavdeling dekkes 

gjennom bruk av disposisjonsfondet. Tiltaket innarbeides i budsjettet fra 2022 og i 

økonomiplanperioden.  

 

Disposisjonsfondets saldo pr. 08.03.21 er kr. 98.851.271,-. 

 

 

Vedlegg: 

 

- Plantegning, Nordskag oppvekstsenter: Viser området der det foreslåes å opprette ny 

barnehageavdeling. 

- Saksprotokoll fra behandling i HOOK. 

 

 

Saksopplysninger:  

  

Situasjonen med tanke på barnehageplasser i Frøya kommune vil bli utfordrende de kommende 

år. I «Tilstandsrapport for oppvekst 2019/2020» vises det til simulering for 

barnehagekapasiteten på Fast-Frøya for de kommende årene. Denne viser at det vil være 

tilnærmelsesvis full høsten 2021, og underkapasitet på barnehageplasser fra høsten 2022. For å 

imøtekomme dette behovet er det mulig å utvide barnehagen ved Nordskag oppvekstsenter 

med en avdeling med relativt enkle grep, gjennom å gjøre om et klasserom i skoledelen av 

oppvekstsenteret til barnehageavdeling. Gjennom en slik utvidelse, vil man sannsynligvis 

forskyve behovet for å gjøre ytterligere utvidelser av barnehagekapasiteten til 2023, kanskje 

2024, alt etter barnetallsutviklingen. 

 

De siste årene har søkermassen til barnehagen på Nordskag økt. Det er generelt barn som 

tilhører grenda, men også en del der foreldre jobber i grenda og ønsker å ha barnehagen nært 

sitt arbeidssted. Ved hovedopptaket de senere årene har det vært barn som har søkt til 

Nordskag, men fått tilbud i annen barnehage da det ikke har vært plass til alle. Noen har valgt å 

bli stående på venteliste for senere overføring, mens andre har valgt å la barna gå i barnehage 

de har fått plass, slik at det er ikke mulig å si eksakt hvor mange dette gjelder. 

 

Per i dag står det 8 barn på venteliste til Nordskag, tre av disse har barnehageplass i annen 

barnehage og ønsker overføring. 

Av de resterende fem er det bare en som ønsker plass i inneværende barnehageår, resten ønsker 

ved oppstart eller i løpet av neste barnehageår. 

De som ønsker plass neste barnehageår vil være en del av hovedopptaket i slutten av mars. 

 

For å kunne øke kapasiteten til barnehagen ved Nordskag oppvekstsenter, er følgende 

vurderinger foretatt: 

 

Kommunedirektøren ser at et av klasserommene i skoledelen av oppvekstsenteret kan gjøres 

om til barnehageavdeling, og dermed øke barnehagen fra 3 til 4 avdelinger.  
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Fløya som i dag benyttes av mellomtrinnet, har et klasserom (rom 1) som kan benyttes som ei 

avdeling dersom man i tillegg tar med to mindre rom (rom 5 og rom 6) som ligger i tilknytning 

til dette rommet. Dette rommet ligger i flukt med nåværende barnehage, og vi ser for oss å lage 

en adkomst til barnehagen og settes inn dør mellom rommet og gang i barnehagen (7). 

Barnehagen og de trinnene som kommer til å være på naboklasserommet må dele garderobe 

(rom 3). Et av grupperommene ved garderoben blir barnehagens fingarderobe (rom 4). 

Skolekjøkkenet kan benyttes til å vaske kopper etc, mens mat lages i fellesskap på barnehagens 

kjøkken/skolekjøkken. 

 

Leke- og oppholdsarealet i ny avdeling vil være 72,7 m2. I henhold til arealnorm for barn over 

3 år, som er 4 m2 pr barn, tilsier arealet at det kan være 18 barn på avdelingen. Pedagognorm 

sier 14 barn over 3 år per pedagogiske leder. Bemanningsnormen sier 6 barn over 3 år pr. 

ansatt.  Ved å bemanne den nye avdelingen med 2 pedagogiske ledere og en fagarbeider, vil det 

være plass til 18 barn over 3 år, sett i forhold til både areal-, pedagog- og bemanningsnorm. 

 

Nødvendige tiltak for å utvide med en avdeling: 

1. Bygningsmessige forhold: 

1.1. Det må settes inn en dør mellom et klasserom på skolen(rom 1) og garderoben på 

barnehagen (rom 2), slik at det blir tett kontakt og samarbeid med resten av 

barnehagen. 

1.2. Et grupperom (rom 4) må innredes til fingarderobe for barnehagen. 

1.3. Et lager (rom 5) klargjøres og ventileres korrekt, og settes inn dør med glassfelt, slik 

at dette arealet kan inngå i avdelingen.  

1.4. Grupperom (rom 6) blir en del av avdelingens leke- og oppholdsareal. Ingen 

bygningsmessige endringer nødvendig her. 

1.5. Det trengs avfukter til grovgarderobe (rom3) på bakgrunn av endret bruk. 

1.6. Elektrikerarbeid knyttet til overnevnte punkter. 

 

2. Supplere med nødvendig inventar og utstyr: 

2.1. Et heve/senke-stellebord 

2.2. Garderobehyller og “påkledningshest” (ergonomi) 

2.3. Kjøkkenutstyr (kniver/fat etc) 

2.4. Stoler, bord, hyller/skap og annet nødvendig inventar. 

2.5. Ny oppvaskmaskin (for lav kapasitet på dagens maskin) 

 

3. Øke bemanningen med to pedagogiske ledere og en fagarbeider. 

 

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren anbefaler at et klasserom ved Nordskag oppvekstsenter gjøres om til 

barnehageavdeling, som beskrevet i saksopplysningene. 

 

Saken ble behandlet i HOOK 09.03.21, med følgende vedtak: 

HOOK anbefaler skisse til løsning for å øke barnehagekapasiteten ved Nordskag 

oppvekstsenter, og innstiller på at formannskap og kommunestyret godkjenner denne 

løsningen. 
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Økonomiske konsekvenser: 

 
Drift, bygg og inventar: (Engangskostnader) 

Utgifter     
Bygningsmessig Nødvendig materiell, samt 

snekker- og elektrikerarbeid. 
Kr. 100.000,- 

Inventar og utstyr Nødvendig inventar og 
utstyr til avdelingen 

Kr. 180.000,- 

      
Sum, investeringer   Kr. 280.000,- 

 

Drift, personalutgifter: 

    Virkning, aug-des 
2021 

Helårsvirkning 

Utgifter:       
Bemanning 2 pedagogiske 

ledere og 1 
fagarbeider 

kr. 771.000,- Kr. 1.850.000,- 

Inntekter:       
Økt foreldrebetaling 18 barn i 100% plass:  

Kr. 3230,- pr. mnd x 
18 barn x 11 mnd 

kr. 266.475,- kr. 639.540,- 

        
Sum, 

driftskostnader 
  Kr. 504.525,- Kr. 1.210.460,- 

 

Kommunedirektøren anbefaler at driftskostnader knyttet til etablering av ny barnehageavdeling 

dekkes gjennom bruk av disposisjonsfondet for 2021. Tiltaket innarbeides i budsjettet fra 2022 og i 

økonomiplanperioden. 

 

 

Bruk av disposisjonsfondet: 

Saldo, disposisjonsfondet Kr. 98.851.271,- 
Bygg og inventar  Kr. 280.000,- 

Personalkostnader, 2021 Kr. 504.525,- 
Ny saldo, Disposisjonsfond Kr. 98.066.746,- 
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51/21 Formannskapet 16.03.2021 
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STRATEGI FOR BREDBÅNDS- OG MOBILUTBYGGING PÅ FRØYA - 

ENGASJEMENT FOR EN PROSJEKTSTILLING I TO ÅR  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 
Frøya kommunestyre vedtar å opprette prosjektstilling for en periode på to år, som skal jobbe aktivt med 

brebånds- og mobilutbygging på Frøya 

 

Stillingen finansieres med midlene avsatt fra havbruksfondet til dette formålet. Prosjektnr 194005. Saldo 

på dette er pr 03.03.21 14,5 millioner kr. 

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 16.03.2021 sak 51/21 

 

Vedtak: 
Frøya kommunestyre vedtar å opprette prosjektstilling for en periode på to år, som skal jobbe aktivt med 

brebånds- og mobilutbygging på Frøya 

 

Stillingen finansieres med midlene avsatt fra havbruksfondet til dette formålet. Prosjektnr 194005. Saldo på 

dette er pr 03.03.21 14,5 millioner kr. 

 

Enstemmig. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommunestyre vedtar å opprette prosjektstilling for en periode på to år, som skal jobbe 

aktivt med brebånds- og mobilutbygging på Frøya 

 

Stillingen finansieres med midlene avsatt fra havbruksfondet til dette formålet. Prosjektnr 

194005. Saldo på dette er pr 03.03.21 14,5 millioner kr. 

 

Vedlegg: 

 
K-sak 25/21 

Presentasjon i forbindelse med sak 25/21 

HOATs uttalelse til samme sak - ettersendes 
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Saksopplysninger:   

 

Kommunestyret vedtok i K-sak 25/21 en prioriteringsliste for fiberutbygging på Frøya. I 

forbindelse med saken hadde kommunedirektøren en orientering, der strategi for hvordan 

kommunen kan jobbe med dette feltet fremover er skissert. Se vedlegg 

 

Vurdering: 

 

Kommunens strategi så langt i denne forbindelsen har vært å stimulere til kommersielle 

utbygginger og utbygging i samarbeid med fylket via NKOM midler.  

 

Kommunedirektøren ser at denne strategien er tidskrevende. Lang saksbehandlingstid i 

fordelingen av NKOM midler fra fylket, og liten interesse for videre kommersiell utbygging 

gjør at kommunen bør vurdere en annen strategi. 

 

Kommunedirektøren foreslår å opprette en prosjektstilling i to år, fra ca. medio 2021 til medio 

2023. Finansieringen av denne stillingen tas fra de avsatte midlene fra havbruksfondet til dette 

formålet. Saken tas også opp i HOAT sitt møte 11.03.21. Anbefaling fra utvalget ettersendes. 

 

Arbeidsoppgavene for denne prosjektstillingen vil være  

- Aktivt arbeid med bredbåndsutbyggingen på Frøya, både via fiber og mobile løsninger.  

- Ha tett kontakt med fylket, og andre offentlige instanser.  

- Opprette en god dialog med potensielle utbyggere av brebåndsprodukter, f.eks. 

Telenor, NTE, Sodvin og Telia.  

- Utarbeide gode oversiktsdokumenter som viser infrastrukturen som allerede er etablert, 

som f.eks. trekkrør  

- Utarbeide strategidokumenter for kommunen, som beskriver hvordan kommune skal 

jobbe og prioritere dette arbeidet fremover 

- Prosjektleder for eventuelle utbygginger  
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GRAVPLASSFORVALTNINGEN FOR FRØYA KOMMUNE  

 

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenesters innstilling til kommunestyret: 

 

I Frøya kommune er det Frøya kirkelige fellesråd har ansvaret for 

gravplassforvaltningen i kommunen 

 

 
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester den 11.03.2021 sak 12/21 

 

Vedtak: 

 

I Frøya kommune er det Frøya kirkelige fellesråd har ansvaret for gravplassforvaltningen i 

kommunen 

 

 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

I Frøya kommune er det Frøya kirkelige fellesråd har ansvaret for gravplassforvaltningen i 

kommunen 

 

Vedlegg: 

 
Brev fra Human-Etisk Forbund 

Brev fra Frøya sokn 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Kommunen har mottatt et brev fra Human-Etisk Forbund om informasjon at kommunene kan 

ta over gravplassforvaltningen. Ved nyttår trådte den nye loven om tros- og livssynssamfunn 

(trossamfunnsloven) i kraft. Den nye loven erstatter Kirkeloven og to andre lover om tros- og 
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livssynsamfunnene utenfor Den norske kirke. Disse endringene innebærer at alle kommuner nå 

kan ta over forvaltningen av gravplassene hvis de ønsker.  

 

Human-Etisk Forbund anmoder kommunen i dette brevet om å ta initiativ til et vedtak i 

kommunestyret der kommunen overtar ansvaret for gravplassforvaltningen.  

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren har innhentet uttalelse fra Frøya sokn i denne forbindelse. De støtter seg 

på KA (arbeidsgiverorganisasjon for kirkelig virksomhet) sitt skriv av 22.02.21 der de hevder 

at det kirkelige ansvaret blir «problematisert» av Human-Etisk Forbund (se vedlagte brev fra 

Frøya sokn). En kan undres over at KA og Frøya Sokn syns det er «problematisk» at andre 

organisasjoner ivaretar livets siste reise, enn fra en organisasjon som den avdøde kanskje ikke 

ønsket å ha noe med, men kommunedirektøren syns det veldig positivt at Frøya sokn selv 

skriver at;  

 

«Uansett hvilket livssyn avdøde har, har de rett på en grav. Kirkekontoret legger til rette for 

dette uansett om de velger en seremoni i kirka eller ikke.» 

 

Frøya kommune skal ivareta alle innbyggerne uansett bakgrunn eller ideologisk ståsted, også 

når det gjelder dette. Det er viktig at organisasjonen som skal forvalte dette har denne 

forståelsen.  

 

Kommunedirektøren anbefaler derfor at Frøya sokn fortsatt får fortsette gravplassforvaltningen 

for kommunens innbyggere uavhengig av hvor man velger å ha seremonien. 
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SANERING OG OPPGRADERING VA SISTRANDA MIDTRE-

TILLEGGSBEVILGNING  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 
1. Frøya kommunestyre vedtar å iverksette prosjektene Infrastruktur Rådhusgata» og 

Infrastruktur Mellomveien». 

2. Frøya kommunestyre vedtar at prosjektenes finansieres på følgende måter: 

a. VA-relaterte kostnader dekkes gjennom omdisponering av kr. 7,8 mill. ekskl. mva. fra 

prosjektet «551445-Avløpsanlegg Sistranda-Hamarvik».  

b. Trekkerør fiber: kr. 500.000,- inkl. mva (finansieres fra prosjekt 194005-

Brebåndsutbygging. Saldo på dette er pr 03.03.21 14,5 millioner kr.) 

c. Fjernvarme: kr. 3,25 mill. inkl. mva (finansieres med overføring fra prosjekt 551529-

Næringareal Uttian) 

d. Overvannsanlegg veg: kr. 3,25 mill. inkl. mva (finansieres med overføring fra prosjekt 

551529-Næringareal Uttian) 

e. Trekkerør for strømforsyning/styring av veglys samt fundamenter for lysstolper:       

 kr. 250.000,- inkl. mva (finansieres med overføring fra  

prosjekt 551529 Næringareal Uttian) 

3. Omdisponeringene skjer til prosjektet «556003-Sanering og oppgradering VA Sistranda Midtre» 

hvor prosjektene nevnt under punkt 1 inngår som underprosjekter. Kommunedirektøren 

fordeler midlene mellom disse prosjektene etter behov.   

4. I budsjettforslaget for 2022 vil Kommunedirektøren fremme tilbakeføring av midler til de 

aktuelle prosjektene, med tilsvarende beløp som nevnt i punkt 2 a, b, c, d og e, minus eventuelle 

ubrukte midler som tilbakeføres til repektive prosjekter i sin helhet. 

5. Plan for tilfredsstillende veistandard inkl. fortau og belysning for hele Mellomveien og Sørveien 

bes utarbeidet for å få grunnlag for snarlig gjennomføring.  Veilys for hele Mellomveien bes 

kostnadsberegnet. 

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 16.03.2021 sak 53/21 

 

Vedtak: 
 

1. Frøya kommunestyre vedtar å iverksette prosjektene Infrastruktur Rådhusgata» og Infrastruktur 

Mellomveien». 

2. Frøya kommunestyre vedtar at prosjektenes finansieres på følgende måter: 

a. VA-relaterte kostnader dekkes gjennom omdisponering av kr. 7,8 mill. ekskl. mva. fra 

prosjektet «551445-Avløpsanlegg Sistranda-Hamarvik».  
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b. Trekkerør fiber: kr. 500.000,- inkl. mva (finansieres fra prosjekt 194005-Brebåndsutbygging. 

Saldo på dette er pr 03.03.21 14,5 millioner kr.) 

c. Fjernvarme: kr. 3,25 mill. inkl. mva (finansieres med overføring fra prosjekt 551529-

Næringareal Uttian) 

d. Overvannsanlegg veg: kr. 3,25 mill. inkl. mva (finansieres med overføring fra prosjekt 

551529-Næringareal Uttian) 

e. Trekkerør for strømforsyning/styring av veglys samt fundamenter for lysstolper:       

 kr. 250.000,- inkl. mva (finansieres med overføring fra  

prosjekt 551529 Næringareal Uttian) 

3. Omdisponeringene skjer til prosjektet «556003-Sanering og oppgradering VA Sistranda Midtre» hvor 

prosjektene nevnt under punkt 1 inngår som underprosjekter. Kommunedirektøren fordeler midlene 

mellom disse prosjektene etter behov.   

4. I budsjettforslaget for 2022 vil Kommunedirektøren fremme tilbakeføring av midler til de aktuelle 

prosjektene, med tilsvarende beløp som nevnt i punkt 2 a, b, c, d og e, minus eventuelle ubrukte midler 

som tilbakeføres til repektive prosjekter i sin helhet. 

5. Plan for tilfredsstillende veistandard inkl. fortau og belysning for hele Mellomveien og Sørveien bes 

utarbeidet for å få grunnlag for snarlig gjennomføring.  Veilys for hele Mellomveien bes 

kostnadsberegnet. 

 

Enstemmig. 

 

 

Formannskapets behandling i møte 16.03.21: 
 

Følgende forslag til nytt pkt 5 i vedtak ble fremmet av borgelig gruppe: 

 

Plan for tilfredsstillende veistandard inkl. fortau og belysning for hele Mellomveien og Sørveien 

bes utarbeidet for å få grunnlag for snarlig gjennomføring.  Veilys for hele Mellomveien bes 

kostnadsberegnet. 

 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommunestyre vedtar å iverksette prosjektene Infrastruktur Rådhusgata» og 

Infrastruktur Mellomveien». 

2. Frøya kommunestyre vedtar at prosjektenes finansieres på følgende måter: 

a. VA-relaterte kostnader dekkes gjennom omdisponering av kr. 7,8 mill. ekskl. 

mva. fra prosjektet «551445-Avløpsanlegg Sistranda-Hamarvik».  
b. Trekkerør fiber: kr. 500.000,- inkl. mva (finansieres fra prosjekt 194005-

Brebåndsutbygging. Saldo på dette er pr 03.03.21 14,5 millioner kr.) 

c. Fjernvarme: kr. 3,25 mill. inkl. mva (finansieres med overføring fra prosjekt 551529-

Næringareal Uttian) 

d. Overvannsanlegg veg: kr. 3,25 mill. inkl. mva (finansieres med overføring fra prosjekt 

551529-Næringareal Uttian) 

e. Trekkerør for strømforsyning/styring av veglys samt fundamenter for lysstolper:       kr. 

250.000,- inkl. mva (finansieres med overføring fra  

prosjekt 551529 Næringareal Uttian) 



Saknr: 47/21 

3. Omdisponeringene skjer til prosjektet «556003-Sanering og oppgradering VA 

Sistranda Midtre» hvor prosjektene nevnt under punkt 1 inngår som underprosjekter. 

Kommunedirektøren fordeler midlene mellom disse prosjektene etter behov.   
4. I budsjettforslaget for 2022 vil Kommunedirektøren fremme tilbakeføring av midler til de 

aktuelle prosjektene, med tilsvarende beløp som nevnt i punkt 2 a, b, c, d og e, minus eventuelle 

ubrukte midler som tilbakeføres til repektive prosjekter i sin helhet. 

 

Vedlegg: 

 
1. Situasjonsplan Infrastruktur Rådhusgata 

2. Ledningsplan Mellomveien/Rådhusgata 

 

 
 

 

Saksopplysninger:   

 

Sistranda sentrum har de siste år gjennomgått en stor endring med blant annet etablering av 

Blått kompetansesenter, Kultur- og kompetansesenter, Frøya storhall, Kysthaven, påbygg 

Stjernesenteret og Hotell Frøya. I tillegg pågår nå byggingen av Frøya helsehus. Utenom dette 

har det vært flere mindre prosjekter innenfor sentrumskjernen. Utviklingen i dag tilsier at det 

med stor sannsynlighet vil bli flere store utbygginger i nær fremtid. Nevnes kan planer for 

utbygging av Hotell Frøya, bygging av boligblokker på Rådhustoppen, Blått kompetansesenter 

2, et badeland samt boligblokker på Siholmen. I tillegg er det et mulig næringsbygg på gang på 

Myratangen (eiendommen mellom COOP Extra og Siholmen). Alle disse byggene forsynes 

med vann gjennom sentrumsområdet og er avhengige av et godt utbygget vannforsyningsnett 

for bl.a å sikre drikkevannsforsyningen og ikke minst bedre brannvannkapasiteten. I tillegg vil 

økt bebyggelse i sentrumsområder kreve et bedre spillvanns- og overvannsnett enn det vi har i 

dag samt stille mye høyere krav til veganlegg.  

 

Kort sagt har den store aktiviteten innenfor sentrumsområdet medført et stort behov for både 

omlegging, fornying og oppgradering av et aldrende ledningsnett for vann, spillvann og 

overvann samt samt annen infrastruktur som elkabler, trekkerør for fiber samt fjernvarmerør.  

Ettersom mye av arbeidene med etablering av forannevnte infrastruktur foregår i veger og 

fortau er det også viktig å ha fokus på at vegsystemet i sentrumsområdet oppgraderes i forhold 

til bortledning av overvann med tilhørende sandfangkummer samt veglys og vegstandard 

generelt.  

 

Kommunens verktøy for planmessig etablering, fornying og oppgradering av infrastruktur for 

vann og avløp er Hovedplanene for vann og avløp. Med den raske utbyggingstakten vi 

opplever her på Frøya vil det selvsagt være stor sannsynlighet for at det fra tid til annen 

fremlegges planer for nye utbygginger som ikke er forutsett i Hovedplanene for vann og avløp. 

Dette er utfordrende å forholde seg til for VA-sektoren spesielt da slike utbygginger kan 

medføre store konsekvenser for eksisterende VA-nett. Slike uforutsette utbygginger medfører 

også en mulighet til at andre aktører kommer på banen og ønsker å delta i prosjektet. 

Eksempelvis Tensio med elkabler, private aktører innenfor fiberutbygging, kommunen med 

etablering av fortau/veglys/overvann samt fjernvarme. Dette er selvsagt positivt men gjør at 

prosjektene kan bli mye mere omfattende og utfordrende enn først antatt.  
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Prosjekt «Sanering og oppgradering VA Sistranda Midtre»  

Overnevnte problemstillinger erfarer Kommunedirektøren nå under planleggingen av prosjektet 

«Sanering og oppgradering VA Sistranda Midtre». Dette prosjektet ble opprettet i 

sammenheng med at Kommunedirektøren ønsket å igangsette arbeidene med en områdeplan 

for Sistranda sentrum, noe som også ville utløse kostnader for vann- og avløp. Kommunestyret 

bevilget derfor i budsjettet for 2019, kr. 2,5 mill. til opprydding av eksisterende infrastruktur 

for vann og avløp for Sistranda Midtre. Kommunedirektøren anser omlegging og oppgradering 

av vann, spillvann- og overvannsledningene i området Rådhustoppen/Stjernesenteret som er 

strategisk viktig for forsyning av vann og avløp i sentrumsområdet og Sistranda for øvrig, og 

ønsket derfor å bruke disse midlene til å komme raskt i gang med en opprydding av VA-

ledninger i dette området.  

 

I utgangspunktet ble dette sett på som et relativt enkelt prosjekt hvor det i hovedsak skulle 

etableres en grøftetrasè langs Mellomveien for ny vannledning samt omlegging av eksisterende 

avløpsledning. Underveis i planleggingen og prosjekteringen ble det klart at dette ble mye mere 

utfordrende enn først antatt, noe som har resultert i økt kapitalbehov.   

 

Bakgrunnen til dette er at det underveis har meldt seg flere behov som bør ivaretas. Ettersom 

arbeidene skal foregå i to forskjellige veier (Rådhusgata og Mellomveien) og det faktum at 

Rådhusgata må være ferdig før arbeidene i Mellomveien kan fullføres (overvannsledningen i 

Rådhusgata må være ferdiglagt før overvann fra Mellomveien kan tilknyttes), anser 

Kommunedirektøren det som formålstjenlig å skille disse i to forskjellige underprosjekter 

(Infrastruktur Rådhusgata og Infrastruktur Mellomveien. Nedenfor beskrives de viktigste 

behov/utfordringer som etter hvert ble avdekket og som har vært med på å utvikle prosjektet:  

 

Infrastruktur Rådhusgata 

1. I det pågående kommunale vegprosjektet «Nytt fortau Rådhusgata» skal foruten 

etablering av nytt fortau i Rådhusgata fra Ørndalsveien ned til krysset Mellomveien/ 

Rådhusgata, også foregå oppgradering av veiens eksisterende overvannsledning. Den 

nye overvannsledningen møter ny overvannsledning fra Mellomveien i krysset 

Mellomveien/Rådhusgata. Derfra føres en ny felles overvannsledning nedover fortauet i 

Rådhusgata og videre i kulvert over Miljøgata før den tilknyttes eksisterende 

overvannskum sør for Frøya Kultur og kompetansensenter.  

Samtidig var det i utgagnspunktet planlagt å legge 2 stk fjernvarmerør frem til 

Kommunehuset. Disse legges i samme grøft som overvannsledningen fra et 

tilknytningspunkt i fortauet ved svømmehallen hvor rørene tilknyttes eksisterende rør 

fra fjernvarmesentralen ved Sistranda Barneskole. De to andre fjernvarmerørene, som 

legges som reserve for fremtidig fjernvarmebehov, er tenkt videreført nedover fortauet i 

Rådhusgata og videre ned til ny Varmesentral nedenfor Frøya Kultur- og 

kompetansesenter.  

Både ny overvannsledning og de to reserve fjernvarmerørene inngår i prosjektet 

«Infrastruktur Rådhusgata». 

 

2. Den private reguleringsplanen for nye boligblokker på Siholmen utløser et behov for å 

øke brannvannkapasiteten til området. Når det først skal anlegges en grøftetrasè for 

overvannsledning og fjernvarmerør nedover Rådhusgata ser Kommunedirektøren en 

mulighet til samtidig å legge en ny forsyningsledning fra en eksisterende vannkum i 

Mellomveien og nedover Rådhusgata og helt ned til eksisterende vannkum ved Frøya 

Kultur- og kompetansesenter. På denne måten vil det foruten å øke 
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vannforsyningssikkerheten generelt også forbedre brannvannkapasiteten til både 

boligprosjektet på Siholmen, et eventuelt Blått kompetansesenter 2, «Badeland» samt 

eventuelle andre fremtidige næringsutbygginger på strekningen fra Blått 

Kompetansesenter til Siholmen.   

 

3. I tillegg til dette ønsker Tensio å delta i grøfta med flere trekkerør for fremtidig behov. 

De ønsker også å delta med et trekkerør gjennom kulverten i Miljøgata. 

 

4. Ettersom Rådhusgata ligger i en relativt bratt bakke vil grøftetrasèen nødvendigvis også 

legges med stort fall. For å unngå utvasking av grøftetrasèen må det også legges 

drensledning i bunnen av grøfta. 

 

Samlet vil det legges fra 4 til 9 forskjellige ledninger/rør i samme grøft i fortauet nedover hele 

Rådhusgata og ned til området Frøya Kultur og Kompetansesenter (se vedlagte 

situasjonsplan).  

 

Kryssing av Miljøgata 

Den største utfordringen med forannevnte løsning er at traèen må krysse Miljøgata. I dialog 

med Fylkeskommunen er det avklart at kryssingen enten må foregå via styrt boring eller 

etablering av kulvert. Begge deler er et omfattende og kostbart arbeide der styrt boring anses å 

være det mest krevende og usikre alternativet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Det ble etter en nøye evaluering i samråd med entreprenør anbefalt å etablere en kulvert (se 

Fig. 1) da denne foruten å gi minst inngrep i terrenget på hver side av Miljøgata heller ikke 

kommer i berøring med eksisterende ledningsnett som allerede går under Miljøgata. Kulvert gir 

også en langt større fleksibilitet i ettertid for å kunne legge nye ledninger/ infrastruktur som det 

måtte bli behov for i fremtida uten å måtte foreta fysiske inngrep i gata. Ulempen med dette 

alternativet er at trafikken gjennom krysset Miljøgata/Rådhusgata må omlegges noe under 

arbeidene.  Totale kostnader for kulvert er ca. kr. 2,6 mill. eksksl. mva.       
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Fig. 1 

 

 

 

Infrastruktur Mellomveien 

Arbeidene i Mellomveien er hovedsakelig utløst gjennom et behov for opprydding (omlegging) 

og oppdimensjonering av eksisterende vann, overvann- og spillvannsledninger i dette området.  

I utgangspunktet ble dette sett på som et relativt enkelt prosjekt hvor det i hovedsak skulle 

etableres en grøftetrasè med nye VA-ledninger i et nytt fortau i Mellomveien (fortau var et 

rekkefølgekrav i forbindelse med reguleringsplanen for «Rådhustoppen» (boligblokk)). Dette 

ville gi kommunen positive synergieffekter kostnadsmessig. 

Underveis i planleggingen og prosjekteringen ble det klart at dette ble mye mere utfordrende 

og komplisert enn først antatt. Det har etter hvert også utviklet seg en situasjon der rask 

fremdrift er viktig sett på bakgrunn av at vannforsyningen til Sistrandas nedre sone er 

midlertidig utkoblet som følge av tomte utgravingene av «Rådhustoppen». Av 

sikkerhetsmessige årsaker forsynes Sistranda normalt fra to soner – øvre og nedre – noe som 

gjør området mindre sårbart ved bortfall av èn av sonene. Det er derfor ønskelig at prosjektet 

gjennomføres så raskt som mulig. 

 

1. Under prosjekteringen av VA-anlegget kom melding fra utbygger av «Rådhustoppen» 

at prosjektet var lagt på is. Kommunen måtte derfor iverksette omprosjektering som 

følge av at ledningstrasèen ikke lengre kunne legges i det planlagte fortauet. Dette fordi 

ny trasè nå måtte legges så langt som mulig på Mellomveiens vestside for å unngå 

utrasing av skjæringen mot tomta til «Rådhustoppen».   

 

2. Mellomveien i seg selv har også bydd på utfordringer mht overvannsanlegg for veg 

samt hvilken vegstandard vegen skulle ha etter VA-anlegget var ferdig. I dag er vegen 
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asfaltert men uten overvannsanlegg/sandfang og fremstår som smal (nærmest 

enveiskjørt) og lite trafikkvennlig og uten veglys. Med andre ord er den langt unna 

ønsket sentrumsstandard hverken mht bredde, overvannshåndtering eller belysning. 

Ettersom denne standarden er er benyttet i det pågående prosjektet «Nytt fortau 

Rådhusgata», bør også Mellomveien søkes å oppnå samme standard. Samtidig har vi 

utfordringen med at østre vegside ligger mot Rådhustopp-tomta uten mulighet for 

breddeutvidelse slik den ligger i dag. Ettersom en grøftetrasè for VA-anlegg i 

Mellomveien vil ta mye av vegbredden vil det være formålstjenlig at vegen samtidig 

utbreddes med ca. 1 m mot vest (på privat grunn). Fremkommeligheten og 

trafikksikkerheten vil da økes betraktelig. 

 

3. Mellomveien er heller ikke utrustet med veglys. Når det nå først skal utføres såpass 

omfattende arbeider i veien, vil det være fremtidsrettet å forberede for etablering av 

veglys samtidig slik at man slipper gravearbeider langs Mellomveien senere. 

Kommunedirektøren foreslår derfor at det legges trekkrør for strømforsyning og 

styring av veglys samt etableres fundamenter for lysstolpene, slik at eventuell fremtidig 

belysning av Mellomveien kan utføres med minimale kostnader. Dette er et eksempel på 

kostnadseffektivt samarbeide mellom selvkostområdet VA og kommunal drift av 

veier/trafikksikkerhet.  

 

4. Den nye vannledningen som er planlagt lagt i Mellomveien er tilknyttet Sistrandas 

nedre vannforsyningssone og er tenkt oppdimensjonert i forhold til den gamle som ble 

utkoblet i forbindelse med gravearbeidene i Rådhustopp-tomta. Oppdimensjoneringen 

sikrer høyere brannvannkapasitet i nedre sone, noe som også er viktig for Frøya Helse 

og Omsorgssenter.  

 

5. Mot slutten av prosjekteringsarbeidene meldte også Tensio sin interesse for å delta i 

grøfta med legging av en høyspentkabel for fremtidig bruk. Dette medfører at grøfta må 

utvides for å gjøre plass for kabelen. Kostnadene med dette forskutteres av Tensio. 

 

6. Langs Mellomveien vestre side ligger 4 eiendommer som i dag har privat avløpsledning 

som er tilknyttet eksiterende kommunal avløpsledning. Det viser seg at disse 

eiendommene har felles ledning for kloakk og overvann/drens fra eiendommen. Når det 

først skal legges overvannsledning i Mellomveien kan nå dette løses ved at 

eiendommene separerer kloakk og overvann hvor overvannet tilknyttes den nye 

overvannsledningen i Mellomveien.  

 

7. I dag krysses Mellomveien av en kommunal avløpsledning og må derfor omlegges i ny 

grøftetrasè. Deler av ledningen er også uheldig plassert over en privat eiendom i krysset 

Mellomveien/Sørveien. Når det først etableres en grøftetrasè i Mellomveien benyttes 

anledningen til å videreføre denne i ny grøftetrasè og fjerne den gamle ledningen fra 

privat eiendom.  

 

Samlet vil det legges 5 forskjellige ledninger/kabler i samme grøft i hele Mellomveien frem til 

krysset Mellomveien/Rådhusgata (se vedlagte ledningsplan).  

 

Prosjektet «Sanering og oppgradering VA Sistranda Midtre» har som overnevnte viser utviklet 

seg til å bli stort og omfattende. Dette viser imidlertid utfordringene kommunen står overfor 

for å kunne tilrettelegge infrastruktur for et samfunn i sterk vekst og endring.  
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Dette er også et eksempel på at to prosjekter kan være avhengig av hverandre. Fullføringen av 

arbeidene i Mellomveien kan ikke skje før prosjektet i Rådhusgata er ferdigstilt med bakgrunn i 

overvannsproblematikk. Begge prosjekter må derfor kunne iverksettes noenlunde samtidig og 

så raskt som mulig. Det er derfor ønskelig at begge prosjektene kan fullfinansieres nå, slik at 

arbeidene kan iverksettes som ønsket.  

 

Kostnader 
Med bakgrunn i prosjektenes kompleksitet anser Kommunedirektøren at det vil være ryddigst å skille ut 

prosjektene i egne underprosjekter under prosjektet «556003-Sanering og oppgradering VA Sistranda 

Midtre». Prosjektet i Rådhusgata er budsjettert til kr. 9,5 mill. ekskl. mva. mens prosjektet i 

Mellomveien er budsjettert til ca. kr. 7,1 mill. ekskl. mva. Totalt utgjør dette kr. 16,6 mill. ekskl. mva. 

Prosjektene gjennomføres i regi av kommunens VA-avdeling og alle VA-relaterte kostnader belastes 

selvkostområdet vann og avløp. I prosjektene inngår foruten vann-, overvann- og drensledninger samt 

trekkrør for fremtidig bruk til fiber etc., også legging av fjernvarmrør samt høyspentkabel og trekkerør 

for Tensio. I tillegg inngår også utbredding av Mellomveien samt tilrettelegging av veglys i 

Mellomveien. Kostnadsfordelingen for arbeider som ikke er relatert til selvkostområdet VA er som 

følger: 

1. Trekkerør fiber: kr. 500.000,- inkl. mva (finansieres av FK) 

2. Fjernvarme: kr. 3,25 mill. inkl. mva (finansieres av FK) 

3. Overvannsanlegg veg: kr. 3,25 mill. inkl. mva (finansieres av FK som vegeier) 

4. Trekkerør for strømforsyning/styring av veglys samt fundamenter for lysstolper: kr. ca. kr. 

250.000,- inkl. mva (finansieres av FK som vegeier) 

5. Trekkerør + høyspentkabel: kr. 625.000,- inkl. mva (finansieres av Tensio) 

Samlet representerer disse kostnadene kr. 7,875 mill. inkl. mva av det samlede kapitalbehovet. Dette er 

kostnader som belastes inkl. mva (i motsetning til VA-kostnader som belastes ekskl. mva). Kostnadene 

med disse arbeidene må belastes relevante kontoer utenfor selvkostområdet VA. Kapitalbehovet for 

Tensios deltagelse i prosjektet forskutteres av Tensio.  

Kapitalbehovet for VA beregnes til ca. kr. 10,3 mill. ekskl. mva. Fra før er det bevilget kr. 2,5 mill. 

ekskl. mva slik at kapitalbehovet til tilleggsbevilgningen for VA-kostnader representerer et beløp på kr. 

7,8 mill. ekskl. mva. Dette beløpet skal belastes selvkostområdet for vann og avløp (fordeling 40/60%). 

Dette representerer en økning i avgiftene for vann og avløp på hhv ca. 15,- og kr. 65,- inkl. mva. pr. år 

(grovt estimat basert på 80 års avskrivningstid og med dagens antall abonnenter). 

Det må presiseres at beregningene av de enkelte delkostnader er basert på en blanding av 

faktisk tilbud (Rådhusgata), samt estimerte kostnader (Mellomveien) basert på 

erfaringskostnader og dialog med entreprenør og konsulent. Noen grad av usikkerhet finnes 

derfor i kalkylene.  

Oppstart Rådhusgata: 

Forutsatt positivt vedtak om finansiering er prosjektoppstart planlagt så snart tillatelse til 

kryssing av Miljøgata og igangsettingstillatelse er gitt. Forutsatt oppstart medio april er 

ferdigstillelse foreløpig planlagt primo august 2021. Prosjektet oppstartes nedenfor Frøya 

Kultur og Kompetansesenter, slik at arbeidet med kryssingen av Miljøgata kan komme i gang 

på raskeste måte og bortledning av overvann kan skje fortløpende fra nederste punkt i 

grøftetrasèen.  
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Oppstart Mellomveien: 

Forutsatt positivt vedtak om finansiering er prosjektoppstart planlagt så snart igangsettings-

tillatelse er gitt. Forutsatt oppstart medio april og ferdigstillelse Rådhusgata primo august kan 

ferdigstillelse sannsynligvis skje ultimo august 2021. Arbeidene påbegynnes i Sørveien ved 

Kysthaven og avsluttes i krysset Mellomveien/Rådhusgata. 

 

Vurdering: 

 

Prosjektet er av høy samfunnsmessig viktighet både mht drikkevannforsyning, 

brannvannkapasitet, spillvann- og overvann, veg inkl. overvann, trafikksikkerhet og 

fremkommelighet, fjernvarme og strømforsyning for Sistrandaområdet samt fremtidig utvikling 

av dette området.   

 

Fordeler: 

1. Fremtidsrettet tiltak for videre utbygging av Sistrandaomådet. 

2. Bidrar til å øke forsyningssikkerheten for drikkevann generelt.  

3. Bidrar spesielt til å sikre høyere brannvannkapasitet – NB! Nødvendig for pågående og 

planlagte bygg. 

4. Sikrer bortledning av overvann fra sentrumsområdet – dimensjonert for økt nedbør. 

5. Tilrettelegger for forsyning av fjernvarme for en større del av Sistranda enn i dag.  

6. Tilrettelegger for etablering av fibernett. 

7. Tilrettelegger for fremtidige behov for strømforsyning i samarbeide med Tensio. 

8. Tilrettelegger for fremtidig etablering av infrastruktur i grunnen uten oppgraving av 

sentrumsområdet og Miljøgata. 

9. Opprydding/omlegging av eksisterende vann- og avløpsledninger som er uheldig 

plassert i forhold til utviklingen av Sistranda. 

10. Bidrar til bedre og trygge trafikkavviklingen og fremkommeligheten samt 

overvannshåndtering i Mellomveien.  

 

Ulemper: 

1. Medfører mye gravearbeider i sentrumsområder - behov for trafikkavviklingstiltak i 

Miljøgata 

2. Høy kostnad - behov for tilleggsbevilgning 

 

 

Anbefaling:  

 

Med bakgrunn i overnevnte momenter vil Kommunedirektøren anbefale kommunestyret å 

vedta at prosjektet «556003-Sanering og oppgradering VA Sistranda Midtre» bevilges 

nødvendige tilleggsmidler for at prosjektet skal kunne gjennomføres som planlagt.  

Kapitalbehovet foreslås dels dekket gjennom belastning av fond og dels gjennom overføringer 

fra andre prosjekter hvor det finnes tilgjengelig kapital og hvor midler blir tilbakeført gjennom 

budsjettet for 2022. 

 

Kommunedirektøren foreslår å ta finansieringen for VA-prosjektene fra 551445-Avløpsanlegg 

Sistranda-Hamarvik. Dette prosjektet vil ha et budsjett i 2021 på ca. 47,5 millioner kroner. 

Kapitalbehovet i 2021 vil ikke være så stort, og foreslår derfor å ta fra dette prosjektet i stedet 

for å øke kommunens låneopptak. 
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De øvrige prosjektene foreslås omdisponert fra prosjekt 551529- Næringareal Uttian da det er lite 

sannsynlig at det blir byggestart på dette i 2021. Saldo på dette prosjektet er pr 31.12.20 ca. 8,8 

millioner.  
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Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 
Kommunestyret vedtar «Reglement ved kjøp og slag av kommunnale eiendommer i Frøya kommune»   

 

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 16.03.2021 sak 50/21 

 

Vedtak: 
Kommunestyret vedtar «Reglement ved kjøp og slag av kommunnale eiendommer i Frøya kommune»   

 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret vedtar «Reglement ved kjøp og slag av kommunnale eiendommer i Frøya 

kommune»   

 

Vedlegg: 

 
Reglement ved kjøp og slag av kommunale eiendommer i Frøya kommune.  

 

Saksopplysninger:   

 

Reglement ved kjøp og salg av kommunale eiendommer i Frøya kommune beskriver to 

forhold: 

1. Når kommunen kjøper eiendommer 

2. Når kommunen selger eiendommer 
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1. Retningslinjer når kommunen kjøper eiendommer 
Virkeområde 
Retningslinjene gjelder for kjøp av eiendom som Frøya kommune har behov for til sine 

virksomheter, så langt ikke annet følger av lov, forskrift, avtale eller andre vedtak som går 

foran disse retningslinjene. 

Kommunedirektøren 
Kommunedirektøren eller den kommunedirektøren har delegert myndighet til, har fullmakt til å 

kjøpe en eiendom innenfor vedtatte budsjettrammer dersom kjøpet er i samsvar med disse 

retningslinjene, lov, forskrift eller andre vedtak som går foran retningslinjene. 

Kommunestyret 
Kjøp av eiendommer skal besluttes av kommunestyret ved enkeltvedtak dersom: 

 Taksert verdi overstiger 1 million NOK 

 Kjøpet ikke er forankret i tidligere vedtak.  

Grunnlag for kjøp 
Frøya kommune kjøper eiendommer som er nødvendige for å utføre sin virksomhet. Kjøp skal 

begrunnes med utgangspunkt i vedtatte planer, mål og strategier. 

Fastsetting av pris 
Frøya kommune skal som hovedregel kjøpe eiendom til markedspris eller lavere. Markedspris 

etableres ved bruk av godkjent takstmann eller ved at kommunen deltar i åpen budrunde. I 

tilfeller der selger forlanger pris over markedsverdi skal kjøpet alltid vedtas i kommunestyret. 

Sammenlignbare kjøp av eiendom kan ligge til grunn for fastsetting av pris.   

2. Retningslinjer når kommunen selger eiendommer 

Virkeområde 
Retningslinjene gjelder for salg av eiendom som Frøya kommune eier, så langt ikke annet 

følger av lov, forskrift, avtale eller andre vedtak som går foran disse retningslinjene. 

Kommunedirektøren 
Kommunedirektøren eller den kommunedirektøren har delegert myndighet til, har fullmakt til å 

selge en eiendom dersom salget er i samsvar med disse retningslinjene, lov, forskrift eller andre 

vedtak som går foran retningslinjene. 
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Kommunestyret 
Salg av kommunale eiendommer skal besluttes av kommunestyret ved enkeltvedtak dersom: 

 Eiendommene har vært gjenstand for tidligere politiske vedtak som stiller spesielle 

vilkår for kommunens utnyttelse/bruk av eiendommen 

 Eiendommen vurderes til å ha en spesiell allmenn eller offentlig interesse 

(historisk/kulturelt/samfunnsmessig) 

 Eiendommen har en strategisk beliggenhet i forhold til sentrumsutvikling 

 Dersom verditakst overstiger 1 million NOK. 

 

Definisjoner 

 Med eiendommer menes grunneiendommer og bygninger, enten hver for seg eller i 

kombinasjon. 

 Med salg menes overdragelse av eierrettigheter på bakgrunn av oppgjør i form av 

penger eller makeskifte (bytte). 

 Markedsverdi er den høyeste verdi markedet er villig til å betale for eiendommen etter 

at den er lagt ut for salg i markedet.  

 Verditakst er den verdien som godkjent takstmann setter på en eiendom. 

 Næringsdrivende er person eller foretak som driver økonomisk virksomhet og registrert 

i foretaksregistret. 

 Selvkostprinsippet er at kommunen som eier får dekket summen av samtlige kostnader 

som ansees å vedrøre erverv, opparbeiding og salg av en eiendom.  

Regulering 
Eiendommer som selges skal ved salgstidspunktet være regulert og godkjent til det formål og 

den bruk som avspeiles i verditaksten. 

Kommuneplanens arealdel er øverste nivå av regulering. Planen ligger til grunn for regulert 

status i områder som ikke er regulert i egen områdeplan. 

Unntak etter lov eller avtale 
Personer som etter lov (for eksempel lov om tomtefeste) eller avtale har krav på å få kjøpe en 

eiendom kan tilbys å kjøpe denne eiendommen til den pris som lov eller avtale setter. 
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Gir ikke lov eller avtale noen anvisning om pris, kan eiendommen selges til 

selvkost/markedsverdi fastsatt ved takst uten konkurranse. 

Forkjøpsrett  
Frøya kommune kan etter vurdering påberope seg forkjøpsrett til eiendom den selger for å 

hindre spekulasjon eller uønsket bruk av eiendommen ved videresalg. 

Premisser ved salg 
Kommunale eiendommer skal som hovedregel selges til selvkost. Salget kan skje i egen regi 

eller gjennom eiendomsmegler. Kommunedirektøren vurderer og beslutter fremgangsmåte i 

hvert enkelt tilfelle. Selvkost eller verditakst skal alltid danne utgangspunkt for salget. 

Direktesalg til markedsverdi 
Salg av kommunale eiendommer kan gjennomføres direkte til selvkost eller markedsverdi eller 

etter budrunde mellom et begrenset antall budgivere dersom dette av økonomiske, 

utviklingsmessige, sosiale eller andre grunner vurderes som mer hensiktsmessig enn å selge til 

høystbydende etter kunngjøring. 

Eiendommer som bare kan utnyttes hensiktsmessig sammen med tilleggende eiendom 
Kommunale eiendommer som på grunn av reguleringsformål, adkomst, eiendomsgrenser eller 

andre spesielle forhold bare kan utnyttes hensiktsmessig sammen med tilgrensende eiendom 

kan selges direkte til eier av slik eiendom. Det er en forutsetning for salget at arealet er regulert 

til eller skal reguleres til ønsket formål og at salget skal skje til selvkost/markedsverdi. 

Boligtomter 
Frøya kommune har ferdige boligtomter ledig for salg.  

Ved salg av kommunale boligtomter skal markedsverdi/selvkostprinsippet fastsettes før 

tomtene legges ut for salg. Når salget skjer i egen regi og det er flere interessenter på samme 

tomt skal det foretas loddtrekning mellom interessentene.   

Næringseiendommer 
Ved salg av næringsarealer kan Frøya kommune velge å stille vilkår slik at også andre kriterier 

enn pris vektlegges i valg av kjøper. Slike kriterier kan eksempelvis være knyttet til antall 

arbeidsplasser som skapes eller virksomhetens påvirkning på klima og miljø. 

Salg kan avvises dersom ingen kjøpere vurderes å oppfylle vilkårene. 
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Dokumentavgift, oppmåling, tinglysning og skjøte 
Frøya kommune tar ansvar for utsteding av skjøte og tinglysning. Omkostninger til 

dokumentavgift, tinglysning, oppmåling ol. dekkes av kjøper. 

Skjøte utstedes og tinglyses når betaling for kjøpesum og omkostninger er mottatt, eller det er 

stilt tilfredsstillende sikkerhet. 

 

Takst og meglerkostnader 

Frøya kommune kan forskutterer kostnadene til taksering og eventuelle meglerhonorarer.  

Kontrakt 
Frøya kommune utarbeider kontrakt for salget i to eksemplar. Signert kontrakt skal legges 

fram til politisk godkjenning og signert kontrakt regnes da som bindende avtale for begge 

parter og danner utgangspunktet for oppgjør og eiendomsoverdragelsen.  

Oppgjør 
Frøya kommune fakturerer kjøper for kjøpesum og omkostninger i henhold til signert kontrakt. 

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren ser det som formålstjenelig at kommune har et reglement som styrer 

prosessen når kommuene skal kjøp eller selge eiendommer. Kommuene har pr. nå ikke hatt et 

slikt reglement.   

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 Ikke relevant 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 21/550    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 25.02.21  

 

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra møte 25.02.21 godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 25.02.21 
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Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 21/548    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

Referatene tas til orientering. 

 

 

Vedlegg: 

 

Referat møte i styringsgruppa 17.02.21 

Referat styringsgruppa 20.01.21 

Referat styremøte LNVK 24.02.21 

Vindparken  

Presentasjon til skoleutvalget 

Referat fra skoleutvalget 15.03.21 

Referat fra skoleutvalget 19.10.20 

Årsrapport 2020 Guri kunna 

Søkertall til de ulike utdanninger ved Guri kunna 2021 – 2022 

Evaluering av organisering av studiespesialisering Guri kunna 

Protokoll 12.03.21 Repskap. Nyhavna utvikling IKS 
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Referat møte i styringsgruppa 

 

Navn på organet som har møte: 
Styringsgruppe – Morgendagens omsorg – del 3 
Sted: teams 

          

Møte nr.2 - 21 

Møtedato:  17.02.21 

Kl. 09.00 – 10.30. 

 

 

Beathe Sandvik Meland  

Kristin Strømskag  

Arvid Hammernes  

Magnhild Myrseth, forfall 
Ann-Magritt Glørstad  

Thomas sandvik 

 
Ivar Sæter  
Torny D. Sørlie  

  
 

 
Sted: Teams 
 

 

Møteleder:  

Beathe 
 
Referent: 

Torny  
 

 

Sak nr Saksopplysninger – jf saksliste. Orientering/Drøfting/Beslutning Type Ansvarlig 

 

6-21 

Godkjenning av referat  
Referat av 20.01.21 godkjennes 

B Beathe 

7-21 Erverv av tomt for vei/adkomst for brannbil mot Øst. 
 
Behandling i styringsgruppa. 

- Thomas følger opp med grunneier ift. salg av tomt. 
- Bredde på vei avklares også med brannsjef. 
- Tegning over vei skaffes til veie. 
- Totalbredde på vei: ca 10 m. 

Lengde 92 meter 
- Disp.søknad ligger klar for politisk behandling, men krever 

avklaring fra grunneier først. 
- Saken følges opp på neste møte. 

 
 
 
 

O 

D 

Thomas 



 

2 

 

 

8-21 Royalimpregnert kledning.  
Merkostnader for alternativt materiale vurderes. 
 
Behandling  i styringsgruppa. 

- Malmfuru og Gran vurderes som alternativ til 
Royalimpregnert. Datablad skaffes til veie. 

-  ARK forslår Superwood, men forkastes pga. kostnad. 
- Vedlikeholdsfrekvens blir viktig for valg av alternativer, se 

på lengre tid enn 10 år. 
- Driftsavdelingen vurderer vedlikeholdsbehov, må hensynta 

kystklima. 
- Saken tas inn i neste møte. 

 
 

O 

D 

 

Ivar 

9-21 Kunstnerisk utsmykning, konkurranse med 
honorering/premiering 
 
Vedtak i styringsgruppa. 

 Honorering/premiering av vinnere i konkurransen gis i 
form av gavekort: 
- Ved 1. premie gis kr. 2000,- 
- Ved 2. premie gis kr. 1500,- 
- Ved 3.premie gis kr. 1000,- 
- Vinnerne gir fra seg rettighetene til bildene. 
- OBS –strenge krav til billedoppløsning. 

 

O 

D 

B 

Torny 

10-21 Rengjøringsroboter 
Det er ønskelig at styringsgruppa tar stilling til om vi skal gå videre 
med investeringstiltaket. 
Behandling i styringsgruppa. 

- En må se på muligheten til å bruke noe av midlene som 
er satt av til løst inventar/utstyr. Her er det satt av 20 
mill. kr. Konkurransegrunnlaget for løst inventar går ut 
i disse dager. 

- Innkjøpskostnader for vaskeroboter må også vurderes 
opp i mot fremtidige driftskostnader i byggene, særlig 
med tanke på renholdspersonalet og fremtidig 
ressursbehov. 

- Hva vi kan forvente av fremtidige driftskostnader 
I byggene må beregnes. 

 

D 

B 

Ann-

Magritt  

11-21 Byggeprosjektet: Status / fremdrift  
Status. 
Omsorgsboligene –tette bygg 
Helsehus –tett i månedsskifte februar/mars 
Ruta – god på tilrettelegging 
Møte på byggetomt fysisk hver 14 dag. 
Bygg ferdig 25.11.21. 
 
Planlegger en liten markering når byggene er tette. 

O 

D 

Ivar 



 

3 

 

Kjøper inn pizza og drikke til arbeiderne. Torny og Ivar organiserer 
dette. 
 
Utomhus –Fortsatt jordmasse igjen. Nabo (er ?) ønsker jordvoll 
mellom sin eiendom og FHO. Dette hindrer ikke utsikt for 
beboerne. 
Hitra Anleggservice – mulig mottak av jordmasse, men venter 
fortsatt på godkjenning av deponiplass > ikke mottatt søknad? 
Fjerning av overflødig jordmasse har tatt lang tid, og har medført  
ekstra kostnader i prosjektet. 
 
Økonomi 
Ingen vesentlige endringer siden gjennomgang i januar. 
Merkostnad ift. alternativ kledning: lagt inn kr. 380 000,- 
Reservepott: nå ca 1,5 mill kr. 
 
Vedtak i styringsgruppa. 

- Styringsgruppa tar saken til orientering. 
 

12-21 Eventuelt 
Kapasitetsmåling på vann. 
Målinger som er gjort tidligere viser at det ikke er nok 
vannkapasitet. Trykk på vannmengde må overholdes og 
godkjennes. 
Krav: over 4 bar. – 50 liter / s 
 
Tilleggsopplysninger i saken: 
Styringsgruppa ble gjort kjent med for ca 1,5 år siden at det ikke 
var nok trykk på vannmengden. Dette fordi hele Sistranda i dag kun 
forsynes via øvre sone pga. omfattende ombygginger av det 
kommunale nettet i Sistranda sentrum, og som belastes mye mere 
enn normalt.                                                                                     
 Nedre sone er derfor også forsynt via øvre sone, noe som gjør at 
det i dag sannsynligvis ikke kan hentes mere enn ca. 15 l/s i V2 eller 
V1. Denne situasjonen vil vedvare til ca. august.  Når nedre sone er 
ferdig, kan vi ha nok kapasitet til byggene. 
(ref. Bjørnar grytvik, VAR)  
 
Videre aksjon: 
Thomas og Ann Magritt jobber videre med saken. 
Saken følges opp på neste møte 17.03.21 
 

 

  

 Neste møte 17.03.21   
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Referat møte i styringsgruppa  
 

Navn på organet som har møte: 
Møte i styringsgruppa – Morgendagens omsorg – del 3 

 
Sted: Teams  

Møte nr 1. 2021 

Møtedato:  20.01.21 

 
Kl. 08.30 -10.00 

 

 

 

 

Beathe Sandvik Meland  

Kristin Strømskag  
Arvid Hammernes  

Magnhild Myrseth  

Thomas Sandvik 

Ann-Magritt Glørstad  
 
Ivar Sæter  
Torny D. Sørlie  
 

 

 

 

 
Sted: Teams 

 
 

Møteleder:  

Beathe 

 
Referent:  

Torny 

 
 

Sak nr Saksopplysninger – jf saksliste. Orientering/Drøfting/Beslutning Type Ansvar    Ansvarlig 

1 -21 Godkjenning av referat  
Referat av 09.12.20 godkjennes 

B Beathe     

2-21 Byggeprosjektet: Status / fremdrift og økonomi. 
Framdrift i byggeprosjektet går etter oppsatt plan. Det er tidligere varslet ca 14 
dagers forsinkelse pga. jul/karantenetid for utenlandske arbeidere. Dette beregnes 
tatt inn. Tette bygg i slutten av januar. Ønskelig med en liten markering på dette 
hvis smittesituasjonen tillater det. 
Rapport fremdrift er sendt styringsgruppa. 
Prognose regnskap, endringer (31.12.20): 

 Det ventes avklaring av massedeponi for resterende jordmasse på tomt. 
Dialog med en entreprenør. Midlertidig depot er areal på andre side av 
veien(tilhørende M.O.) 

 Kanalvegger i beboer/pas.rom –varsel merkostnad kr.350 000,- 
 

0 

D 

Ivar 

Torny 
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 Royalimpregnert kledning – Dette er tatt ut av produksjon fordi det er 
oppstått en usikkerhet i markedet rundt bruksområder og 
brannklassifisering (D). Avventer en evt. merkostnad når det gjelder 
alternativt materiale. Foreløpig lagt inn merkostnad på kr. 400 000,- 
Styringsgruppa vektlegger et mest mulig vedlikeholdsfritt materiale, samt 
beholde det estetiske uttrykket som ble lagt til grunn i konkurransen.  
Link Arkitektur/arkitekt jobber med alternativer. 

 Taktekking som er valgt er papp, samt at det blir solcellepaneler på deler 
av tak. 
 

Endringer. 

 Valg av 76 Rom Mate i alle pas/beboerrom har gitt en merkostnad på       
2,5 mill. kr. Tot. kr 9 455 618 eks. mva. 

 Nødvendig SD anlegg gir byggherre en merkostnad på kr. 500 000,- 
 

Prosjektregnskap. 

 Godkjente endringer (Bestilt beløp) viser kr. 356 745,82 

 Estimerte endringer kr. 4 776 973,36 

 Prognose endringer kr. 5 133 719,18 

 Reservepott nå kr. 1 885 776  

 Prognose sluttsum: kr. 387 489 224  
 
 
Behandling i styringsgruppa 

 Styringsgruppa tar status til orientering . 

 Nytt forslag til kledning legges fram for styringsgruppa for vurdering. 

 Ønskelig med en orientering om status byggeprosjekt v. neste møte i KST 
28.01.21. 

 
 

3-21 Erverv av tomt for vei/adkomst for brannbil mot Øst. 
Tilbud fra Ruta mottatt, Estimert kostnad kr.305 000,- 
Saken erlagt på is inntil avklaringer om muligheter for erverv av tomt. 
Aksjon: 
Gjennomføring av nye samtaler med grunneier for ytterligere avklaringer.  
Lagt inn en merkostnad på kr. 300 000,- i budsjett. 
Behandling i styringsgruppa. 
Behov for en avtale med grunneier samt regulering av tomtegrense slik at arbeidet 
er sluttført når bygg står ferdig. 
Vedtak. 

 Saken følges opp på neste møte 17.02.21. 
 

O Thomas     

4-21 Kunstnerisk utsmykning 
Utlysning/ annonsering av konkurranse lokalt for å få inn forslag til utsmykning / 
lokal kunst/bilder etc. 
Spørsmål til styringsgruppa: Skal vinner(e) av konkurransen honoreres/ premieres? 
Dette ut i fra tidligere praksis i Frøya kommune. 
 
Vedtak i styringsgruppa. 

 Styringsgruppa stiller seg positiv til en form for honorering/premiering. 

 Torny 

Ivar 
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Det bør undersøkes hvordan dette ble gjennomført i arbeidet med 
Samfunnsdelen av kommuneplan. Torny tar dette videre. 
Saken tas opp i neste styringsgruppemøte for vurdering. 

 
 

5-21 Evt. 
 
Prosjektsøknad til «Inno Med».  
Det er søkt om prosjektmidler til Inno Med (behovsdrevet innovasjon i 
helsesektoren) for bistand og drahjelp med tanke på innføring av ny teknologi i det 
nye helse og omsorgssentret. Prosjektet er tenk realisert ved helsehusets nye 
behandlings/ observasjonsrom. 
 
Søknaden er innvilget, og vi får støtte i form av 200 timer med prosjektbistand. 
Bakgrunn for søknad er tidligere kommunestyrevedtak i 2018,hvor strategiske 
føringer som velferdsteknologi og teknologiske løsninger skulle være 
satsningsområder i M.O.                                                                                             
Gjennom prosjektet ønsker vi å få drahjelp til å gå fra planlegging -  til handling , 
slik at vi får realisert planlagte tiltak.  
Prioriterte områder i prosjektet er «medisinsk avstandsoppfølging» via teknologi, 
samt «beslutningsstøtte» til lege og annet helsepersonell. 
Begge disse tiltakene kan redusere sykehusinnleggelser samt utsette behovet for 
institusjonsplasser.  
Behandling i styringsgruppa. 

 Styringsgruppa tar saken til orientering. 

 Styringsgruppa ber om at det utredes eventuelle kostnader for innkjøp av 
nødvendig teknologisk utstyr. Kostnad legges fram for styringsgruppa        
så snart som mulig. 

 

O Torny     

 Møteplan 1. halvår 2021. 
20.01.21 
17.02.21 
17.03.21 
21.04.21 
19.05.21 
16.06.21 
 
 
 

O  

 

 

    

 

 

 



 

 

 

 

  

REFERAT STYREMØTE LNVK 
 
24 Februar 2021 kl 0930-1130 
Teamsmøte 
 
Tilstede fra styret:  
Vibeke Stjern, Jonas Skrettingland, Gyro Heia, Ole Erik Hørstad,  
Sekreteriat Thomas Bjørdal Frafall Sigurd Rafaelsen. 
 
Referat styremøte 14092020 godkjent.  
 
Sak 01/21 Oppdatering prosess skatt og kompensasjon. 
 
Høringsprosessen ifm vindkraftmeldingen i fjor høst ble krevende og omstendelig. Vi hadde 
en god dialog med KS på «vår side» og Energi Norge og Norwea på «den andre siden». KS 
inviterte også med de fleste andre interesseorganisasjonene i kommune-Norge, som medførte 
at prosessen måtte gå mange runder før vi ente opp med det som det i utgangspunktet var 
enighet om, men med flere særorganisasjoner som støttet vårt krav om lokal skatt. Stortinget 
støttet vår sak og Energi og miljøkomiteen innstilte følgende:  
 
Stortinget ber regjeringen vurdere endringer i vindkraftbeskatningen, inkludert en vurdering 
av hvordan en hensiktsmessig innretning på og tidsplan for hvordan skattebyrden på 
vindkraftprodusentene kan økes. 
 
Videre ber flertallet regjeringen i revidert nasjonalbudsjett til våren komme med en vurdering 
av hvordan lokal kompensasjon og forutsigbare rammebetingelser kan sikres. I følge Norwea 
pågår det en prosess i Finansdepartementet, og Thomas skal i møte med Energi Norge og 
Norwea mandag 22 februar og vil informere fra møtet.  
 
Styrebehandling:  
 
Orientering fra møtet med Energi Norge og Norwea: Selv om komiteens innstilling er tydelig, 
tror Energi Norge at Finansdepartementet ikke vil være mer konkrete enn de må. Ingen vedtak 
om ordning, men det må komme noen signaler. Finansdepartementet er skeptisk til nye 
ordninger, slik de svarte på budsjettet i høst. Veldig tydelig på at naturressursskatt skal være 
kommunenes andel av grunnrente, på vind er det ikke grunnrente, derfor ikke grunnlag for 
naturressursskatt. Argumentasjonen kan omgås, men vi må legge betydelig politisk press for å 
få et mest mulig konkret forslag fra Finansdepartementet.  
 
Hvis vi legger til grunn 15,6 twh vindkraft, og at det tilsvarer snitt for siste 7 års prodoksjon 
som er utgangspunkt for grunnlaget for naturressursskatt på vann, vil det utgjøre 200 mill kr. 
Holdt utenom inntektsutjevningen, vil det gi en betydelig inntekt til kommunene, til 
sammenlikning er eiendomsskatt rundt 300 mill.  
 
I arbeidet med innspill til vindkraftmeldingen har det i forhandlingene kommet tydelig frem at 
naturressursskatt kan vi få med oss både bransjen og de andre kommuneorganisasjonene på. 
Vi vet også at det er bred politisk vilje til en innføring, og at det er Finansdepartementet som 
har sterk motvilje. Imidlertid var KS administrasjonen negativ til å holde den utenom 
inntektsutjevning. Den foreslåtte miljøavgiften har sin største utfordring i at det vil være svært 
krevende for bransjen å tolerere at den gjelder for eksisterende konsesjoner, likeså så vi at 



 

 

 

 

  

diskusjoner om nivå på avgiften viste stort sprik mellom våre forventninger og bransjen. 
Mange kan være godt tjent med en lang forhandlingsprosess om en ny miljøavgift, men for 
oss vil det kunne ødelegge en unik mulighet i å få innført naturressursskatt. Dette forstår også 
bransjen, og vi har de med oss på å sammen legge bredt politisk press frem mot våren. KS er 
sentralt, vi må se om de kan justere seg på inntektsutjeving – det vil være løsningen på 
utfordringen, og gi oss mulighetene til tilstrekkelig politisk forankring og politisk press.  

Styrevedtak:  

Styremedlemmene tar kontakt med sine Fylkesstyreledere for en orientering om 
Naturressursskatt utenom inntekrtsutjevning. Styreleder kontakter Styreleder i KS Bjørn Arild 
Gram, og vi avtaler et møte med Gram, LNVK, Energi Norge og Norwea.  

 

Sak 02/21 Varselsbelysning på vindkraftverk 

Bakgrunnen er en henvendelse fra Frøya og Selbu kommuner om sjenerende lys på deres 
vindkraftverk under oppføring. Det er kraftig rødt lys på «lavere» turbiner, og blinkende hvitt 
lys på høyere. Vibeke og Thomas har hatt et møte med de, der vi tar dette videre. Vi har fulgt 
opp Trønderenergi og Norwea. De er begge tydelig på at dette er noe som de har stor interesse 
i å få ordnet, Trønderenergi har hatt møter med NVE og OED, energimyndighetene er også 
stresset rundt dette. Norwea har begynt diskusjonene direkte med Luftfartsdirektoratet. Og der 
er det er rimelig motbakke. Vi skal utarbeide et notat som sendes Luftfartsdirektoratet, NVE 
og OED.  

Styrebehandling: 

Daniel Willoch fra Norwea kom inn i møtet og orienterte om status. De er tydelig på at de har 
samme mål som oss. Både bransjen og energimyndighetene ønsker en løsning med minst 
mulig lysforurensing, men Luftfartsmyndighetene har ikke dette som noe mandag, de har 
ansvar for flysikkerhet. Luftfart vil trekke tilbake gitte godkjenninger på eksisterende 
konsesjoner, dette er krevende for NVE, og konsekvensene er det kommunene som sitter igjen 
med. Kommunene er forurensingsmyndighet, og her kan man si at statsforvalter ved 
Luftfartstilsynet overprøver lokal forurensingsmyndighet. I Tyskland har man forsøkt radar 
over tid, men det fungerer dårlig. Transponderlsøsning er det eneste som vil fungere i praksis. 
Regelverket utarbeidet i Tyskland vil også fungere i Norge. Godtar Luftfartstilsynet en 
transponderløsning, tror Norwea at det vil la seg gjennomføres i praksis, selv om det må 
monteres transpondere i alle småfly. Det vil komme et forslag i Stortinget fra MDG, men det 
kan være hensiktsmessig av oss å bidra til at forslaget får større oppmerksomhet og at vi får 
problematikken opp på politisk nivå.  

Styrevedtak:  

Dette er en viktig sak for våre kommuner som i dag har fått svært sjenerende belysning, og 
konsekvensene for eldre kraftverk, som kan bli pålagt kraftigere belysning er også svært 
negative. Styret setter i gang følgende tiltak:  

Thomas kontakter Ask Lindal i MDG for å diskutere hvordan forslaget kan fremmes – da med 
tanke på Europeisk regulering og kommunens rolle som forurensingsmyndighet.  



 

 

 

 

  

Styret utarbeider et notat på bakgrunn av ettersendt informasjon fra Willoch.  

LNVK arrangerer et webinar for medlemskommuner og sentrale politikere med tematikken. 
Thomas finner dato og utarbeider forslag til program.  

Sak 03/21 Orientering om situasjonen i Agder og Birkenes.  

Styrebehandling:  

Gyro orienterte. Agder har fått et høyt konfliktnivå rundt vindkraft, og situasjonen er slik i 
dag at de fleste områder/kommuner har negativt flertall. For Birkenes har situasjonen vært 
svært krevende og usikker. Utbygger har søkt om utsatt frist for byggestart, noe kommunen 
har vært positive til. Usikkerheten knyttet til skatt har imidlertid gjort det slik at 
konsekvensene av et lokalt ja til utsettelse kan bety at kommunen mister eventuell innføring 
av ny skatt eller avgift som kun vil gjelde for nye konsesjoner. Gyro har vært i dialog med 
OED og Tina Bru, og har fått bekreftet at OED ikke vil gi utsatt frist før etter revidert 
budsjett. Situasjonene i Birkenes viser med all tydelighet hvor viktig det er å få på plass en 
forutsigbar skatt og kompensasjonsordning.  

Styrevedtak 

Gyro stiller seg til utvidet rådighet for LNVK i perioden fremover og vil jobbe sammen med 
Vibeke og Thomas på prosesser rundt skatt inn mot sentralt politisk hold.  

 
Sak 04/21 Oppfølging Nyhetsbrev til medlemskommunene  
 
Styrebehandling:  
 
Styret innser at vi ikke er god nok på oppfølging og informasjon til medlemskommunene. Vi 
er en liten organisasjon med et smalt budsjett, og styret vil se på hvordan vi kan organisere 
oss for å utnytte ressursene optimalt. Thomas ønsker også trappe ned sin rolle etter hvert.  
 
Styrevedtak: 
 
Vi starter med å sende ut referat til alle ordførere. Så et eget nyhetsbrev ifm lyswebinar. 
Følges opp som sak på neste styremøte, som blir fysisk møte i Åfjord 15-16 april.  
 
Sak 05/21 Planlegging Landsmøte 2021 
 
 
Årsmøtet må gjennomføres før juni ift revisjonsfrister, og det medfører at vi må gjennomføre 
Landsmøtet digitalt. Årsmøtesaker som skal styrebehandles i god tid er godkjenning av 
årsmelding, årsregnskap og budsjett, styrets innstilling til handlingsplan og 
medlemskontigent. I tillegg må vi beslutte om vi skal planlegge et Landsmøtewebinar.  
 
Styrevedtak 
 
Saken overføres til nytt digitalt møte asap.  

 



Hendelsesbeskrivelse/innsatsrapport: 

Akutt forurensing Frøya vindpark 21/1-2021 
 

Brannvesenet ved innsatsleder/vakthavende befal fikk 21/1-21 ca. kl. 14:00, anmodning via telefon 

fra Frøya vindpark v/Trønderenergi, om bistand for håndtering av et mindre utslipp av hydraulikkolje 

(type: MOBIL DTE excel 32) fra vindturbin D3. 

Denne oljetypen blir beskrevet i datablad som rask nedbrytbar og med lav miljøkonsekvens. Dette 

ble også bekreftet av fagsentral brann og MOBIL (oljeselskapet som produserer oljen) 

Brannvesenet dro umiddelbart til hendelsesstedet med personell og utstyr fra stasjon Sistranda for i 

første omgang å begrense omfang av lekkasjen. Vi ble møtt på stedet med informasjon om 

hendelse/årsak, antatt omfang, type olje/væske, beskrivelse av igangsatte tiltak og nødvendige 

sikkerhetsprosedyrer. Det ble anslått at ca. 20 liter olje var lekket ut før lekkasjen ble stoppet av 

Vestas driftsoperatører på stedet. Dette anslaget ble basert på resterende oljenivå i enheten etter at 

lekkasjen ble stoppet. 

Det ble etter at hendelsens omfang ble klart konsekvensvurdert som ikke sannsynlig med avrenning 

til drikkevannskilder.  

Lekkasjen hadde oppstått i øvre del av vindturbinen/turbinhode og medførte spredning utvendig 

langs vindturbinen, og videre ut på en av vingene og ut i nærliggende terreng. Berørt areal i terreng 

var 22 x 40 meter. Også en mindre mengde olje lå på bakken helt inntil vindturbinen, her hadde 

Vestas satt i gang skadebegrensende tiltak med god effekt.  

Da det berørte området for oljepåslag i terreng var dekket av snø som fungerte som absorbent for 

oljepåslaget, ble videre tiltak oppsamling av forurenset snø. Totalt 4000 liter snø ble samlet opp av 

brannvesenets personell og håndtert som spesialavfall i samarbeide med ReMidt Frøya. Resterende 

oljeforurenset masse ved vindturbinens sokkel og utvendig langs vindturbinen blir håndtert av 

forurenser, og lokalt brannvesen følger opp denne prosessen. 

Det anslås at mellom 17-20 liter olje ble samlet opp av brannvesenet og forurenser/Vestas ved hjelp 

av ulike absorbenter (oljeabsorberende matter, bark o.l. i tillegg til olje i snø) over en innsatsperiode 

på 2 dager.  

Brannvesenet hentet for øvrig fagstøtte for sine vurderinger hos Interkommunalt utvalg mot akutt 

forurensing/IUA, lokal fagsentral brann/110-sentral og aktuelle oljeselskap. 

Forurenser og eier av Frøya vindpark besørget til enhver tid nødvendig støtte for brannvesenet under 

hendelsens alle faser. Innsatsleder orienterte beredskapsledelsen fortløpende. 

Denne hendelse med viktige erfaringspunkter blir også benyttet ved revidering av brannvesenets 

planer for innsatser ved akutt forurensing på land. Denne type hendelse er også med som en av 

hendelsene i kommunens seneste revidering av egen miljørisikoanalyse. (rev. 2020) 

02.03.21 

Johan Pettersen 

Konstituert brannsjef 

Frøya kommune 



GURI KUNNA VIDEREGÅENDE 
SKOLE

SKOLEUTVALG 15. MARS 2021



• Smittevernregler i gul sone i høst. 
• Skjerpede avstandskrav utenom klasserom.
• Karantene på enkelte ansatte og elever, men som var håndterlig.
• Utfordringer med praksis.
• Ingen reising utenom regionen.

• Hjemmeundervisning siste 3 skoledager før jul og første uka etter jul.
• Deretter skjerpet rød sone i uke 2 og 3. 

• 2-3 dager på skolen pr uke.
• Munnbindpåbud.

• Fra uke 4 tilbake i gul sone.
• Utfordringer med praksis.
• 2 dager med hjemmeundervisning for mange klasser.
• 150 elever og ansatte i karantene og ventekarantene i 4 dager.

SMITTEVERNTILTAK, 
HJEMMEUNDERVISNING, ETC



• Prosess igangsatt med dagens avtalepartnere (oktober 2018).
• 11 møter med lokalt næringsliv (2019).

• Innhold for faglig del av søknad til Fiskeridirektoratet.
• Prosess for å lande avtalepartnere + økonomi i avtale.

• Søknad sendt Fiskeridirektoratet (januar 2020).
• Utlysning av konkurranse på Mercell (februar 2020).
• Avtale inngås med Måsvøval Fiskeoppdrett AS (mai 2020).
• Tilsagn fra Fiskeridirektoratet mottatt (januar 2021).

• Nytt tilsagn gjelder fra 2021-2031.

TILSAGN PÅ FORLENGET 
UNDERVISNINGSTILLATELSE



• Følgende «fagskoletilbud» utlyses lokalt i samarbeid med 
THYF skoleåret 2021-22:
• Ledelse i havbruksoperasjoner.
• Mekatronikk/automatiker.
• Ledelse i sjøbasert akvakultur (nytt).

• I tillegg tilbys 2. året på følgende utdanninger:
• Ledelse i havbruksoperasjoner.
• Mekatronikk/automatiker.

• Bachelorutdanning i akvakultur med teknologisk 
fokus ved NTNU.

HØYERE YRKESFAGLIGE 
UTDANNINGER OG HØYERE 
UTDANNING SKOLEÅRET 2021-22



• Arbeidsgruppe og styringsgruppe i forhold til søknad til 
NOKUT om et fagskoletilbud i RAS (Recirculating
Aquaculture Systems) i samarbeid med THYF. 

• Inngått samarbeidsavtale med NTNU.
• Gode signaler om oppstart av et akvakulturstudie med 

fokus på biologi ved NTNU.
• Gode signaler på at vi kan få på plass desentralisert 

bachelorutdanning i akvakultur med teknologisk 
fokus i samarbeid med NTNU.

• Jobber mot å få på plass RAS-utdanning ved NTNU.

VIDERE PLANER FOR HØYERE 
YRKESFAGLIGE UTDANNINGER OG 
HØYERE UTDANNING



• Garderober for naturbruk, større våtlab, utsalgssted og 
verkstedhall på Frøya.

• Brukerinvolvering som pågår.
• Konkurranse og oppstart i løpet av første halvår 2021.
• Planlagt ferdigstillelse høsten 2021.

• Rehabilitering av skolebygget på Hitra.
• Elektro- og automasjon + større klasserom var utgangspunktet.
• Saken ble så flyttet inn i Skolebruksplanen for fylkeskommunen.
• Prosjektet er nå utvidet til å omfatte hele skolebygget.
• Gjenoppstart av planleggingsarbeidet juni 2021.
• Planleggingsprosess og brukerinvolvering skoleåret 2021-22.
• Planlagt ferdigstillelse i 2024.

BYGGEPROSJEKTER OG 
ØKONOMISKE RAMMER



• Hospitering ikke tillatt dette skoleåret!
• 10. trinn besøkte begge skolesteder i stedet på en 

planleggingsdag.

• Innovasjonscamp ble digital!
• Yrkes- og utdanningsmessa ble digital.
• Foreldremøtet for 10. trinn med utdanningsvalg ble digital.
• Digitalt informasjonsmøte for elever og foreldre fra andre 

regioner.
• Film om skolen + filmer fra hvert utdanningsprogram.
• Utarbeidet informasjonsmateriell/brosjyre.

ALTERNATIV MARKEDSFØRINGS-
OG INNSØKINGSPROSESS



• Fylkeskommunale og nasjonale tiltak som gjennomføres lokalt.
• Ung restaurant.

• Ungdomsskoleelever som forbereder og serverer en 3-retters med lokale råvarer til foreldre, 
lærere og politikere på restaurant (konkurranse). 

• Rekrutteringsfilmer.
• Vi dekker til fest.

• VG1- og VG2-elever fra RM på besøk til ungdomsskoleelever i faget mat og helse og 
markedsfører utdanninga.

• Ung Matglede.
• Samarbeid mellom TRFK og Oi! Trøndersk Mat og Drikke som jobber med ulike 

rekrutteringstiltak til RM.
• Utarbeidet en verktøykasse for skolene i forhold til rekrutteringstiltak.

• Trøndersk matmanifest.
• Manifestet skal gjøre Trøndelag stolt over egen matproduksjon og bidra til å skape en 

tydelig trøndersk matidentitet.
• MasterChef 

• RM-lærere er dommere for 9. trinn i faget mat og helse (konkurranse).

REKRUTTERINGSSTRATEGI 
RESTAURANT- OG MATFAG



• Lokale tiltak:
• RM jobber generelt svært godt med rekruttering og 

markedsføring av utdanninga:
• Rekrutteringsfilmer, Frokost-TV, Trønder-TV, ungdomsbedrift, høstmarked, 

julemarked, restaurantuke, studieturer til utlandet, etc.

• Nytt tiltak: Guri Kunna, Frøya næringsforum, Salmar, 
Opplæringskontoret Sør-Fosen og Mowi jobbet sammen for å 
øke rekrutteringa til VG2 matproduksjon.
• Deltakelse på foreldremøtet for 10. trinn på Frøya.
• Flere artikler i lokale medier med «de gode historiene».

REKRUTTERINGSSTRATEGI 
RESTAURANT- OG MATFAG (RM)



• Yrkesfag
• Årsbestått : 1,8
• Deltakelse : - 1
• Karakterutvikling : Ikke målt

• Studieforberedende
• Årsbestått : 5,7 (nest høyeste skåre)
• Deltakelse : 1,2* (høyeste skåre)
• Karakterutvikling : Ikke målt

RESULTAT PÅ SKOLEBIDRAGS-
INDIKATORER 2020



SØKEROVERSIKT



LOKAL SØKERSTATISTIKK

Lokale søkere til naturbruk med realfag: 2 fra Frøya ungdomsskole, 3 fra Fillan skole og 2 fra Aa skole (fra Hitra kommune). 7,1%.
Søkere utenfra regionen til naturbruk med realfag: 5 søkere.
Ungdommer som søker andre skoler: 3 fra Frøya og 6 fra Hitra. 9,1%.

Utdanningsprogram Hitra Hitra i % Frøya Frøya i %Hitra og Frøya Hitra og Frøya i % TRFK Avvik

Studiespesialisering 14 26,4 % 10 21,7 % 24 24,2 % 30,5 % -6,3 %

Kunst, design og arkitektur 1,9 % -1,9 %

Musikk, dans og drama 1 2,2 % 1 1,0 % 4,0 % -3,0 %

Idrettsfag 1 1,9 % 1 2,2 % 2 2,0 % 7,3 % -5,3 %

Medier og kommunikasjon 2,1 % -2,1 %

Bygg- og anleggsteknikk 3 5,7 % 3 6,5 % 6 6,1 % 7,3 % -1,2 %

Elektro- og datateknologi 2 3,8 % 3 6,5 % 5 5,1 % 8,9 % -3,8 %

Helse- og oppvekstfag 5 9,4 % 5 10,9 % 10 10,1 % 14,1 % -4,0 %

Naturbruk (ordinær NA + NA med Realfag) 13 24,5 % 12 26,1 % 25 25,3 % 4,5 % 20,8 %

Restaurant- og matfag 9 17,0 % 4 8,7 % 13 13,1 % 3,0 % 10,1 %

Salg, service og reiseliv 3,1 % -3,1 %

Teknologi og industrifag 4 7,5 % 7 15,2 % 11 11,1 % 9,2 % 1,9 %

Frisør, blomster, interiør og eksponering 1 1,9 % 1 1,0 % 1,4 % -0,4 %

Håndverk, design og produktutvikling 0, 0,3 % -0,3 %

It og mediedesign 1 1,9 % 1 1,0 % 2,4 % -1,4 %

53 100,0 % 46 100 % 99 100 % 100 % 0 %



ELEVER SOM HAR SØKT SEG TIL ANDRE 
SKOLER MED STUDIEFORBEREDENDE 
TILBUD

Studieforberedende utdanninger Frøya Hitra Sum Hitra/Frøya Trøndelag

Kunst, design og arkitektur 1,9%

Musikk, dans og drama 1 1 1,0% 4,0%

Idrettsfag 1 1 2 2,0% 7,3%

Medier og kommunikasjon 2,1%

Sum 2 1 3 3,0% 15,3%



• Skoleskysstilbudet for Guri Kunna-elever er ikke godt nok 
tilpasset dagens situasjon – Tilpasset «gammeltia»!
• Skoletilbudet var relativt likt både på Hitra og Frøya før (HO, RM, TIF, 

ST ved begge skolestedene/skolene).
• Elevene som da var elever ved skolen/skolestedet på motsatt øy 

bodde ofte på hybel! 
• Vanskelig å dagpendle i forhold til skyssordningene som da eksisterte.

• Nå dagpendler elevene, men må tolerere opptil 2 timers daglig 
ventetid på buss (jfr TRFKs skyssreglement).

• Stort potensial for et bedre skysstilbud i dag!
• Dagens tilbud er ikke rasjonelt for ATB samtidig som det ikke er godt 

for elevene!

SKOLESKYSSUTFORDRINGER 
FOR GURI KUNNA



1. Elever som går på skolestedet i nabokommunen må ofte 
vente på senskyss kl 1615 – 1640 når de er kommet til 
kommunesenteret i hjemkommunen kl 1515.

2. Alle elever som har sendager får ikke ta senskyssen kl
1615 fordi de kan ta ordinær rutebuss som går enda 
senere (kl 1730) som ikke medfører ekstra 
tilknytningsskyss.

3. Total lengde på skoledagen inkludert skysstid og 
ventetid blir for lang 
• Opp til 12 timer!

AVVIK FRA ET SØMLØST OG 
GODT SKOLESKYSSTILBUD



• Frustrerte elever og foreldre.
• Klagebrev til skolen, fylkeskommunen og ATB.
• Medieoppslag fra elever.
• Skolen har sendt brev til ATB.
• Møter med ATB.
• Fylkesadministrasjonen- og fylkespolitikere involvert.
• Sak i fylkesutvalget.

• ATB satte i gang prosess i januar med intensjon om endring 
av skoleskyss for elevene ved Guri Kunna fra skoleåret 2021-
22.

PROSESSEN FRAM TIL NÅ



• ATB sier at vi må ned til 3 tidspunkter for grunn- og 
videregående skole.
• I dag to på morgenen og to på ettermiddagen.

• Konsekvensen er da at vi må lykkes med bedre 
samordning av start- og sluttidspunkter for grunnskoler 
og videregående skole.
• Skal elevene ved Guri Kunna få bedre skoleskyss innebærer det 

at start- og sluttidspunkter og skoleskyss også for grunnskolen 
må endres.

HVA SKAL TIL FOR Å FÅ BEDRE 
SKOLESKYSS FOR GURI KUNNA?



• Ankomst skyss : 0735

• Skoledag Guri Kunna 7 timer skoledag : 0745 – 1415

• Avgang skyss Hitra -> Frøya : 1430 
• Avgang skyss Frøya -> Hitra) : 1430 
• Kommunal skyss Hitra og Frøya : 1505

• Skoleslutt 9 timer skoledag : 1600

• Avgang skyss Hitra -> Frøya) : 1605 
• Avgang skyss Frøya -> Hitra) : 1605
• Kommunal skyss Hitra og Frøya : 1635

FORSLAG FRA ATB



• Ankomst skyss : 0735

• Skoledag Guri Kunna 8 timer skoledag : 0745 – 1430

• Avgang skyss Hitra -> Frøya : 1435 
• Avgang skyss Frøya -> Hitra) : 1435 
• Kommunal skyss Hitra og Frøya : 1505

Ekstra skyss en dag i uka (eks onsdager eller fredager)
• Avgang skyss Hitra -> Frøya : 1100
• Avgang skyss Frøya -> Hitra : 1100
• Kommunal skyss Hitra og Frøya : 1130

ALTERNATIVT FORSLAG FRA 
SKOLEN (8 TIMER SKOLEDAG)



• ATB la fram forslag for Hitra kommune, Frøya kommune 
og Guri Kunna videregående skole i januar.

• Alle parter fikk så anledning til å sende inn innspill på 
ATBs forslag.

• Nytt forslag fra ATB skal komme denne uka.
• Nytt drøftingsmøte mellom kommunene og Guri Kunna 

neste uke.

STATUS I PROSESSEN



trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke
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Skoleutvalgsmøte Guri Kunna videregående skole 

 

 

Dato   : 15. mars 2021 

Kl   : 1030 - 1340 

Møtested  : Guri Kunna videregående skole, Hitra 

  

Møtedeltakere Deltakelse 

Elevrepresentant for skolestedet på Frøya – Oddvar Glørstad Møtt 

Elevrepresentant for skolestedet på Hitra – Martin Endoo Forfall 

Fylkestingsrepresentant Hallgeir Grøntvedt, Sp Møtt 

Repr. for lokalt pol. system på Hitra – Ole L. Haugen Møtt 

Representant for lokalt politisk system på Frøya – Kristin Strømskag Møtt 

Representant for lokalt samfunns- og næringsliv på Hitra – Randi Lundqvist Møtt 

Representant for lokalt samfunns- og næringsliv på Frøya – Torill Pettersen Møtt 

Representant for ansatte ved skolestedet på Frøya – Ola Vie Møtt 

Representant for ansatte ved skolestedet på Hitra – Olav Athammer Møtt 

Representant for ungdomsskolen på Hitra – Hege Østmark Møtt 

Representant for ungdomsskolen på Hitra – Johanna Athammer Møtt 

Representant for ungdomsskolen på Frøya – Margit Myrseth Møtt 

Representant for ungdomsskolen på Frøya – Sissel Måsøval Møtt 

Rektor ved skolen Espen Arntsberg Møtt 

 

   

Vedlegg:   Vedlegg 1 -  Referat fra skoleutvalgsmøte 19. oktober 2020 

Vedlegg 2 -  Årsrapport Guri Kunna videregående skole 2020 

Vedlegg 3 -  Søkertall til de ulike utdanninger ved Guri Kunna 2021-22 

Vedlegg 4 - Evaluering av organisering av studiespesialisering ved Guri 

Kunna. 
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Saksliste 

 

01/2021 Informasjonssaker 

- Orientering i forhold til smitteverntiltak, hjemmeundervisning, etc. 

- Tilsagn fra Fiskeridirektoratet på søknad om ny undervisningsavtale. 

- Planlagt oppstart av høyere yrkesfaglige utdanninger (fagskole) og 

høgskoleutdanninger skoleåret 2021-22. 

- Planlagte bygningsmessige tiltak ved skolestedene. 

- Alternativ markedsføring og innsøkingsprosess dette skoleåret. 

- Rekrutteringsstrategi restaurant- og matfag. 

02/2021 Godkjenning av referat fra skoleutvalgsmøte 19.10.2020 (Vedlegg 1). 

03/2021 Evaluering av omorganiseringa av utdanningsprogrammet studiespesialisering (Vedlegg 

4) 

04/2021  Årsrapport 2020 (Vedlegg 2). 

05/2021 Resultat på skolebidragsindikatorer for 2020. 

06/2021 Søkertall til de ulike utdanninger ved søknadsfristens utløp 2. mars (Vedlegg 3) 

07/2021 Utfordringer med skoleskyssen og mulige tiltak. 

08/2021 Møteplan for 2021 

09/2021 Eventuelt 
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Sak 01/2021 Informasjonssaker 

Det vil bli orientert i forhold til følgende saker: 

o Orientering i forhold til smitteverntiltak, hjemmeundervisning, etc. 

o Tilsagn fra Fiskeridirektoratet på søknad om ny undervisningsavtale. 

o Planlagt oppstart av høyere yrkesfaglige utdanninger (fagskole) og 

høgskoleutdanninger skoleåret 2021-22. 

o Planlagte bygningsmessige tiltak ved skolestedene. 

o Alternativ markedsføring og innsøkingsprosess dette skoleåret. 

o Rekrutteringsstrategi restaurant- og matfag. 

 

   Innstilling 

   Informasjonen tas til orientering. 

 

Vedtak 

   Informasjonen tas til orientering. 

 

 

Sak 02/2021 Godkjenning av referat fra skoleutvalgsmøte 19. oktober 2020 

Forrige møte i skoleutvalg for Guri Kunna videregående skole ble avholdt 19. 

oktober på Frøya. Møtereferatet er vedlagt møteinnkallinga (Vedlegg 1 – Referat 

fra skoleutvalgsmøte 19. oktober 2019). 

 

   Innstilling 

   Møtereferatet godkjennes. 

 

Vedtak 

   Møtereferatet godkjennes. 

 

 

Sak 03/2021 Evaluering av omorganiseringa av utdanningsprogrammet 

studiespesialisering 

Hovedutvalg for utdanning vedtok i sak 69/20 november 2020 at det skal 

gjennomføres en evaluering av dagens organisering av det studiespesialiserende 
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tilbudet ved Guri Kunna vgs. Bakgrunnen er med utgangspunkt blant annet i 

vedtak fra skoleutvalgsmøtet for Guri Kunna 19. oktober 2020. 

 

Ansvaret for evalueringa er lagt til Avdeling Utdanning i Trøndelag 

fylkeskommune. Det er også sendt ut informasjon om følgende fra de ansvarlige 

for utredninga ved Avdeling Utdanning (Vedlegg 4 – Evaluering av organisering 

av studiespesialisering ved Guri Kunna): 

▪ Mandat for arbeidet. 

▪ Arbeidsgruppe. 

▪ Referanseaktører. 

▪ Omfang og framdrift. 

▪ Oppstartsmøte. 

▪ Evalueringens innhold. 

 

I planen for arbeidet er skoleutvalget ved Guri Kunna satt opp som 

referanseaktør. Skoleutvalget må derfor ta stilling til hvordan utvalget legger 

opp arbeidet for å gi kunne gi tilbakemelding til arbeidsgruppa på forhold som 

inngår i evalueringa.  

 

I møtet vil også Ståle Ertzgaard fra Avdeling Utdanning i Trøndelag 

fylkeskommune orientere om utredninga. 

 

Innstilling 

 

Vedtak 

 Innspillene fra møtet tas med i den videre prosessen. 

 

 

Sak 04/2021 Årsrapport 2020 

Årsrapporten for Guri Kunna videregående skole er levert og ligger vedlagt 

innkallinga (Vedlegg 2 – Årsrapport Guri Kunna videregående skole 2020). 

Årsrapporten viser styringskortet med skolens skåre på de ulike 
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styringsperspektivene sammenlignet med fylkessnitt i Trøndelag 

fylkeskommune. Etter hvert hovedområde av styringskortet er skolens 

kommentarer til de ulike styringsperspektivene plassert. 

  

Innstilling 

Årsrapporten tas til orientering. 

 

Vedtak 

Årsrapporten tas til orientering. 

 

 

Sak 05/2021  Resultat på skolebidragsindikatorer for 2020 

Utdanningsdirektoratet presenterer årlig skolebidragsindikatorer for 

videregående skoler for å vise hva skolens arbeid og innsats betyr for elevenes 

resultater. For å kunne måle dette, skilles den delen av læringsresultatet ut som 

skyldes forutsetningene elevene har med seg. Det blir blant annet kontrollert for 

tidligere karakterer, kjønn, utdanningsprogram og trinn. 

 

Guri Kunnas resultat på skolebidragsindikatorene for 2020 vil bli presentert og 

analysert i møtet.  

 

Innstilling 

    

Vedtak 

Tas til orientering. 

 

 

Sak 06/2021  Søkertall til de ulike utdanninger ved søknadsfristens utløp 2. mars 

Søknad om opptak til videregående utdanning hadde søknadsfrist 1. mars kl 

2359. I møtet vil det bli orientert om søkertall til de ulike utdanninger ved skolen 

(Vedlegg 3 – Søkertall til de ulike utdanninger ved Guri Kunna 2021-22). 

    

   Innstilling 

   Informasjonen om søkertall til de ulike utdanninger tas til orientering. 
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Vedtak 

   Informasjonen om søkertall til de ulike utdanninger tas til orientering. 

 

 

Sak 07/2021  Utfordringer med skoleskyssen og mulige tiltak 

Skolen har vært mye i kontakt med ATB og samferdselsseksjonen i 

fylkeskommunen de siste skoleårene for å få på plass mer sømløs skoleskyss for 

skolens elever. Dette med bakgrunn i at en god del elever overhodet ikke har hatt 

en tilfredsstillende skoledag inkludert reise- og ventetid. Skoleskyssen har med 

bakgrunn i dette arbeidet blitt betydelig forbedret. Allikevel blir ikke 

skoleskyssen totalt sett tilfredsstillende før det gjennomføres en større 

omlegging av hele skysstilbudet. 

Skolen har derfor jobbet videre med skoleskyssutfordringene opp mot ATB og 

samferdselsseksjonen i fylkeskommunen. Det ble i etterkant av disse drøftingene  

 

bestemt at ATB skulle jobbe med ulike mulige tiltak som kunne løse 

skoleskyssutfordringene. For å lykkes med dette krevdes det at en ser hele 

kollektivtilbudet med buss i sin helhet for Øyregionen, inkludert 

skoleskysstilbudet for grunnskoleelevene. 

ATB har med bakgrunn i dette utarbeidet forslag til en alternativ organisering av 

skoleskyss for både grunn- og videregående skole på Hitra og Frøya, som er 

drøftet i flere møter etter nyttår i 2021. Guri Kunna har også med bakgrunn 

ATB’s forslag utarbeidet et alternativt forslag som er oversendt ATB.  

Signalene fra ATB er at Guri Kunna og grunnskolene på Hitra og Frøya vil bli 

innkalt til møte i første halvdel av mars der målet er å komme fram til en 

omforent løsning for organisering av skoleskyssen fra neste skoleår. 

Skolen vil i møtet orientere i forhold til status på dette arbeidet. 

    

Innstilling 
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Vedtak 

Tas til orientering. 

 

 

Sak 08/2021  Møteplan for 2021 

Det er behov for et møtetidspunkt i løpet av mai i forhold til evaluering av 

studiespesialisering i tillegg til ordinært møtetidspunkt i oktober. 

 

Innstilling 

Det innkalles til følgende møtetidspunkter for skoleutvalgsmøtet: 

o 26. mai. 

o 19. oktober. 

 

Vedtak 

Det innkalles til følgende møtetidspunkter for skoleutvalgsmøtet: 

o 26. mai. 

o 19. oktober. 

 

 

Sak 09/2021 Eventuelt 
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Skoleutvalgsmøte Guri Kunna videregående skole 

 

 

Dato   : 19. oktober 2020 

Kl   : 1100 - 1450 

Møtested  : Guri Kunna videregående skole, Frøya 

  

Møtedeltakere Deltakelse 

Elevrepresentant for skolestedet på Frøya – Oddvar Glørstad X 

Elevrepresentant for skolestedet på Hitra – Martin Endoo X 

Fylkestingsrepresentant Hallgeir Grøntvedt, Sp X 

Repr. for lokalt pol. system på Hitra – Ole L. Haugen X 

Representant for lokalt politisk system på Frøya – Kristin Strømskag X 

Representant for lokalt samfunns- og næringsliv på Hitra – Randi Lundqvist X 

Representant for lokalt samfunns- og næringsliv på Frøya – Torill Pettersen X 

Representant for ansatte ved skolestedet på Frøya – Ola Vie Ikke til stede 

Representant for ansatte ved skolestedet på Hitra – Olav Athammer X 

Representant for ungdomsskolen på Hitra – Hege Østmark X 

Representant for ungdomsskolen på Hitra – Johanna Athammer Ikke til stede 

Representant for ungdomsskolen på Frøya – Mona-Lise Øien, vara for Margit Myrseth X 

Representant for ungdomsskolen på Frøya – Sissel Måsøval X 

Rektor ved skolen Espen Arntsberg X 

 

Vedlegg:  Vedlegg 1 -  Referat fra skoleutvalgsmøte 11. juni 2020 

Vedlegg 2 -  Elevtall i de ulike grupper og utdanninger 

Vedlegg 3 -  Høring: Det videregående opplæringstilbudet for 2021-22 

Vedlegg 4 -  Tilbudsjusteringer 2021-22 

Vedlegg 5 -  Høringssvar på det videregående opplæringstilbudet for 2021-22  

  fra Guri Kunna videregående skole. 
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Saksliste 

 

09/2020 Informasjonssaker 

- Skolestarten 2020 i gul sone i forhold til gjeldende smittevernregler. 

- Status for søknad til Fiskeridirektoratet om ny/forlenget undervisningsavtale. 

- Oppstart av voksenrettklasse i helse- og oppvekstfag skoleåret 2020-21. 

- Status for planlagte bygningsmessige tiltak ved skolestedene. 

10/2020 Godkjenning av referat fra skoleutvalgsmøte 11.06.2020 

11/2020 Skolestarten 2020 – Elevtall i de ulike grupper 

12/2020 Innsøkning av lokale grunnskoleelever til andre skoler enn Guri Kunna, og innsøkning 

til Guri Kunna fra andre regioner. 

13/2020  Høring på det videregående opplæringstilbudet for 2021 – 2022.  

14/2020 Høyere yrkesfaglige utdanninger og høyere utdanninger – Etablerte utdanninger og 

muligheter for etablering av nye 

15/2020 Godkjent prosjektsøknad fra EU – Videre utvikling av akvakulturutdanninga 

16/2020 Møteplan for 2021 

17/2020 Eventuelt 
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Sak 09/2020 Informasjonssaker 

Det ble orientert i forhold til følgende saker: 

- Skolestarten 2020 i gul sone i forhold til gjeldende smittevernregler. 

- Status for søknad til Fiskeridirektoratet om ny/forlenget undervisningsavtale. 

- Oppstart av voksenrettklasse i helse- og oppvekstfag skoleåret 2020-21. 

- Status for planlagte bygningsmessige tiltak ved skolestedene. 

 

   Innstilling 

   Informasjonen tas til orientering.  

 

Vedtak 

   Informasjonen tas til orientering.  

 

 

Sak 10/2020 Godkjenning av referat fra skoleutvalgsmøte 11. juni 2020 

Forrige møte i skoleutvalg for Guri Kunna videregående skole ble avholdt 11. 

juni på Hitra. Møtereferatet er vedlagt møteinnkallinga (Vedlegg 1 – Referat fra 

skoleutvalgsmøte 11. juni 2020). 

 

   Innstilling 

   Møtereferatet godkjennes. 

 

Vedtak 

   Møtereferatet godkjennes. 

 

 

Sak 11/2020 Skolestarten 2020 – Elevtall i de ulike grupper 

Skolen vil i skoleutvalgsmøtet orientere om gruppestørrelser innenfor de ulike 

utdanninger skoleåret 2020-21 (Vedlegg 2 – Elevtall i de ulike grupper og 

utdanninger ved skolen - 2020-21). 

    

   Innstilling 

   Informasjonen om gruppestørrelser tas til orientering. 
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Vedtak 

   Informasjonen om gruppestørrelser tas til orientering. 

 

 

Sak 12/2020 Innsøkning av lokale grunnskoleelever til andre skoler enn Guri Kunna, og 

innsøkning til Guri Kunna fra andre regioner 

Det ble i skoleutvalget 11. juni 2020, i sak 4/2020, bedt om en tilsvarende 

orientering som ble gjort i sak 14/2019, i skoleutvalget 15. oktober 2019: 

a) En oversikt som viser utviklinga over elever fra Hitra og Frøya som 

søker videregående utdanning utenom region, spesifisert på 

studiespesialisering og yrkesfagutdanning. 

b) Tilsvarende en oversikt som viser utviklinga over elever fra andre 

kommuner enn Hitra og Frøya, som søker seg til Guri Kunna 

videregående skole (tidligere h.h.v Hitra- og Frøya videregående skole). 

    

   Innstilling 

   Informasjonen tas til orientering.  

 

Vedtak 

Informasjonen tas til orientering. 

 

 

Sak 13/2020 Høring på det videregående opplæringstilbudet for 2021 – 2022 

Det videregående opplæringstilbudet for skoleåret 2021-22 er nå sendt ut på 

høring (Vedlegg 3 - Høring: Det videregående opplæringstilbudet for 2021-22 

og Vedlegg 4 - Tilbudsjusteringer 2021-22). 

 

Det mest sentrale i høringsdokumentene er følgende for Guri Kunna 

videregående skole: 

- Det foreslås at både VG1 Salg, service og reiseliv og VG2 Salg og reiseliv 

tas ut av skolens tilbudsstruktur. 

- Det ønskes innspill på hva næringslivets behov er i forhold til tilbud om VG2 

Kokk og servitør og/eller Kjøtt og næringsmiddelindustri. 
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- Det ønskes tilbakemelding på i hvilken grad næringslivet i regionen er i 

stand til å ta ansvaret for en større del av opplæringa innen VG2-tilbudet på 

restaurant- og matfag (jfr modell for Bedriftsnært yrkesfag – BYF – omtalt i 

selve høringsbrevet i kapittel 5). 

 

Høringsfristen er 23. oktober 2020.  

 

Saken skal behandles av Hovedutvalg for utdanning i møte 25. november 2020. 

Vedlagt utkast til høringssvar fra skolen (Vedlegg 5 - Høringssvar på det 

videregående opplæringstilbudet for 2021-22 fra Guri Kunna videregående 

skole. 

 

Innstilling 

Utkast til høringssvar vedtas som høringssvar. 

 

Vedtak 

Utkast til høringssvar vedtas som høringssvar med følgende endringer og 

tilleggspunkt: 

- Under pkt 1. Tilbudstilpasninger for den enkelte skole, skoleåret 2021-22, 

tydeliggjøres det mer at forslaget om å ikke tilby utdanning innenfor 

utdanningsprogrammet Salg, service og reiseliv er stikk i strid med behovet 

lokalt næringsliv så tydelig har signalisert i høringssvaret fra Hitra 

næringsforening. 

- Under pkt 1. Tilbudstilpasninger for den enkelte skole, skoleåret 2021-22, 

må det henvises til høringsuttalelse fra lokalt næringsliv, det må 

tydeliggjøres at tilbudet innenfor Restaurant- og matfag, og Salg, service og 

reiseliv henger nært sammen, og at næringslivet har et stort behov for økt 

tilgang på flere som utdanner seg innenfor VG2 Kokk og servitørfag. 

- Under pkt 3. Trøndelag nettskole, blir høringsuttalelsen endret til følgende 

tekst: 

o Skolen støtter en videreføring av dagens tilbud i nettskolen også 

skoleåret 2021-22 utenom de programfag skolen er i stand til å tilby 



           
  TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 
 GURI KUNNA VIDEREGÅENDE SKOLE 
 

  

 
 

som ordinært tilbud. Guri Kunna videregående skole tilbyr 

samfunnsøkonomi 1 og 2 som ordinært programfagtilbud. 

o Videre så støttes ikke en innføring av påbygging til generell 

studiekompetanse i nettskolen for lærlinger og personer med 

fullført fagbrev/svennebrev/yrkeskompetanse da skolen tilbyr 

denne utdanninga som ordinært tilbud. 

- Nytt punkt: Skoleutvalget ønsker at det legges til rette for å få gjennomført 

teoriprøvene for ulike kjøretøy på de videregående skolene. 

- Nytt punkt: Skoleutvalget ber om en nærmere gjennomgang av om 

forutsetningene som ble lagt til grunn for ny tilbudsstruktur ved Guri Kunna 

videregående skole er innfridd. Det bør da vurderes forhold som skoleskyss, 

bredde på programfagtilbudet og attraktive tilbud. 

 

 

Sak 14/2019 Høyere yrkesfaglige utdanninger og høyere utdanninger – Etablerte 

utdanninger og muligheter for etablering av nye 

Det har fra næringslivshold over tid blitt signalisert et lokalt utdanningsbehov 

utover videregående skoles nivå. Som kjent har skolen også gjennomført en 

kompetansekartlegging som grunnlag for etablering av utdanninger som 

næringslivet etterspør. Basert på dette kartleggingsarbeidet har derfor skolen 

jobbet for å få etablert høyere yrkesfaglige utdanninger og høyere utdanninger.  

 

Inneværende skoleår tilbys det to høyere yrkesfaglige utdanninger ved Guri 

Kunna i samarbeid med Trøndelag høyere yrkesfagskole; Mekatronikk og 

Ledelse i havbruksoperasjoner. Neste skoleår planlegges det med at det blir 

oppstart av den høyere yrkesfaglige utdanninga Ledelse i sjøbasert akvakultur i 

samarbeid med Trøndelag høyere yrkesfagskole. 

 

Det jobbes videre sammen med Trøndelag høyere yrkesfagskole (THYF) om å 

få opprettet en RAS-utdanning på «høyere yrkesfaglig nivå (fagskolenivå)» i 

Trøndelag. Denne utdanninga eksisterer foreløpig ikke og det må gjennomføres 

et større arbeid i forhold til en NOKUT-søknad for å få utdanninga godkjent. 
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Sentralt for THYF vil det være å få avklart at behovet for utdanninga er 

tilstrekkelig før søknadsarbeidet settes i gang og søknaden sendes. 

 

Inneværende studieår ble en bachelorutdanning innenfor akvakultur startet opp. 

Denne utdanninga har Guri Kunna videregående jobbet i lengre tid sammen med 

lokal havbruksnæring om å få i gang ved NTNU. Bachelorutdanninga som nå er 

igang har et teknisk fokus i forhold til havbruksnæringa.  

 

Behovet for oppstart av ytterligere en bachelorutdanning for havbruksnæringa er 

til stede og som har et biologisk fokus. Skolen har derfor jobbet opp mot NTNU 

for at et arbeid skal igangsettes for utredning av en slik utdanning med den 

intensjon at den skal startes opp. Signalene er så langt positive fra NTNU, og det 

vil i møtet orienteres i forhold til status i dette arbeidet. 

 

Som det er redegjort ovenfor er det kommet på plass både høyere yrkesfaglige 

utdanninger og høyere utdanninger, og det foreligger planer for etablering av nye 

utdanninger basert på lokalt næringslivs behov. Det ligger mye arbeid bak 

etableringa av disse utdanningene og det er derfor viktig å «treffe» i forhold til 

hva skolen bør satse på framover. Skolen ønsker en drøfting i skoleutvalget av 

«veien videre» i forhold til lokalt utdanningsbehov både på høyere yrkesfaglig 

nivå og i forhold til høyere utdanninger. 

    

Innstilling 

 

Vedtak 

Saken utsettes til neste møte i skoleutvalget. 

 

 

Sak 15/2020 Godkjent prosjektsøknad fra EU – Videre utvikling av 

akvakulturutdanninga 

Trøndelag fylkeskommune har formelt sett vært søker til en prosjektsøknad til 

EU om videre utvikling av akvakulturutdanninga. Selv om fylkeskommunen har 

vært formell søker er det Guri Kunna ressurssenter som har stått bak søknaden. I 

august fikk skolen informasjon om at prosjektsøknaden var innvilget med en 
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planlagt oppstart i november måned og med en varighet på 4 år. Den totale 

økonomiske rammen for prosjektet er på ca 40 millioner kroner der flere 

partnere fra ulike land inngår. For skolen betyr dette at om lag 3 stillinger skal 

være knyttet til prosjektet de neste 4 årene. Prosjektet har fått navnet Bridges. 

 

Leder ved skolens ressurssenter vil orientere i forhold til prosjektet. 

 

 

Innstilling 

Tas til orientering 

 

Vedtak 

Tas til orientering 

 

 

Sak 16/2020 Møteplan 2021 

Forslag til møteplan for skoleutvalget i 2021: 15. mars på Hitra og 18. oktober 

på Frøya. 

 

Ledervervet for skoleutvalget alternerer mellom ordførerne på Hitra og Frøya 

der ordførerne har ansvaret to år av gangen. Ordfører på Hitra har nå hatt 

ledervervet i 2019 og 2020 og ordfører på Frøya overtar derfor fra 2021. 

 

Innstilling 

Forslag til møteplan for skoleutvalget i 2021: 15. mars på Hitra og 18. oktober 

på Frøya. 

 

Vedtak 

Forslag til møteplan for skoleutvalget i 2021: 15. mars på Hitra og 18. oktober 

på Frøya. 



Årsrapport 2020 – Guri Kunna videregående skole  

Styringsperspektiv: Elever  

Strategisk mål:  
 

Opplæringen skal gi elevene framtidshåp og fremme danning, nysgjerrighet og lærelyst for å utvikle 

kompetanse og livsmestring i et samfunn i endring.   

Kritisk suksessfaktor: Læringsmiljø som fremmer læring  2018 2019 2020 Fylkessnitt 

Mobbing på skolen.  7,4 7,3 6,8 3,1 

Trivsel.   4,0 4,1 4,1 4,2 

Læringskultur  3,9 3,9 3,9 4,0 

Elevdemokrati og medvirkning.  3,6 3,6 3,6 3,5 

Kritisk suksessfaktor: Variert, relevant og praksisnær 

opplæring som er tilpasset den enkelte elev  
2018 2019 2020 Fylkessnitt 

Variert opplæring.  3,8 3,8 3,8 3,8 

Vurdering for læring.   3,4 3,3 3,5 3,4 

Andel elever som har sluttet etter 1. oktober.  3,6 3,1 2,4 2,8 

Totalfravær (prosent sum dager/timer).  4,8 4,7 3,2 3,8 

Kritisk suksessfaktor: Læringsutbytte  2018 2019 2020 Fylkessnitt 

Ordinær progresjon etter VG2 yrkesfag.   78,1 79,8 68,0 75,7 

Fullført og bestått på trinnet  89,3 83,4 88,8 85,9 

Kun fylkesnivå: Skolebidragsindikator: Karakterpoeng yrkesfag          

Kun fylkesnivå: Skolebidragsindikator: Karakterpoeng 

studieforberedende          

Kun fylkesnivå: Skolebidragsindikator: Årsbestått yrkesfag          

Kun fylkesnivå: Skolebidragsindikator: Årsbestått 

studieforberedende          
Kun fylkesnivå: Gjennomføring i løpet av fem år.     

         
Kun fylkesnivå: Gjennomføring i løpet av ti år.       

  

Skolen har over flere år jobbet målrettet for at elevenes læringsmiljø skal bli så 

godt som mulig. Dette har vi gjort gjennom ulike tiltak og planer, og det er 

derfor gledelig at resultatene i elevundersøkelsen viser veldig positiv utvikling. 

Skolen skårer nå betydelig bedre totalt sett i 2020 enn i 2019, og resultatene er 

også godt over fylkessnittet samlet sett. Resultatene viser allikevel at skolen 

fortsatt må jobbe målrettet for å redusere mobbing på skolen som er en god del 

over fylkessnitt også i 2020.  

Resultatene for vurdering for læring har økt betydelig de siste to år. Det er grunn 

til å tro at vurderingsprosjektet SKUV som er gjennomført i 2019 og 2020 har 

bidratt til å løfte skolens vurderingsarbeid i kvalitet. I forhold til ordinær 

progresjon etter VG2 yrkesfag har skolen de siste årene økt andelen som er 

formidlet til læreplass. I 2020 har denne andelen falt en god del. Det er grunn til 

å tro at en del av forklaringa er at en stor andel av elevene våren 2020 ikke fikk 

gjennomført planlagt praksis på grunn av smittevernrestriksjoner.   



Styringsperspektiv: Samfunnsutvikling  

Strategisk mål:   
 

Trøndelag skal være en attraktiv region ved å utnytte regionens fortrinn, utvikle bolyst og 

livskvalitet og fremme bærekraft, verdiskaping og kompetanse i hele Trøndelag. 

Kritisk suksessfaktor: Den videregående skolen skal ha en tydelig rolle som 

samfunnsutvikler i samarbeid med andre aktører.  

Samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv og andre aktører. Egenrapportering og 

vurdering    

Kritisk suksessfaktor: Utvikle kompetanse som 

samfunnet har behov for.  
2019  2020  

Ordinær progresjon etter VG2 yrkesfag.   79,8  68,0  

Skolens formidlingsansvar. Egenrapportering og 

vurdering      

Fylkesnivå: Spørsmål fra lærlingeundersøkelsen. 

Opplæring i skole.      

Fylkesnivå: Direkte overgang til læreplass etter VG2 

yrkesfag.      

Kritisk suksessfaktor: Engasjere ungdom i 

Trøndelag i demokratiske spørsmål og viktige 

samfunnsutfordringer.   
2019  2020  

Elevdemokrati: Spørsmål fra elevundersøkelsen.  3,5  3,6  

Initiativ ut over de enkelte læreplanene. Eventuelt 

samarbeid med andre aktører. Egenrapportering og 

vurdering.  
    

  

Guri Kunna videregående skole har gjennom mange år hatt utstrakt samarbeid 

med lokalt samfunns- og næringsliv, og med høgskoler- og universitet. Sentralt i 

dette samarbeidet har skolens undervisningskonsesjon og undervisningstillatelse 

innenfor akvakultur vært. Skolen har hatt denne undervisningskonsesjonen og 

tillatelsen i 10 år og har lyktes med mye positivt utviklingsarbeid som følge av 

den. Salmar, Mowi og Lerøy har hatt driftsansvaret for undervisningstillatelsen.  

I 2019 og 2020 har skolen jobbet fram en ny søknad til Fiskeridirektoratet i 

samarbeid med lokalt næringsliv. Denne søknaden er det nå også gitt tilsagn på 

for 10 nye år. Det er inngått driftssamarbeid med Måsøval Fiskeoppdrett AS for 

den nye undervisningstillatelsen.  

I 2018 gjennomførte skolen en omfattende kompetansekartlegging i lokalt 

næringsliv. I denne kompetansekartlegginga var svaret fra næringslivet at det 

var et behov for å utvikle og tilby høyere yrkesfaglige tilbud lokalt. Skolen har 

derfor med bakgrunn i dette behovet over flere år samarbeidet med Trøndelag 

høyere yrkesfagskole (THYF) for å kunne tilby utdanninger lokalt som 

næringslivet etterspør. Det tilbys inneværende skoleår følgende to tilbud i 

samarbeid med THYF: Mekatronikk og Ledelse i havbruksoperasjoner.  Neste 

skoleår planlegges det med at det også vil bli tilbudt følgende tilbud i 

samarbeid med THYF: Ledelse i sjøbasert akvakultur.  

 

 



Styringsperspektiv: Medarbeidere  

Strategisk mål:  
 

Trøndelag fylkeskommune er en utviklingsorientert organisasjon med engasjerte og kompetente 

medarbeidere som samarbeider for å nå felles mål.  

Kritisk suksessfaktor: Jobbinnhold og engasjement  2018  2020  

Autonomi (opplevd selvstendighet)  3,9  3,9  

Medarbeideres utvikling  3,8  3,8  

Rolleforståelse  3,7  3,7  

Balanse (arbeidsbelastning)  3,5  3,4  

Rammevilkår (informasjon, arbeidsverktøy og kompetanse)  3,9  3,8  

Kritisk suksessfaktor: Ledelse og samarbeid  2018  2020  

Samarbeidsklima  3,5  3,6  

Målorientert ledelse  3,6  3,7  

Støttende ledelse  3,7  3,8  

Utviklingsorientert ledelse  3,5  3,7  

Kritisk suksessfaktor: Strategiske forhold og 

gjennomføringsevne  
2018  2020  

Endring og innovasjon  3,6  3,7  

Brukerorientering  3,7  3,8  

Gjennomføring  3,6  3,6  

Helhet   3,3  3,6  

 Uønsket atferd  2018  2020  

Mobbing og trakassering      

Trusler og vold      

Sykefravær  2018  2020  

Langtids sykefravær  2,21 %   1,80  

Korttids sykefravær  0,78 %   1,49  

  

Hitra- og Frøya videregående skole ble sammenslått til Guri Kunna videregående 

skole for 4,5 år siden. Siden sammenslåinga er det gjennomført større 

organisatoriske endringer. Skolen jobbet i 2018 med et arbeidsmiljøprosjekt 

sammen med fylkeskommunens bedriftshelsetjeneste som et ledd i 

sammenslåingsprosessen av de to «gamle» skolene og også som et ledd i 

utvikling av gode samarbeidsrelasjoner.   

I 2019 og 2020 har skolen fokusert på organisatorisk utvikling innenfor 

ledergruppa med bakgrunn i resultatene fra medarbeiderundersøkelsen. I dette 

arbeidet har skolen også hatt god hjelp i utviklingsarbeidet av fylkeskommunens 

bedriftshelsetjeneste.  

I medarbeiderundersøkelsen som ble gjennomført høsten 2020 skårer Guri 

Kunna noe under fylkessnittet totalt sett. Det er allikevel ikke for noen av de 

målte variablene store avvik fra fylkessnittet. Forrige medarbeiderundersøkelse 

ble gjennomført i 2018. Skolens resultater har totalt sett vist en betydelig 

forbedring og da spesielt innenfor lederområdet i medarbeiderundersøkelsen 

gjennomført i 2020.   



Styringsperspektiv: Økonomi  

Strategisk mål:  
 

Trøndelag fylkeskommune skal ha en bærekraftig økonomi og sikre at oppgavene blir løst 

gjennom optimal utnyttelse av ressursene.  

Kritisk suksessfaktor: God økonomistyring    2019  2020  

Avvik – budsjett og regnskap   826 650  - 403 770  

Gjennomføre analyser – sette inn tiltak (tidlig innsats). 

Egenvurdering  
  

  

Etterlevelse av budsjetteringsrutiner og løpende 

periodisering. Sjekkpunkt i tertialrapporteringen. Egenvurd.      

Kritisk suksessfaktor: Effektive tjenester  2019  2020  

Godt kunnskapsgrunnlag: Relevante KOSTRA – tall. (FK)  
sentral 

rapportering    

Fristbrudd - tertialrapporter og årsoppgjør (FK)  
sentral 

rapportering    

Fristbrudd mva-oppgjør. Hvor mye er tapt? (mål=0)  
sentral 

rapportering    

Oversikt over inkassokostnader. Tas ut på sentralt nivå  
sentral 

rapportering    

Brudd på lover og forskrifter. Egenvurdering.       

  

3 Siffer  
tjeneste  

3 Siffer tjeneste (T)  
Regnskap 

2020  
OB 2020  

Rev bud 

2020  
Avvik  

510  
Skolelokaler, forv, skyss og 

intern  
12 482,25  6 316,56  14 149,12  1 666,87  

515  Skoleforvaltning  7 681,70  6 859,69  7 575,14  -106,56  

520  
Ped. ledelse, - fellesutgifter og 

gjesteelevsoppgjør  
7 308,51  36 733,53  9 605,00  2 296,49  

521  Studiespesialisering  10 568,71  0,00  8 491,09  -2 077,62  

522  Bygg- og anleggsteknikk  1 575,76  0,00  1 890,00  314,24  

523  Elektrofag  4 398,52  0,00  2 001,76  -2 396,75  

525  Restaurant- og matfag  2 059,20  0,00  0,00  -2 059,20  

526  Helse- og oppvekstfag  2 762,08  0,00  2 734,62  -27,46  

528  Teknikk og industriell produksjon  4 229,95  0,00  3 685,00  -544,95  

531  Naturbruk  6 649,44  0,00  8 503,85  1 854,41  

532  Service og samferdsel  1 277,32  0,00  800,00  -477,32  

536  Salg, service og reiseliv  4,75  0,00  0,00  -4,75  

561  
Oppfølgingstjenesten og  
Pedagogisk psykologisk tjeneste  

618,88  0,00  759,00  140,12  

562  
Spesialundervisning og særskilt 

tilpasset opplæring  
3 820,76  4 924,23  4 924,23  1 103,46  

581  
Voksenopplæring etter 

opplæringsloven  
0,00  0,00  45,00  45,00  

590  Andre undervisningsformål  275,65  0,00  145,91  -129,74  

500  Opplæring  65 713,49  54 834,00  65 309,72  -403,77  

3  Utdanning  65 713,49  54 834,00  65 309,72  -403,77  

      65 713,49  54 834,00  65 309,72  -403,77  



Skolen har et negativt akkumulert underskudd på 0,4 millioner kroner samlet for 

de ulike ansvarsområdene. Hovedårsaken til overforbruket siste år er knyttet til 

kantinedrifta. Det har i 2020 vært økte personalkostnader. Det har i tillegg vært 

reduserte inntekter som følge av hjemmeundervisning i to perioder.  

  

Skolen disponerer i tillegg i overkant av 20 millioner på et fond som inneholder 

inntekter fra undervisningskonsesjonen innenfor akvakultur skolen har utleid til 

Salmar, Mowi og Lerøy. Disse midlene er planlagt benyttet til større 

vedlikeholdsoppgaver på skolebåten Fru Inger i tillegg til å være «buffer» for år 

der skolen får lavere inntekter fra utleieavtalen med havbruksbedriftene enn 

budsjettert. Skolens undervisningskonsesjon har en varighet på 10 år og går ut 

våren 2021. I avtalen ligger det en fast del som garanterer minimum 2 millioner i 

tillegg til en variabel del som er avhengig av laksepris, produksjonskostnader og 

produsert volum.  

  

Skolen har søkt Fiskeridirektoratet om ny undervisningskonsesjon. Denne er det 

nå gitt tilsagn på for 10 nye år. Undervisningskonsesjonen er utleid til Måsøval 

Fiskeoppdrett AS. Leiebeløpet er 10,1 millioner kroner pr år (indeksregulert).  

  

Resultatvurdering:   

Skolen har over flere år jobbet målrettet for at elevenes læringsmiljø skal bli så 

godt som mulig. Dette har vi gjort gjennom ulike tiltak og planer, og det er 

derfor gledelig at resultatene i elevundersøkelsen viser veldig positiv utvikling. 

Skolen skårer nå betydelig bedre totalt sett i 2020 enn i 2019, og resultatene er 

også godt over fylkessnittet samlet sett. Resultatene viser allikevel at skolen 

fortsatt må jobbe målrettet for å redusere mobbing på skolen som er en god del 

over fylkessnitt i 2020.   

Resultatene for vurdering for læring har økt betydelig de siste to år. Det er grunn 

til å tro at vurderingsprosjektet SKUV som er gjennomført i 2019 og 2020 har 

bidratt til å løfte skolens vurderingsarbeid i kvalitet.   

I forhold til ordinær progresjon etter VG2 yrkesfag har skolen de siste årene økt 

andelen som er formidlet til læreplass. I 2020 har denne andelen falt en god del. 

Det er grunn til å tro at en del av forklaringa er at en stor andel av elevene våren 

2020 ikke fikk gjennomført planlagt praksis på grunn av smittevernrestriksjoner.   

Skolen jobber mot å utvikle og tilby høyere yrkesfaglige- og høgskoletilbud som 

lokalt næringsliv etterspør. Skoleåret 2020-21 tilbyr skolen to tilbud i samarbeid 

med THYF: Mekatronikk og Ledelse i havbruksoperasjoner. Skoleåret 2021-22 

planlegges det i tillegg med at det vil bli tilbudt Ledelse i sjøbasert akvakultur i 

samarbeid med THYF.  

Hitra- og Frøya videregående skole ble sammenslått til Guri Kunna videregående 

skole for 4,5 år siden. Siden sammenslåinga er det gjennomført større 

organisatoriske endringer. Skolen jobbet i 2018 med et arbeidsmiljøprosjekt 

sammen med fylkeskommunens bedriftshelsetjeneste som et ledd i 

sammenslåingsprosessen av de to «gamle» skolene, og også som et ledd i 

utvikling av gode samarbeidsrelasjoner. I 2019 og 2020 har skolen hatt et 

spesielt fokus på organisatorisk utvikling innenfor ledergruppa med bakgrunn i 

resultatene fra medarbeiderundersøkelsen i 2020. I dette arbeidet har skolen 

også hatt god hjelp i utviklingsarbeidet av fylkeskommunens 

bedriftshelsetjeneste.  



I medarbeiderundersøkelsen som ble gjennomført høsten 2020 skårer Guri 

Kunna noe under fylkessnittet totalt sett. Det er allikevel ikke for noen av de 

målte variablene store avvik fra fylkessnittet. Forrige medarbeiderundersøkelse 

ble gjennomført i 2018. Skolens resultater har totalt sett vist en betydelig 

forbedring i 2020 sammenlignet med 2018. Denne forbedringa er i hovedsak 

innenfor lederområdet av medarbeiderundersøkelsen.   

Skolen har et negativt akkumulert underskudd på 0,4 millioner kroner ved 

utgangen av 2020. Skolen har i overkant av 20 millioner kroner på et fond 

tilknyttet skolens undervisningskonsesjon.  

  

  

  

  



Pr 2. mars 2021

Pr.områdekode Pr.områdenavn Nivå Totalt Mann Kvinne
Totalt med 

ungdomsrett
Mann m/U Kvinne m/U

BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk VG1 8 6 2 8 6 2

BABYG2---- Byggteknikk VG2 4 4 0 4 4 0

ELELE1---- Elektrofag VG1 8 7 1 6 6 0

ELAUT2---- Automatiker VG2 7 7 0 6 6 0

ELAUT3---- Automatiker VG3 3 3 0 3 3 0

ELELE2---- Elenergi VG2 7 7 0 5 5 0

HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag VG1 17 4 13 11 3 8

HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeider VG2 8 0 8 5 0 5

HSHEA2---- Helsefagarbeider VG2 19 0 19 7 0 7

NANAB1---- Naturbruk VG1 67 46 21 58 42 16

NAAKV2---- Akvakultur VG2 49 25 24 48 24 24

NAFFA2---- Fiske og fangst VG2 21 15 6 20 15 5

RMRMF1---- Restaurant- og matfag VG1 14 7 7 13 7 6

RMKOS2---- Kokk- og servitørfag VG2 4 3 1 3 2 1

RMMFG2---- Matfag VG2 2 0 2 0 0 0

TPTIP1---- Teknologi og industrifag VG1 20 12 8 17 11 6

TPMAR2---- Maritime fag VG2 26 24 2 21 19 2

TPPIN2---- Industriteknologi VG2 3 1 2 3 1 2

STUSP1---- Studiespesialisering VG1 25 15 10 24 15 9

STREA2---- Studiespesialisering VG2 - realfag VG2 6 4 2 6 4 2

STSSA2---- Studiespesialisering VG2 - språk, samf. og økonomi VG2 9 3 6 9 3 6

STREA3---- Studiespesialisering VG3 - realfag VG3 12 2 10 11 1 10

STSSA3---- Studiespesialisering VG3 - språk, samf. og økonomi VG3 6 3 3 6 3 3

PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse VG3 18 9 9 18 9 9

PBPBY4YK-- Påb.gsk  e yrkeskompetanse VG4 3 0 3 3 0 3

SRSSR1HTH2 SR VG2 2 2 0 2 2 0

ANTALL 368 204 159 317 186 126

Antall elever på Hitra Alle trinn 135 59 76 110 53 55
Antall elever på Frøya Alle trinn 231 148 83 207 136 71
Antall elever totalt Alle trinn 366 207 159 317 189 126
Antall VG1-søkere VG1 159 97 62 137 90 47

Foreløpige søkertall Guri Kunna videregående skole 2021-22
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12.02.2021

Invitasjon til deltakelse i:

EVALUERING AV DAGENS ORGANISERING AV
STUDIESPSIALISERING VED GURI KUNNA VGS.

1. Mandat for arbeidet
Hovedutvalg for utdanning vedtok i sak 69/20 november 2020 at det skal gjennomføres en
evaluering av dagens organisering av det studiespesialiserende tilbudet ved Guri Kunna vgs.
Bakgrunnen er med utgangspunkt i henvendelse fra Skoleutvalget ved skolen og innspill fra
kommunene.

Det skal nedsettes en arbeidsgruppe og i den forbindelse er det ønskelig med følgende
sammensetning.

2. Arbeidsgruppe:
- Guri Kunna vgs, ass. rektor skolested Frøya (Vibeke Franck Sehm)
- Guri Kunna vgs. fagleder stud.pes. skolested Hitra (Trine Elisabeth Akset)
- Elevrådsleder og 2 elever.
- Tillitsvalgt (Utdanningsforbundet)
- Leder av skoleutvalget ved Guri Kunna vgs.
- Trøndelag fylkeskommunen, avdeling utdanning ved Anders Lehn/Ståle Ertzgaard.

3. Referanseaktører:
- Frøya Næringsforum (Torill Pettersen)
- Hitra Næringsforening (Randi Lundquist)
- Frøya kommune v/oppvekst/skole.
- Hitra kommune v/oppvekst/skole.
- Skoleutvalget ved Guri Kunna vgs.
- Elevrådet ved Guri Kunna vgs.

4. Omfang og framdrift

Evalueringen skal presenteres i en rapport som legges fram til politisk behandling i
Hovedutvalg for utdanning sommeren 2021.

Det legges opp til 4-5 arbeidsmøter, kunnskapsinnhenting og involvering av
referanseaktører. Noen av møtene vil måtte tas digitalt. Arbeidsgruppas medlemmer bistår
med innhenting av kunnskapsgrunnlag fra relevante aktører, bl.a. fra rektor, elever m.fl.
Rapporten sammenfattes av avdeling utdanning, Trøndelag fylkeskommune.

5. Oppstartsmøte.

Første oppstartsmøte blir torsdag 04. mars kl. 12-14. Møtet er digitalt. Egen invitasjon
kommer på mail.
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6. Evalueringens innhold
Det er utarbeidet utkast til punkter til evalueringsgens innhold. Disse gjennomgås på første
arbeidsmøte og evt. justeringer tilkommer.

A. Beskrivelse av tidligere organisering av utdanningsprogrammet studiespesialisering ved
skolen.
- Fordeler og utfordringene

B. Beskrivelse av dagens organisering av utdanningsprogrammet studiespesialisering etter
omorganiseringa. Muligheter og utfordringer:
- Pedagogisk forhold
- Struktur, organisatorisk og innholdsmessige forhold
- Areal
- Økonomi

Hva var målsetting med omorganiseringa av utdanningsprogrammet ved skolen?
- Bedre organisering av studiespesialisering der skolens ressurser utnyttes økonomisk og

kvalitativt på en bedre måte enn tidligere.

Sentrale forventninger fra fylkeskommunen for omorganiseringa
- Elevene skulle få flere programfag å velge blant.
- Elevene skulle få flere fordypningsmuligheter blant programfagene.
- Elevene skulle få større elevgrupper i de ulike programfagene.
- Elevene skulle få et mer stabilt programfagtilbud.
- Svært liten grad av overlappende programfag mellom skolestedene.
- Et mer robust fagmiljø for ansatte.
- Mulig å redusere kostnader uten at programfagtilbudet reduseres.

C. Evaluering
- Er målsettinga med omorganiseringa oppfylt?
- Er fylkeskommunens sentrale forventninger oppfylt?
- Hvordan har kvaliteten på utdanninga utviklet seg etter omorganiseringa?
- Hvordan har attraktiviteten på tilbudet og søkertallet utviklet seg etter omorganiseringa av

utdanninga?
- Kunnskapsgrunnlag i forhold til søkertall, antall programfag, antall fordypningsfag,

økonomisk for skolen, etc.
- Bør noe endres?

o  Er det forhold med dagens organisering det bør endres på for å øke attraktiviteten
på utdanninga?

o  Organisering av utdanningsprogrammet.
o  Attraktivitet på programfagtilbudet.
o  Skoleskyss.

- Hva ville situasjonen vært dersom omorganiseringa av utdanningsprogrammet ikke hadde
vært gjennomført?

D. Oppsummering; arbeidsgruppas konklusjon/ anbefaling

Med hilsen

Trøndelag fylkeskommune

Seksjon tilbud og kompetanse

Anders Lehn







 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 21/549    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

UTVALGSLEDERNES ORIENTERING  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 21/538    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

ORDFØRERS ORIENTERING  

 

 

Hold norske kysttradisjoner i hevd. 

 

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn offentliggjorde den 5. mars innstramminger i sjølaksefisket i 

2021. Det vil da ikke lenger være tillatt å fiske villaks i kystområdene sør for Finnmark. Fiske etter sjølaks i 

dette området har foregått med det tradisjonelle fiskeredskapet kilenot.  

På Trøndelagskysten har man drevet med kilenotfiske i 150 år, dette er kunnskap som har gått i arv i 

generasjoner. Rettigheter til kilenotfiske følger landeiendommer, fiske er således ikke fritt for alle.  

 

De siste årene har mengden laks som er fanget med kilenot gått kraftig ned, det er derfor veldig lite 

økonomiske konsekvenser som følge av å stenge fiske. Beskatning av laksebestanden er også veldig 

beskjeden.  

Konsekvensene er derimot store for kystkulturen. Kilenotfiske er norsk kystkultur og tradisjon på sitt beste. Vi 

mener det er viktig at man tar vare på slike gamle tradisjoner som er med og definerer folket og kulturen på 

kysten.  

Kilenotfiske er et håndverk det tar flere år å lære seg å mestre, vi frykter derfor at denne kunnskapen går 

tapt om dagens innstramming blir opprettholdt.  

 

Forslag til vedtak.  

Kommunestyret sender følgende oppfordring til regjering og Stortinget: 

Regjeringen og Stortinget oppfordres til å oppheve vedtaket om forbud mot fiske å villaks i kystområdene sør 

for Finnmark, og videreføre fisket med krokgarn i Finnmark. 

Regjeringen oppfordres til å ta hensyn til norsk kystkultur og norske tradisjoner i sin forvaltning av villaks, 

slik at man kan bevare og holde i hevd kunnskap om gamle fangstmetoder. 

 

Aleksander Søreng  

Frøya Frp  
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Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 21/559    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING  

 

Covid 19 

Strategisk næringsplan temarullering - status 

Sikkerhetsbrudd 

Statfolvalterens kommunebesøk 

Evnt. andre orienteringer i møte 

 

 
1. Rapport fra Aas Jakobsen – teknisk gjennomføring av rehabilitering 

2. Rapport fra Sweco – samfunnsøkonomiske konsekvenser 

3. Rapport fra Rambøll - verdianalyse 
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1 . I nnledning
Frøya- og Hitratunnelen skal oppgraderes for å tilfredsstille kravene i tunnelsikkerhetsforskriften. I
sammenheng med kartlegging for denne oppgraderingen skal også tunnelenes øvrige tilstand
vurderes.

Dette notatet har til hensikt å gi en vurdering av anleggsgjennomføring og trafikkavvikling ved
rehabilitering av tunnelene. Alternativer for trafikkavvikling i byggefasen blir vurdert med tanke på
gjennomførbarhet, kostnader og byggetid. Det er også gitt vurderinger for entreprisestrategi.

Notatet er basert på anbefalte tiltak i fagnotatene. Sammendrag av disse er gitt i notat P-02-01 og
P-03-01, henholdsvis for Frøyatunnelen og Hitratunnelen.
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2. Beskrivelse
Fv. 714 Frøyatunnelen er en ca. 5,3 km lang undersjøisk tunnel mellom øyene Dolmøya på
Hitrasiden og Frøya. Tunnelen ble åpnet for trafikk i år 2000. Største stigning er 10 % og bunnpunktet
er 164 m under havnivå. Tunnelen har ett løp med tunnelprofil T8 med ett kjørefelt i hver retning.

ÅDT i 2019 var 2050. Fartsgrensen i tunnelen er 80 km/t. Tunnelen er i klasse B iht. håndbok N500.

Fv. 714 Hitratunnelen er en ca. 5,6 km lang undersjøisk tunnel mellom øyene Hemnskjela på
fastlandssiden og Jøsnøya på Hitrasiden. Tunnelen ble åpnet for trafikk i 1994. Største stigning er
10 % og bunnpunktet er 264 m under havnivå. Tunnelen har ett løp med tunnelprofil T11 med tre
kjørefelt, derav ett kjørefelt nedover og to felt oppover. I bunnen er det en kort strekning hvor det
kun er to felt.

ÅDT i 2019 var 1950. Fartsgrensen i tunnelen er 80 km/t. Tunnelen er i klasse B iht. håndbok N500.

I dette notatet er det for enkelhets skyld benyttet følgende tre stedsangivelser: Frøya – Hitra –
fastlandet.

Figur 1 Oversikt over tunnelene
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3. Anleggsgjennomføring og trafikkavvikling Frøyatunnelen

3.1 . Trafikkmengder

Nedenfor er vist trafikkmengde og antall tunge kjøretøy pr. time for gjennomsnittlig
hverdagsdøgn i 2019. Det er også vist fordeling over gjennomsnittlig lørdag og søndag.
Figur 2 viser at det er tilnærmet lik trafikkmengde i begge retninger hele døgnet. Figur 3 viser
at på dagtid er antall tunge kjøretøy i størrelsesorden 20 stk. pr. retning pr time. Ytterligere
informasjon om trafikkvolum og trafikkfordeling er gitt i notat V-01-01.

Figur 2 Fordeling over gjennomsnittlig hverdagsdøgn

Figur 3 Andel tunge kjøretøy og sum tunge over gjennomsnittlig hverdagsdøgn
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Figur 4 Fordeling over gjennomsnittlig lørdag

Figur 5 Fordeling over gjennomsnittlig søndag
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3.2. Trafikkavvikling i byggeperioden - Alternativ 1 :
Døgnkontinuerlig drift med døgnkontinuerlig stengning (ferge)

Vi har nedenfor vurdert kapasiteten for en antatt «normal» størrelse på ferge og en antatt «meget
stor» størrelse på ferge.

«Normal» ferge: Kapasitet 50 personbiler og 6 vogntog. Dette gir behov for ca. 3 fergeavganger pr.
time pr. retning på dagtid.

Figur 6 «Normal ferge». M/S «Hornstind» Kilde: www.skipsrevyen.no. Bilde fra www.tu.no

«Meget stor» ferge: Kapasitet 80 personbiler og 12 vogntog. Dette gir behov for ca. 2 fergeavganger
pr. time pr. retning på dagtid.

Figur 7 «Meget stor ferge». M/F «Landegode» Kilde: www.skipsrevyen.no

Å etablere fergeleier med tilhørende oppstillingsplasser med tilstrekkelig kapasitet vil skape store
utfordringer. Dette vil være tidkrevende og kreve store ressurser. Vi anser dette for å være tilnærmet
praktisk umulig innenfor akseptable kostnadsrammer.
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Alternativet gir mulighet for døgnkontinuerlig arbeid (to skift) i tunnelen. Dette vil kunne redusere
byggetida i forhold til alternativ 3.

Byggekostnadene for tunnelarbeidene antas å være litt lavere enn kostnadene for alternativ 3. Dette
vurdert ut fra at alternativet medfører økte rigg- og administrasjonskostnader pga. to-skiftsordning
(intensiv drift og koordineringsbehov mellom skiftene to ganger pr. døgn), men reduserte kostnader
pga. kortere varighet for drift av rigg og full effekt på driften hele døgnet uten avbrudd pga. trafikk.

Alle kostnader for anskaffelse og drift av ferger, samt etablering av store fergeleier kommer i tillegg.

3.3. Trafikkavvikling i byggeperioden - Alternativ 2:
Døgnkontinuerlig drift med kolonnekjøring hele døgnet

Ved kontinuerlig kolonnekjøring vil det kunne være mulighet for å gjennomføre to kolonner gjennom
tunnelen i hver retning pr. time. På dagtid vil dette gi ca. 50 biler pr. kolonne. Med så hyppige
kolonner vil det bli så tett mellom kolonnene at tilgjengelig uhindret arbeidstid på dagtid for en del
arbeider vil bli meget begrenset. Denne type arbeider kan dermed ikke gjennomføres på dagtid.

Ved gjennomføring med større avstand mellom kolonnene, f.eks. én kolonne annenhver time i hver
retning, vil det fortsatt gi store begrensninger på arbeidet. Det vil bli anslagsvis ca. 200 biler pr.
kolonne.

Det vurderes mulig å redusere byggetiden for tunnelarbeidene noe med dette alternativet i forhold
til alternativ 3.

Byggekostnadene for tunnelarbeidene antas å øke i forhold til alternativ 3. Dette vurdert ut fra at
alternativet medfører økte rigg- og administrasjonskostnader pga. to-skiftsordning (intensiv drift og
koordineringsbehov mellom skiftene to ganger pr. døgn), men reduserte kostnader pga. noe kortere
varighet for drift av rigg. Dagskiftet får for dette alternativet redusert effekt på driften pga. hyppige
avbrytelser pga. tilnærmet kontinuerlig kolonnekjøring.
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3.4. Trafikkavvikling i byggeperioden - Alternativ 3:
Nattarbeid med tidsbestemte kolonner – åpent for normal trafikk
dagtid

Dette alternativet er basert på at tunnelen er helt åpen for trafikk som normalt på dagtid, definert
som 06:00 – 20:30 på hverdager. Det bør vurderes noe seinere åpning av tunnelen på morgenen i
helgene, f.eks. lørdag kl. 08:00 og søndag kl. 10:00.

Foreslått arbeidstid blir dermed 20:30 – 06:00, inkludert tid brukt til stengning og åpningsprosedyrer.

Det foreslås at det alle dager kjøres kolonner ca. 21:30 og 23:30. I tillegg bør det vurderes en
kolonne på morgenen i helgene ved seinere åpning disse dagene.

Bruk av kolonnekjøring vil kreve at det etableres oppstillingsmuligheter for biler utenfor stengepunkt.
På tidspunktene foreslått ovenfor vil det bli i størrelsesorden 50 biler pr. kolonne. Vi anbefaler at det
etableres en anleggsbom ved stengepunktene for å sikre at biler ikke kjører inn i tunnelen når den er
stengt, men slik at entreprenøren kan kjøre ut og inn når han har behov for det. Anleggsbommen bør
styres av entreprenøren. Nødetater vil kunne ha mulighet til å kjøre gjennom tunnelen i hele
byggeperioden, men med enkelte kortvarige unntak. Det er viktig at disse gjennomkjøringene avtales
med entreprenøren i hvert enkelt tilfelle.

Kolonnekjøringen bør administreres og utføres av entreprenøren, først og fremst pga. SHA-hensyn
for arbeiderne inne i tunnelen. Arbeidsområdene i tunnelen må avgrenses med skiltvogn i begge
ender og kjegler forbi hele arbeidsområdet. Ledebilen må sørge for at kolonnen har lav hastighet
forbi arbeidsområdene.

Det vil være stor fordel med lengst mulig uavbrutt arbeidsperiode. Dette gjelder spesielt for enkelte
typer arbeid. I utgangspunktet vil alt arbeid kunne gjennomføres med dette systemet, men
unntaksvis vil det måtte påregnes noen få helger med kolonner hele døgnet eller lengre tid mellom
kolonnene. Dette vil kunne være ved arbeider med vegoverbygning, ledninger eller berg.

Kostnader for gjennomføring av kolonnekjøring antas å være ca. 200-300.000 kr pr. måned.

Kolonnenes effekt på gjennomføringen avhenger av hvilken type arbeid som pågår. For arbeidene i
Frøyatunnelen, med to felt, vil arbeider i senter tunnel (bergsikring, vannsikringshvelv, kabelstige
inkl. kabling, belysning, ITV/AID etc.) tape arbeidstid tilsvarende opptil én time ved to kolonner i hver
retning pr. natt. Øvrige arbeider vil kunne pågå mer eller mindre uhindret. Tilgjengelig effektiv
arbeidstid vil derfor, med syvdagers uke, kunne bli ca. 60 timer. Dette er noe mer enn en «normal
entreprenøruke».

Dette alternativet vil ikke påvirke hovedmengden av trafikken. Av antall passeringer i et
gjennomsnittlig hverdagsdøgn, se Figur 8, vil 90 % av trafikken gå fritt og uhindret som i dag. Av de
resterende 10 % vil de fleste måtte tas av kolonnene, men det forventes at trafikken tilpasser seg slik
at denne andelen blir noe mindre.
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3.5. Sammenligning av byggetid og byggekostnad for alternativene
Nedenfor er det gitt en grov vurdering av byggetid og byggekostnader for alternativene ovenfor.
Kostnader for trafikkavvikling, dvs. kostnader for anskaffelse og drift av ferger, samt etablering av
store fergeleier eller gjennomføring av kolonnekjøring kommer i tillegg.

Alternativ 1: Døgnkontinuerlig drift med døgnkontinuerlig stengning (ferge)

Anslått byggetid 10 – 11 måneder. Anslått byggekostnad i størrelsesorden -5 % til -10 % i
forhold til alternativ 3.

Alternativ 2: Døgnkontinuerlig drift med kolonnekjøring hele døgnet

Anslått byggetid 14 måneder. Anslått byggekostnad i størrelsesorden +10 % til +15 % i
forhold til alternativ 3.

Alternativ 3: Nattarbeid med tidsbestemte kolonner – åpent for normal trafikk dagtid

Anslått byggetid 18 måneder.

Det alternativet med lavest byggekostnader ville vært kun dagarbeid med døgnkontinuerlig
stengning. Anslått byggetid er omtrent tilsvarende alternativ 3. Alternativet er ikke vurdert pga. de
store ulempene det påfører trafikantene over unødvendig lang tid.

Av alternativene ovenfor anbefaler vi alternativ «3: Nattarbeid med tidsbestemte kolonner – åpent
for normal trafikk dagtid».
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4. Anleggsgjennomføring og trafikkavvikling Hitratunnelen
Alternativene for Frøyatunnelen er i all hovedsak direkte overførbare til Hitratunnelen.

Vi anbefaler derfor alternativet med nattarbeid med tidsbestemte kolonner også for Hitratunnelen.

Byggetid for Hitratunnelen anslås til å være litt kortere enn for Frøyatunnelen. Vi anslår byggetiden til
å være ca. 17 måneder. Omfanget av arbeidene er omtrent det samme i begge tunnelene, men det
vil bli mindre forstyrrelser av kolonnekjøringen for arbeidene i senter tunnel pga. tre felt og større
plass i tverrsnittet.
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5. Sammenhengen mellom tunnelene
I dette kapittelet sammenlignes trafikkavvikling og total byggetid for to gjennomføringsmodeller:

- Rehabilitering av tunnelene enkeltvis

- Rehabilitering av begge tunnelene samtidig/delvis samtidig

Det anbefalte alternativet, alternativ «3: Nattarbeid med tidsbestemte kolonner – åpent for normal
trafikk dagtid», er lagt til grunn for resten av notatet.

5.1 . Rehabilitering av tunnelene enkeltvis

5.1 .1 . Trafikkavvikling

Nedenfor er vist forslag til stengetider og tidspunkter for kolonner sett i sammenheng med trafikktall
for Frøyatunnelen over gjennomsnittlig hverdagsdøgn. Samme opplegg vil også kunne passe for
Hitratunnelen.

Figur 8 Trafikkavvikling Frøyatunnelen

5.1 .2. Byggerekkefølge

Vi antar at Frøyatunnelen ønskes rehabilitert først fordi den er i dårligere tilstand enn Hitratunnelen.
Det bemerkes at omvendt rekkefølge er fullt mulig.

Vurdering av byggetid er omtalt i kapittel 3.5.

Overordnet fremdriftsplan er vist i kapittel 5.3.



Side: 13
Prosj. nr

Fv. 714 Frøya- og Hitratunnelen - Rehabilitering
Dato:

12339 18.12.2020
Dok. nr

Anleggsgjennomføring og trafikkavvikling
Sign Rev.:

P-01-01 VWL 0

5.2. Rehabilitering av begge tunnelene samtidig/delvis samtidig

5.2.1 . Trafikkavvikling

Antatt kjøretid mellom tunnelene er ca. 30 minutter. Antatt kjøretid gjennom tunnelen i kolonne er
ca. 8-10 minutter (snitthastighet 40 km/t).

Figur 9 Kjøretid mellom tunnelene
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Tidspunktene for kolonnene for de to tunnelene bør tilpasses hverandre slik at en trafikant som skal
gjennom begge tunnelene slipper å vente for lenge for å slippe gjennom tunnel nr. to. Dette gjelder i
begge trafikkretninger.

For gjennomføring av arbeidene, og da spesielt i Frøyatunnelen, vil det være stor fordel med lengst
mulig uavbrutt arbeidsperiode. Fordi det er tre felt i Hitratunnelen og kolonnene derfor ikke påvirker
arbeidet på samme måte som i Frøyatunnelen, kan siste kolonne kjøres litt senere her.

Forslag til mulig opplegg for arbeidstid og trafikkavvikling er skissert nedenfor. Forslaget er basert på
at tunnelen skal være helt åpen for normal trafikk på dagtid, og at trafikkavvikling og
arbeidstidsmulighet avveies best mulig på kveld og natt.

Figur 10 Trafikkavvikling Frøyatunnelen og Hitratunnelen



Side: 15
Prosj. nr

Fv. 714 Frøya- og Hitratunnelen - Rehabilitering
Dato:

12339 18.12.2020
Dok. nr

Anleggsgjennomføring og trafikkavvikling
Sign Rev.:

P-01-01 VWL 0

5.2.2. Byggerekkefølge

En viss forskyvning av oppstart arbeider vil være en fordel for byggherrens kapasitet både i
kontraheringsfasen og byggefasen. I og med at byggetiden forventes å være noe kortere for
Hitratunnelen enn for Frøyatunnelen anbefales det å starte i Frøyatunnelen først. På overordnet
fremdriftsplan i kapittel 5.3 er det vist tre måneder senere oppstart i Hitratunnelen.

Ved en eventuell felles entreprise vil det være god læringseffekt pga. likheten i arbeidene.

Vurdering av byggetid er omtalt i kapittel 3.5.

Overordnet fremdriftsplan er vist i kapittel 5.3.

5.3. Byggetid totalt
En grov fremdriftsplan med sammenligning av byggeperiodens totale varighet for de to alternativene
er vist nedenfor.

Figur 11 Fremdriftsplan total byggetid

For trafikanter som kjører gjennom begge tunnelene er antatt varighet på ulempene henholdsvis ca.
35 måneder og 20 måneder.
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6. Entreprisestrategi

6.1 . Kontraktsform
For rehabilitering av tunneler generelt, og disse tunnelene spesielt, vil det, etter vår mening, være
hensiktsmessig å benytte byggherrestyrt entreprise i form av enhetspriskontrakt. Dette fordi det er
først når eksisterende vannsikringshvelv blir fjernet at nødvendig omfang bergsikring og vannsikring
blir endelig bestemt. En byggherrestyrt entreprise vil gi størst trygghet for at byggherren får den
kvaliteten og det omfanget på arbeidet som han ønsker. Ved rehabiliteringsarbeider vil det kunne
oppstå mengdereguleringer og endringer underveis. Enhetspriskontrakter har gode mekanismer for å
håndtere dette. Totalentreprise vil her gi for stor risiko for entreprenøren. Denne risikoen kan/vil gi
høyere totalkostnad for prosjektet fordi denne risikoen må prises inn.

Et annet viktig argument er at prosjektets suksess vil bli målt i oppetid for tunnelene, og byggherren
bør derfor ha kontrollen på gjennomføringen av stengningene.

Vi anbefaler at alt arbeid, inkludert innkjøp av teknisk utstyr etc., håndteres i samme entreprise.
Entreprenøren har da ansvar for- og mulighet til å påvirke koordineringen mellom alle fag.

Videre anbefaler vi at det etter kontraktsinngåelse settes av tilstrekkelig tid til oppstartsaktiviteter
som temamøter for samhandling om viktige fagtemaer og bestillinger. Det er viktig at tunnelen ikke
blir stengt tidligere enn at leveransen av materialene kommer tidsnok til arbeidene. En del teknisk
utstyr kan ha svært lang bestillingstid.

Vi har gode erfaringer med at tildeling av kontrakt skjer på grunnlag av økonomisk mest fordelaktig
tilbud. Entreprenørene vurderes dermed på en eller flere tildelingskriterier i tillegg til pris. Slike
kriterier kan med fordel være redegjørelser for oppdragsgjennomføring og tilbudt organisasjon.

6.2. Begge tunnelene samtidig i felles entreprise
I tillegg til fordelene for trafikkavviklingen med å rehabilitere begge tunnelene samtidig som nevnt
ovenfor vil det med felles entreprise gi en god læringseffekt for entreprenøren. Både for byggherre
og entreprenør vil det totalt sett gi mindre administrasjon. Noe forskyvning av oppstart arbeider vil
være en fordel for entreprenørens kapasitet og effektivitet.

En felles entreprise for begge tunnelene vil antagelig gi noe lavere totale riggkostnader, og totalt sett
en lavere kostnad.

Vi anbefaler derfor at begge tunnelene rehabiliteres samtidig i felles entreprise.
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Sammendrag

Tabell 1 Oversikt over alle alternativene, nytte og rangering

Oppsummering
alternativer

Frøyatunnelen
Skisse

Samlede
kostnader

(inkl. mva. der relevant)

Tunnel-
forutsetninger

Varighet,
organisering
av anleggs-

periode

Prissatte effekter Ikke-
prissatte
effekter

Samlet
vurdering

Swecos
rangering

(1=best,
7= dårligst)

Referansealternativet
–Rehabilitering av
dagens tunnel

573 mill. kr. inkl.
oppgradering +

oppstillingsolasser
T8

10% stigning
Ca. 5,3 km lang

18 mnd
Dagåpent 06-20,
kolonner kl 2130

og 2400,
nattestengt

Redusert kjørehastighet
dagtid og lengre reisetid i
forbindelse med kolonneri
anleggsperioden. Vil til en
viss grad avvise trafikk
kveld og natt.

Rimeligste alternativet

0 1

Ferje i
anleggsperioden 588 mill.krinkl.

oppgradering, kai,
leie av ferje,

oppstillingsplasser
T8

10% stigning
Ca. 5,3 km lang

11 mnd
To ferjer i

halvtimesrute
Kjerringvåg-
Hammarvik

Reisetid + 40 -45 min i
anleggsperioden.
Vil medføre avvisning av
trafikk.
Eventuell ferjetaksti
anleggsperioden vil
medføre ytterligere
ulemper.

- - 6

Varig
beredskapsferje 1 125 mill. krinkl.

oppgradering, kai,
leie av ferje,

oppstillingsplasser
og

beredskapsferje
T8

10% stigning
Ca. 5,3 km lang

11 mnd
To ferjer i

halvtimesrute
Kjerringvåg-
Hammarvik

Reisetid + 40 -45 min i
anleggsperioden.
Vil medføre avvisning av
trafikk.
Eventuell ferjetakst i
anleggsperioden vil
medføre ytterligere
ulemper.
Det tar tid å sette inn ferja
ved hendelserog den vil
primært kunne fungere
ved alvorlige hendelser,
med påfølgende lang
stenging av tunnel eller
langvarig vedlikehold.
Betydelig kostnad.

- - 7

Erstatningstunnel –
5% stigning 2 735 mill.krinkl.

ny tunnel, vei i
dagen + omgj. av
dagens til rømning

T 10,5
5% stigning

Ca. 8,1 km lang

7-8 års byggetid.
Tunnelen

bygges først,
Ingen hindring

av trafikk i
anleggsperioden
. Dagens tunnel

kun enkel
omgjøring til

rømningstunnel.

En liten gevinst i
anleggsperioden da
trafikken ikke blir påvirket
av nedsatt hastighet
dagtid og kveldskolonner/
nattestenging.
Økt fart i stigningene
kompenserer ikke for økt
reiselengde og reisetiden
går i gjennomsnitt litt opp
mellom Frøya og Hitra.
Bompengerkan være
aktuelt, ikke beregnet.
Dyreste alternativet

++ 4
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Oppsummering
alternativer
Frøyatunnelen

Skisse
Samlede

kostnader
(inkl. mva. der relevant)

Tunnel-
forutsetninger

Varighet,
organisering
av anleggs-

periode

Prissatte effekter Ikke
prissatte
effekter

Samlet
vurdering

Swecos
rangering

(1=best,
7= dårligst)

Parallell tunnel, hver
retning sitt løp –7%
stigning

2 547 mill.kr inkl.
ny tunnel, vei i

dagen +
rehabilitering av

dagens

T8,5
Max. 7% stigning
Ca. 7,3 km lang

6-7 år til bygging
av parallellløp +

11 mnd til
oppgradering av

dagens.
Tunnelen brytes

først.
Ingen hindring

av trafikk i
anleggsperioden

En liten gevinst i
anleggsperioden da
trafikken ikke blir påvirket
av nedsatt hastighet
dagtid og
kveldskolonner/nattestengi
ng.

Bedre trafikksikkerhet fordi
tunnelløpene blir
enveiskjørt.
For det ene løpet blir det
økt reiselengde og
reisetiden går i
gjennomsnitt litt opp
mellom Frøya og Hitra.

Bompenger kan være
aktuelt, ikke beregnet.

Litt rimeligere enn
Erstatningstunnel.

++ 4

Rømningstunnel
1 178 mill.kr inkl.

bygging av
rømningstunnel +
oppstillingsplasser
+ rehabilitering av

dagens

T5,5
10% stigning

Ca. 5,3 km lang

4 år til bygging
av
rømningstunnel
11 mnd. til
oppgradering av
dagens.
Rømningstunnel
brytes først.
Døgn-
kontinuerlige
kolonner i
anleggsperioden

I gjennomsnitt 15
minutters økt reisetid i
anleggsperioden som
følge av kolonnekjøring.
Gjelder hele døgnet.

Vil til en viss grad avvise
trafikk

Betydelig kostnad.

0/+ 3

Nye tilkomstløp –5%
stigning 1 952 mill.kr inkl.

nye løp, vei i
dagen, omgjøring

av eks. løp til
rømning,

oppgradering av
midtparti

T 10,5
5% stigning

Ca. 8,1 km lang

6-7 års byggetid
+ 8.mnd. til
oppgradering av
midtparti.
Tilkomstløp
brytes først.
En viss hindring
av trafikk ved
sammenkobling

En liten gevinst i
anleggsperioden da
trafikken blir påvirket av
nedsatt hastighet dagtid
og
kveldskolonner/nattestengi
ng i en kortere periode.

Økt fart i stigningene
kompenserer ikke for økt
reiselengde og reisetiden
går i gjennomsnitt litt opp
mellom Frøya og Hitra.

Bompenger kan være
aktuelt, ikke beregnet.

+/ ++ 2
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Felles oppsummering:

Sweco anbefaler bygging av ny tunnel, men våre beregninger og vurderinger tilsier at denne investeringen bør
utsettes til beredskapssituasjonen tilsier dette. Det ble for 20 år siden investert i en tunnel som hadde en forventet
levetid på 40 år. En oppgradering nå er nødvendig for å oppnå forventet levetid. Det er Swecos vurdering basert på
den informasjon vi har mottatt at sikkerheten i tunnelen og forutsigbarheten med en oppgradering av dagens tunnel er
god nok for næringslivet og for øvrige reisende, gitt nåværende trafikkmengde. En fortsatt økende trafikkmengde vil
imidlertid medføre behov for en ny tunnel. Forventet tidspunkt for når ny tunnel må være bygget avhenger av hvilken
trafikkmengde som krever ny tunnel, og forventninger til trafikkutvikling. Vi har lagt til grunn at det er behov for ny
tunnel 20 år etter oppgradering.

Vi anbefaler å gjennomføre en ROS-analyse som et supplement til denne utredningen. En ROS-analyse er
nødvendig fordi:

- Vi vet ikke ved hvilken trafikkmengde dagens oppgraderte tunnel må erstattes, og dermed ikke hvilket år det er
behov for investeringer i ny tunnel

- Tunnelforskriften krever at dagens tunnel skal oppgraderes innen 2025. Vi har ikke informasjon om det er mulig
å utsette oppgraderingen med ferdigstillelse etter 2025. For flere av tiltakene med ny tunnel er det nødvendig
med anleggsperiode som innebærer ferdigstillelse etter 2025. Alternativer med ny tunnel vil kreve lang
planperiode og anleggsperiode. Beregningsteknisk har vi imidlertid forutsatt at alle alternativene innebærer
åpning i 2025.

- Ikke-prissatte effekter for bedret beredskap i tunnel er vurdert uten informasjon fra ROS-analyse. Vi har derfor
ikke hatt tilstrekkelig informasjon om for eksempel løsning med bruk av beredskapsrom gir tilstrekkelig
sikkerhet for videreføring av dagens tunnel.
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1 Innledning

1.1 Bakgrunn

Trøndelag fylkeskommunes beskriver i sin forespørsel oppdraget på følgende vis:

Frøyatunnelen på fylkesvei 71 4 skal utbedres i henhold til tunnelsikkerhetsforskriften.

I denne sammenheng er det planlagt å gjøre utbedringstiltakene over en periode på 1 8
måneder med delvis stengning av tunnelen. Aas Jacobsen har fått oppdraget med å
planlegge og prosjektere disse tiltakene.

I forbindelse med informasjon til kommunene og næringslivet ble det planlagte opplegget
møtt med en viss skepsis. Kommunene Hitra og Frøya har gjort følgende vedtak:

Felles: Frøya/Hitra kommune ber Fylkeskommunen om å utarbeide en konkret og
omfattende konsekvensutredning av gjennomføringen av tunneloppgraderingen. De ulike
alternativer for gjennomføring med samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser må
belyses, inkludert vurdering av nytt tunnelløp, samt parallelt utbedringsarbeid for begge
tunnelene.
Tillegg Hitra kommune: Ferjeforbindelse under og etter byggeperioden må også vurderes.
Tillegg Frøya kommune: Ferjeforbindelse i byggeperioden må også vurderes.

Sweco Norge AS har fått oppdraget med tilleggsutredningen. Denne rapporten besvarer
oppdraget slik det er beskrevet i punkt 1 .2

1.2 Om oppdraget

Trøndelag fylkeskommune ønsker bistand til en utredning og konsekvensvurdering av
ulike tiltak. Som nevnt over vil Aas Jacobsen vurdere planlagte tiltak for rehabilitering av
dagens tunnel.

• Generelt om strekningen
o Forventet årlig trafikkutvikling på hele fv. 71 4, Hitratunnelen og

Frøyatunnelen frem mot 2030 og 2040.
o Vurdering av dagens og fremtidig andel næringstransport og herav

laksetransport.
• Tiltak som må utredes og konsekvensvurderes:

o Alternative tiltak skal vurderes med tanke på
Løsningsalternativ på grovt utredningsnivå
Volum/kapasitet trafikk
Reisetid med kost nyttevurdering
Kostnad med erfaringspriser fra sammenlignbare prosjekt
Driftskostnad i levetidsperspektiv
Vedlikeholdskostnad i levetidsperspektiv
Behov for ytterligere undersøkelser i planleggingsfasen

• Herunder konsekvenser av å gjøre beslutning på dårlig
plangrunnlag

Konsekvenser for lokalmiljø av de ulike alternativene
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o Alternative løsninger til planlagt rehabilitering er
Midlertidig ferjesamband i anleggsperioden
Nytt fullverdig ferjesamband med tanke på også fremtidig drift
Ny undersjøisk tunnel som erstatning for dagens
Ny undersjøisk tunnel i tillegg til dagens

Sweco Norge AS mottok henvendelse om dette prosjektet 1 2. oktober 2020. Prosjektet
kom i gang med oppstartsmøte mandag 2. november 2020.

Det har etter samtaler med oppdragsgiver blitt klart at følgende alternativ også skal
utredes:

Rømningstunnel til dagens tunnel, som benyttes for
trafikkavvikling i anleggsperioden
Bare bygge nye tilkomstløp, beholde opprinnelig bunn

Dette blir i rapporten omtalt på følgende måte:

• Dagens situasjon
Referansealternativet – Rehabilitering av dagens tunnel
Ferje i anleggsperioden
Varig beredskapsferje
Erstatningstunnel – 5% stigning
Parallell tunnel, hver retning sitt løp – 7% stigning
Rømningstunnel
Nye tilkomstløp – 5% stigning

Det har underveis vært løpende kontakt med oppdragsgiver om prosjektets utvikling, uten
at det har vært gitt føringer for hvilke vurderinger Sweco skal gjøre. Det ble levert en
statusrapport og -presentasjon til oppdragsgiver den 22. januar 2021 , til bruk i møte med
prosjektets styringsgruppe.

Tunnelfaglige og geofaglige beskrivelser er presentert i en egen delrapport.
Hovedpunkter fra denne er sitert i hovedrapport.

Det leveres en foreløpig rapport senest i løpet av 1 0. februar og en endelig rapport 1 6.
februar.
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2 Forutsetninger og avgrensning av oppdrag

Sweco har gjort en overordnet vurdering av gjennomførbarhet, plassering og kostnad for
ulike alternativer. Det er ikke gått i detalj på tekniske løsninger eller krav til kurvatur,
siktlinjer, fart osv.

Det legges til grunn en nøktern standard og samme standard på tekniske løsninger som
planlegges i forbindelse med oppgradering av eksisterende tunnel, dvs.
minimumsløsninger for å oppfylle krav i tunnelsikkerhetsforskriften.

En føring fra oppdragsgiver har vært at der utreder lurer på om man skal gå i detalj eller
vurdere en problemstilling mer overordnet, så er hovedregelen at den skal vurderes mer
overordnet.

3 Dagens situasjon

3.1 Lokalsamfunnet

Frøya er en øykommune på Trøndelagskysten som har 5 196 innbyggere1. Kommunen
omfatter øya Frøya, og flere mindre øyer som bl.a. omfatter flere fiskevær i nordvest,
herunder Sula, Bogøynes og Mausundvær2.

Frøya har siden 2007 hatt en jevn prosentvis høy vekst (22 % siden 2007) i
befolkningstall, både som følge av netto innflytting og fødselsoverskudd. Frøya er den
kommunen i Trøndelag som har hatt nest høyest befolkningsvekst etter Skaun fra 2010.
Faktorer som spiller inn på dette har vært en positiv trend innenfor sysselsetting, utvikling
i næringslivet og boligutvikling3.

Detstørste tettstedet på Frøya er Sistranda som er det kommunale sentrumsområdet
med offentlige kontorer, skoler og et variert tilbud innenfor handels- og servicenæringene.
Den største befolkningskonsentrasjonen på øya finnes mellom Flatval-Hammarvika-
Sistranda og nordover til Nesset. Genereltbor folk spredtpå øyene.

Hitra er en øy som ligger sør for innløpet til Trondheimsfjorden og som sammen med
Sunde på Fastlandet er egen kommune med 51014 innbyggere. Kommunens største
tettsted er Fillan.

Også Hitra har hatt en jevn befolkningsvekst siden 2007. Før kommunesammenslåingen
(der Sunde i tidligere Snillfjord kommune ble innlemmet) vokste kommunen med ca. 17 %
fra 2007. Kommunesammenslåingen medførte at befolkningen i kommunen gikk fra ca.
4 700 til 5100 personer.

Hitra er forbundet med Frøya via Frøyatunnelen som går under Frøyfjorden, og med
fastlandet via Hitratunnelen som går under Trondheimsleia, fra Jøsnøya sør for Sandstad
på Hitra-siden til Hemskjel utenfor Sundan.

1 SSB kommunefakta, 2, kvartal 2020
2 Kommunens hjemmeside froya.kommune.no og wikipedia.no
3 Planstrategi Frøya kommune, Hitra i tall
4 SSB kommunefakta, 2. kvartal 2020
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Tunnelene er en del av fylkesvei 71 4, som går fra Stokkhaugen i Orkland kommune (ca
1 1 km vest for Orkanger), til Hellesvik på Frøya. Strekningen kalles «Lakseveien».
Veistrekningen på fastlandet har de siste ti årene gått gjennom en stor oppgradering som
gjør reiseveien kortere og mindre ulykkesutsatt. Dette veiprosjektet/oppgraderingen av
strekningen ferdigstilles nå og åpner trolig i første kvartal 2021 .

Reisetid fra Trondheim til Frøya med bil er i dag ca. to timer, men man kan også reise
med hurtigbåt (fra Sandstad på Hitra) og buss.

Figur 1: Frøya og Hitra med tilhørende tunneler. Kilde: Finn kart.
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3.2 Næringslivet

Frøya kommune har et ekspansivt næringsliv der størsteparten er sentrert rundt havbruk
og fiske. Til sammen utgjør dette om lag 50% av den direkte verdiskapningen på
Frøya5.Videre er det utviklet en lokal leverandørindustri relatert til havbruk og avledet
virksomhet. Totalt var det ca. 2 600 lønnstagere på Frøya i 2019. De tre største
bedriftene på Frøya (SalMar, BEWi, ScaleAQ) omsetter for ca 15 mrd. kroner6.

Næringslivet har selv gjennomført en spørreundersøkelse vedrørende konsekvenser ved
rehabilitering av tunnelen7. I undersøkelsen deltok ca. 90 store og små bedrifter som er
lokalisert på Frøya. Dette omfatter virksomheter fra offentlig sektor, reiseliv, bygg/anlegg/
entreprenør til næringene knyttet direkte til driften av havbruk og fiske.

Det finnes fire større næringsområder/næringsparker/industriområder på Frøya. Dette er:

• Frøya Næringspark: Kontorlokaler, produksjonslokaler, kjøle/fryselager,
laboratorier og et større kai-område. Næringsparken huser per i dag flere
bedrifter, men har ledig kapasitet.

• Hamarvik Næringspark: innehar et areal på totalt 73 daa. Per i dag finnes det
ikke ledig areal i Hamarvik Næringspark. Blant annet er bedriftene BEWi AS og
ScaleAQ/Aqualine AS lokalisert her.

• Nordskag Industriområde: innehar et areal på ca. 100 daa. Lakseslakteriet og
videreforedlingsanlegget til SalMar AS, samt bedriften Nutrimar AS er lokalisert
her. Ledig areal i Nordskag Industriområde er ca 21 daa. De ledige arealene eies
av Frøya kommune. Lakseslakteriet til SalMar håndterer i tillegg til sin egen fisk
også fisk fra andre bedrifter som driver med oppdrett på Frøya.

• Nordhammarvik næringsområde: Et næringsområde på ca 1 40 daa, beliggende
mellom Sistranda og Hamarvik. Dette er et sentrumsnært og attraktivt
næringsområde på Frøya. Området eies delvis av ScaleAQ, som leverer utstyr til
oppdrettsindustrien herfra, og delvis av Trondheim Havn, herunder en
dypvannskai. Andre aktører nord i området.

Hitra har også høy næringsattraktivitet8. 15% av kommunens sysselsatte jobber i
næringsmiddelindustri, 9% i fiske og fangst og akvakultur. Kommunen har flest ansatte
innen privat sektor. Ansatte i næringslivet har vokst med 36% i perioden mellom 2000-
2019, mens offentlige arbeidsplasser i samme periode har vokst med 37%. Totalt var det
ca. 2 400 lønnstagere på Hitra i 2019.

5 Frøya kommune, 2020
6 Frøya næringsforum/Hitra næringsforening
7 Foreløpig rapport fra spørreundersøkelse i næringslivet på Frøya og Hitra I:F:M den
planlagte oppgraderingen av Frøyatunnelen 221 -2022.
8 Hitra i tall
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Hitra Industripark ligger på Jøsnøya ved hovedskipsleia mellom Trondheim og
Kristiansund. Lerøy Midt har etablert lakseslakteri der, Mowi planlegger nytt slakteri
samme sted. Mowi er i dag etablert med slakteri på Ulvøya, nordøst i Hitra kommune.

Hitra er vertskommune for omtrent samme antall bedrifter som Frøya.

Menon Economics har utarbeidet rapporten «Nasjonale ringvirkninger av sjømatnæringen
i 201 9» på oppdrag fra FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering.
Rapporten peker på at sjømatnæringen er Norges viktigste distriktsnæring. Verdiskaping
per sysselsatt er dobbelt så høy som gjennomsnittet av norske fastlandsnæringer.
Frøya pekes på som kommunen med størst total verdiskaping innen sjømat. Målt etter
total verdiskaping, som enkelt forklart er summen av lønn og overskudd i bedriftene, og
bedriftenes bidrag til norsk brutto nasjonalprodukt, er det Frøya som er størst, tett
etterfulgt av Ålesund.

Totalt eksporterer øyregionen ca 280.000 tonn9 laks i året. Ca. 1 00 000 tonn av dette
fraktes ut gjennom Frøyatunnelen fra SalMars slakteri på Frøya.

3.2.1 Lokaliteter for havbruk

Lokalitetene for å drive havbruk er spredt rundt både Frøya og Hitra. Figuren under viser
dagens lokaliteter hentet fra akvakulturregisteret.

Figur 2: Lokaliteter akvakultur. Kilde: Akvakulturregisteret, Fiskeridirektoratet.

9 Frøya næringsforum/Hitra næringsforening
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3.2.2 Samtaler med næringslivet

Det er gjennomført samtaler med en rekke av de største og mest sentrale bedriftene10

både på Frøya og Hitra. Laksenæringen, leverandører til laksenæringen og bygg og
anleggsnæringen var representert. I det etterfølgende er det oppsummert de mest
sentrale punktene i forhold til bruk av Frøyatunnelen. Mer spesifikke forhold knyttet til de
ulike alternativene er behandlet senere i rapporten.

Generelt sett fremstår næringslivet på Frøya og Hitra som en felles region med flyt av
arbeidstagere mellom øyene. Det er virksomheter på øyene som betjener næringene på
begge øyene. Mye av trafikken gjennom tunnelen er knyttet til daglig drift av
næringsvirksomheten på øyene.

For laksenæringen er det spesielt to typer transport som fremstår som den viktigste:

• For slakteriet på Frøya (SalMar) er det transport og leveranse av fisk ut i
markedet som er mest prekært. Forutsigbar åpningstid og forutsigbar reisetid
gjennom Frøyatunnelen blir fremhevet som det viktigste. Mye innsatsfaktorer,
som fôr og utstyr, kommer sjøveien.

• For de to store slakteriene på Hitra (Mowi og Lerøy) er det leveranse av
emballasje fra BEWi som er lokalisert på Frøya som er mest prekært. Denne
transporten er basert på prinsippet «just in time». Emballasjen er voluminøs, og
en bedrift som Lerøy har bare plass til kasser for tre timers produksjon av
gangen.

For andre næringer foregår transporten primært på dagtid og oppetid og forutsigbarhet på
dagtid er viktigst. For helsesektoren vil det være ulemper knyttet til lengre reisetider eller
uplanlagte hendelser i perioder med stengt tunnel.

Begrenset transporttilbud mellom øyene vil innebære ulemper for arbeidstagere og
arbeidsmarked blir mer splittet.

3.3 Frøyatunnelen

Frøyatunnelen er en undersjøisk veitunnel som forbinder øyene Frøya og Hitra i
Trøndelag, og er en del av Fastlandsforbindelsen Hitra-Frøya (Fylkesvei 714). Tunnelen
er eneste veibaserte adkomst til øya.

Dagens Frøyatunnel er en undersjøisk et-løps tunnel med to kjørefelt og fartsgrense 80
km/t, som ble åpnet 23. juni 2000. Forbindelsen erstattet ferjesambandet Kjerringvåg-
Flatval (1964-2000). Tunnelen er 5 305 m lang, har største dybde 150 meter under
havoverflaten. Stigningen er på 10%. Det kostet ifølge sluttrapporten 570 mill. kroner11 å
bygge tunnelen. I sluttrapporten etter byggingen av dagens tunnel er det angitt at det er

10 Felles møte med Hitra Næringsforening og Frøya Næringsforum og medlemmer av
disse, samt 1 til 1 samtaler med bedriftene Elkonsult, BEWi, Hitra Bygg og Betong, Mowi,
Lerøy Midt, SalMar, Måsøval, ScaleAQ
11 Sluttrapport for fastlandsforbindelsen Hitra Frøya. 2000-kroner
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brukt dimensjoneringsklasse H112 og tunnelprofil T813.

Frøyatunnelen ble delvis finansiert med bompenger (38%). Trafikkgrunnlaget viste seg å
bli vesentlig større enn antatt, og dette sammen med en god økonomi i prosjektet førte til
at siste bomstasjon på Sandstad kunne avvikles i 201 0.

Det er i dag behov for tiltak i Frøyatunnelen. Dette følger i hovedsak av to forhold. EUs
tunnelsikkerhetsdirektiv, som i norsk lovverk er implementert i tunnelsikkerhetsforskriften,
setter noen minimumskrav til tunnelstandard. For Frøyatunnelen er det flere av kravene i
forskriften som i dag ikke er ivaretatt. I tillegg har tunnelen også et omfattende behov for
vedlikehold.

3.4 Trafikk

3.4.1 Trafikkmengder og trafikkmønster

Statens vegvesen har et nivå 114 tellepunkt rett sør for Frøyatunnelen. Som følge av dette
tellepunktet har man kontroll på all trafikk som går til og fra Frøya. Fra Statens vegvesen
er det hentet inn årsdøgntrafikk/ÅDT15 for de siste 20 årene. Siste året det var ferjedrift,
1 999, betjente ferja ca. 330 kjøretøy per døgn.

Erfaringsvis stiger trafikkmengdene betydelig de første årene etter åpning ved
ferjeavløsningsprosjekter. Dette ser vi i Frøyatunnelen i perioden år 2000 til 2005.
Trafikken dobles fra første driftsår 2001 i løpet av fire år til 2005. Etter dette blir det noe
flatere vekst, før det igjen var en større trafikkvekst i perioden 201 3 til 201 7. Tunnelen har
hatt en større årlig trafikkvekst enn standard gjennomsnittlig årlig vekst i Trøndelag.

I 201 9 hadde tunnelen en årsdøgntrafikk (ÅDT) på 2054 kjøretøy per døgn. Av disse var
tungtrafikkandelen oppgitt til 22 % lange kjøretøy (over 5,6 meter).

12 Nasjonal hovedvei, ÅDT < 6000, fartsgrense 80 km/t (Håndbok N1 00, SVV)
13 T8=8 m bred
14 Nivå 1 tellepunkt teller kontinuerlig hele året.
15 ÅDT=Årsdøgntrafikk, den totale trafikken i løpet av et kalenderår dividert med antall
dager i året. ÅDT er grunnlaget som benyttes ved dimensjonering av infrastruktur,
eksempelvis tunnelklasse. Jo høyere ÅDT, jo større tunnel eller vei, og jo strengere krav
til utforming.
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Figur 3: Årsdøgntrafikk iFrøyatunnelen i perioden 2000-2019 (tall for år 2015 mangler i statistikken,
trolig som følge av vedlikehold og usikre trafikktall). Tellepunkt nivå 1. Kilde: Statens vegvesen.

For å belyse konsekvenser for trafikkavvikling og næringstrafikk er trafikken på hverdager
styrende. Det er også viktig å ha gode data på lange kjøretøy, da disse utgjør en stor del
av trafikken gjennom tunnelen og samtidig er den viktigste transporten for næringslivet.

Det er i det etterfølgende vist hvordan trafikken varierer gjennom året både for 201 9 og
2020. 201 9 er valgt fordi det var et «normalt» år, med naturlig variasjon gjennom året. År
2020 var et spesielt år som følge av Covid 1 9 pandemien. Det er likevel valgt å vise 2020
fordi telledataene16 for 2020 er betydelig mer sikre med hensyn på fordelingen mellom
korte og lange kjøretøy.

16 Sommeren 2020 byttet Statens vegvesen ut telleapparatet. Før dette ble ca. 30-40 %
av kjøretøyene ikke registrert med lengdeklasse, mens etter sommeren 2020 er tilnærmet
1 00 % av kjøretøyene registrert på lengdeklasse.
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Figur 4: Månedsdøgntrafikk i Frøyatunnelen for år 2019 og år 2020. Kilde: Statens vegvesen

Figuren viser at månedsdøgntrafikken i 201 9 var lavere om vinteren, med et jevnt høyt
nivå april til oktober, før den synker mot slutten av året. Dette er en normal profil, og
sammenfaller også for høysesongen for laksenæringen som er sommer og høst.

År 2020 startet med en trafikkvekst sammenlignet med 201 9 i januar og februar, med
påfølgende betydelig nedgang som følge av første runde med covid-1 9 tiltak i mars,
gjennom april og mai. Deretter kommer trafikken tilbake og holdt seg høyere eller like
høyt som 2019 frem til oktober, før andre runde med covid-1 9 smitte og begrensninger
medførte lavere trafikk i november og desember i 2020 sammenlignet med året før.

I det etterfølgende når vi viser virkedøgntrafikk17 vises gjennomsnittet for månedene
september og oktober fra 2020. Vi vil også vise en høyt trafikkert dag høsten 2020 for å
belyse toppene i trafikken. Det forutsettes at dette er representativt for trafikkmengdene i
tunnelen i normal situasjon. Dette er også bekreftet fra næringslivet da de oppfattet disse
månedene som tilnærmet normale.

Påfølgende figurer viser trafikken i tunnelen for virkedøgn september/oktober 2020.
Trafikkmengdene gjelder for begge retninger i tunnelen. Virkedøgntrafikken er beregnet til
ca. 2 500 kjt/døgn. På natta i perioden 24:00 – 05:00 er det liten trafikk i tunnelen, 26
personbiler, men det er i gjennomsnitt 5 trailere og 4 øvrige lange kjøretøy (5,6 – 1 6 m) i
denne perioden. Klokken 05:00 begynner arbeidstagerne å reise til jobb (21 personbiler

17 Gjennomsnittlig trafikkmengde per døgn mandag til fredag
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mellom klokka 05-06), mens det er jevn høy trafikk i perioden 06:00 til 20:00 på kvelden.
Størst trafikk er mellom klokka 1 5:00 og 1 6:00 med ca. 250 kjt/t.

Figur 5: Døgnvariasjon i Frøyatunnelen virkedøgn sept/okt 2020. Kilde: Statens vegvesen

Tallene for år 2020 viser en noe lavere andel lange kjøretøy enn estimert i
vegdatabanken for 201 9. Antall lange kjøretøy (over 5,6 meter) utgjør ca. 1 9% av
totaltrafikken.

Basert på spørreundersøkelsen til næringslivet18 og erfaringer fra reisevaner er det
estimert at 31 % av trafikken er til og fra arbeid og 27% er i arbeid. Dette vil si at en stor
andel av trafikken er tilknyttet næringslivet i form av i arbeid eller til/fra arbeid. På
virkedager anslår vi privatbilismen (fritid, besøk, handlereiser) til å være 23%.

Tabellen under viser trafikken for virkedøgn sept/okt 2020 fordelt på næringer.
Fordelingen er i hovedsak utledet med bakgrunn i spørreundersøkelsen til næringslivet
og samtaler med næringslivet. Tabellen viser at størsteparten av de lange kjøretøyene er
relatert til havbruk og fiske. For laksenæringen er det spesielt to typer trafikk som er
viktig. For slakteriene på Frøya utgjør transport av laks til markedene størsteparten av de
80 turene som ligger i kolonnen 1 6 – 24 meter. Det er opplyst i møte med næringslivet at
det i gjennomsnitt på virkedager kjører ca. 25 trailere med laks fra Frøya. Disse kjører
tomme tilbake og tur/retur utgjør 50 turer gjennom tunnelen. Med en naturlig variasjon i
produksjonen vil det enkeltdager være flere enn 50 turer.

Den andre viktige transporten er knyttet til leverandører til havbruk/fiske med 60
trailerturer. Dette er i hovedsak emballasje til slakteriene på Hitra, der
emballasjefabrikken er lokalisert på Frøya. BEWi viser til at de på travle dager har ca. 32
leveranser med emballasje, det vil si 64 turer gjennom tunnelen. De anslår 30 leveranser
i gjennomsnitt virkedager, 60 turer i tabellen).

Kollektivtrafikken, inkludert skoleruter, utgjør ca. 1 0 daglige avganger i hver retning
gjennom tunnelen. Dette utgjør totalt 20 turer gjennom tunnelen.

18 Fra rådataene til spørreundersøkelse i næringslivet på Frøya og Hitra I:F:M den
planlagte oppgraderingen av Frøyatunnelen 221 -2022.
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Tabell 2: Trafikken i Frøyatunnelen fordelt på reisehensikt og næringer

Lørdager i perioden sept/okt 2020 var trafikken ca. 1 700 kjt(kjøretøy)/døgn, mens den var
1 600 kjt/døgn på søndager. De lange bilene utgjør i underkant av 1 0% av trafikken i
helgedager. Det estimeres at ca. 65-70% av trafikken er private reiser i helgene.

Når vi skal vurdere behovet for oppstillingsplasser for kolonnekjøring og ferje (beskrevet i
sine respektive kapitler i kap. 5) er det interessant å se på en ukedag med høy trafikk. For
å belyse fordelingen trafikken har for de ulike lengdeklassene er det derfor valgt å vise
trafikken for tirsdag 1 /9, uke 36 2020. Denne ukedagen hadde flest lange kjøretøy denne
uka. Totalt sett var det 2681 kjøretøy/døgn som passerte gjennom tunnelen. Den største
timen med trafikk i uken er fredager mellom klokka 1 5 og 1 6 da det både er
jobbavslutning og helgeutfart. Denne timen er litt spesiell i forhold til alle øvrige dager
med en 25 – 30 % mer trafikk enn tilsvarende time de øvrige ukedagene.

Figurene under viser trafikken i henholdsvis retning Fillan og retning Sistranda.

Figur 5: Døgnvariasjon i Frøyatunnelen 1/9 2020 retning Fillan. Kilde: Statens vegvesen
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Figur 6: Døgnvariasjon i Frøyatunnelen 1/9 2020 retning Fillan. Kilde: Statens vegvesen

3.4.2 Pendlere

Statistikk fra SSB viser at i 201 9 var det 390 innbyggere på Frøya som pendlet til jobb i
annen kommune. 660 personer pendlet inn til jobb på Frøya.

For Hitra pendlet 429 innbyggere til jobb i annen kommune, mens 51 6 personer pendlet
inn til jobb i kommunen i 201 9.

Dagpendlingen mellom Hitra og Frøya er i Møresforsknings rapport «Hurtigbåtrute
mellom Frøya og Trondheim», anslått til ca. 400 personer.

3.4.3 Hendelser i tunnel

Fra veitrafikksentralen er det tatt ut rapport for hendelser i tunnelen i perioden 201 0 -
2020. Rapporten er basert på trafikkmeldinger og viser tidsrommet fra en melding blir lagt
ut og frem til den oppheves.

Det er skilt mellom to type meldinger: hhv. «midlertidig stengt» og «redusert
fremkommelighet». En hendelse kan medføre flere meldinger, f.eks. først at tunnelen er
midlertidig stengt, før det er redusert fremkommelighet med ledebilkjøring. Tidsbruken
knyttet til en melding er unik, uten overlapp til neste melding. Dette vil si at det ikke skal
være dobbelttelling med hensyn på tidsbruken tilknyttet hendelsene.

Midlertidig stengt betyr i utgangspunktet at veien er helt stengt for normal trafikk.
Unntaket er ifm. vedlikeholdsarbeid på natt (22:00 –06:00) der det er vanlig med
gjennomslipp kl 23:00, 24:00, 02:00 og 04:00.
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Redusert fremkommelighet betyr at fremkommeligheten er noe redusert, men veien er
ikke stengt. Eksempler kan være ledebilkjøring, lysregulering, manuell dirigering,
innsnevring av veibane og lignende.

Grafen under viser antall ganger som tunnelen har vært midlertidig stengt. Det er skilt
mellom hendelser som kan styres i tidspunkt på døgnet, eksempelvis vedlikehold, og
hendelser som ikke kan styres på tidspunkt, eksempelvis trafikkuhell.

Figur 7: Antall ganger Frøyatunnelen har vært midlertidig stengt i perioden 2010 –2020. Kilde:
Statens vegvesen

Trenden er stigende for antall ganger tunnelen er midlertidig stengt. I 201 0 var det fem
ganger tunnelen var stengt, derav fire som skyldtes uhell. ÅDT i 201 0 var ca. 1 250
kjt/døgn. I 201 9 var tunnelen stengt 47 ganger, derav 28 som skyldtes uhell. I år 2020 var
det 68 ganger tunnelen var stengt, derav 40 som skyldes uhell. Både i 201 9 og 2020 var
ÅDT i tunnelen 2050 kjt/døgn. En mulig årsak til flere hendelser i 2020 kan være en
større variasjon i trafikkmengdene som følge av Covid-1 9. Trafikken i sommermånedene
og tidlig høst var større enn 201 9 og det kan ha vært flere hendelser da. Den viktigste
årsaken til at antall hendelser øker (spesielt de som skyldes uhell og ikke kan styres)
vurderes å være trafikkøkning og grafen indikerer at antallet øker mer %-vis enn
trafikkveksten.
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Grafen under viser antall timer tunnelen har vært midlertidig stengt i løpet av et år. År
201 5 og år 201 6 var spesielle. da det ble gjennomført betydelige vedlikeholdsarbeider i
tunnelen. Med hensyn på antall timer tunnelen er stengt er det vedlikeholdsarbeid som er
styrende. De siste 3 årene har tunnelen vært stengt ca. 1 50 timer i året. Dette har
hovedsakelig vært nattarbeid, blir det informert om. Som følge av uhell har tunnelen vært
stengt fra 1 1 til 29 timer de siste 3 årene. I gjennomsnitt var tunnelen stengt ca. 1 time
ved hendelser som ikke kan styre/når et uhell oppstår.

Figur8: Antall timer Frøyatunnelen har vært stengt i perioden 2010 –2020. Kilde: Statens
vegvesen
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Grafen under viser antall ganger tunnelen har hatt redusert fremkommelighet. Også her
er det skilt mellom hendelser som kan styres i tidspunkt på døgnet, eksempelvis
vedlikehold, og hendelser som ikke kan styres på tidspunkt, eksempelvis trafikkuhell.

Med hensyn på redusert fremkommelighet er ikke bildet like tydelig som grafen der
tunnelen er stengt. Det er ikke en stigende trend. Det er imidlertid ikke så langt nær så
mange hendelser der tunnelen har redusert fremkommelighet som antall ganger den har
vært stengt. Mens det i 2020 var 68 ganger tunnelen var stengt var det 1 5 ganger med
redusert fremkommelighet.

Figur 9: Antall ganger Frøyatunnelen har hatt redusert fremkommelighet i perioden 2010 –2020.
Kilde: Statens vegvesen
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Grafen under viser antall timer tunnelen har hatt redusert fremkommelighet i løpet av et
år. Også her viser grafen at år 201 6 var spesiell i da det ble gjennomført betydelige
vedlikeholdsarbeider i tunnelen. Her er vedlikeholdsarbeid klart styrende. og det er
forholdsvis lite timer knyttet til uhell.

Selv om det er i sum er færre ganger tunnelen har redusert fremkommelighet enn den er
stengt er det flere timer i året med redusert fremkommelighet. Det vil si at tidsperioden
med ulemper er lengre hver gang det er redusert fremkommelighet.

Figur 10: Antall timer Frøyatunnelen har hatt redusert fremkommelighet i perioden 2010 –2020.
Kilde: Statens vegvesen

3.4.4 Kollektivtrafikk

Frøya har i dag et begrenset kollektivtilbud. Mellom Hitra og Frøya er det totalt på
skoledager 1 0 avganger i hver retning (linjene 320/420). I tillegg går linje 524 på Frøya og
linje 521 på Hitra. Øysamfunnet er bilbasert og kollektivtrafikken har i hovedsak en viktig
funksjon for skoleelevene. Spredt bebyggelse og begrenset kundegrunnlag gjør at det er
vanskelig å tilby et attraktivt kollektivtilbud.

Det er utarbeidet en rapport om hurtigbåtforbindelse til Trondheim. Den vil også være et
alternativ Sistranda –Fillan. Det vil forbedre kollektivtilbudet, men det vurderes at en slik
forbindelse vil ha begrenset effekt i forhold til de totale trafikkmengdene i tunnelen.

3.5 Geologiske og tekniske forhold

Frøyatunnelen slik den er i dag tilfredsstiller ikke krav til sikkerhetsutrustning for klasse
B19. Ved en oppgradering av dagens tunnel kan sikkerhetskravene til klasse B oppfylles.
Det er i tillegg mangler ved dagens Frøyatunnel med stigning og trang tunnelprofil.

19 Tunnelklasse følger av tunnelens trafikkmengde og tunnellengde



18(108)

RAPPORT UTREDNINGSALTERNATIVER FRØYATUNNELEN

Utvidelse av tunnelprofilen til bredere tunnel vil være et svært omfattende tiltak med
strossing (sprengning av større profil) og behov for ny bergsikring. Redusert stigning fra
1 0 til 5 % kan kun oppnås med helt eller delvis å bygge ny tunnel.

Ingeniørgeologiske vurderinger knyttet til ny tunneltrasé er omtalt i delrapport «R02
alternativsvurdering tunnel».

Sweco har mottatt grunnlag fra Statens vegvesen med resultater fra grunnundersøkelser
og utførte sikrings- og injeksjonsmengder fra tidligere bygging. Basert på dette er det
estimert et sannsynlig sikrings- og injeksjonsomfang for ny tunnel som er lagt til grunn for
drivekostnadene.

Det er tidligere utført omfattende grunnundersøkelser av bergforhold under sjøen for
eksisterende tunnel og sannsynligvis valgt en optimal trase for krysningen under fjorden.
Sweco har ikke studert i detalj hva som vil være optimal trase for ny tunnel. På dette
stadiet er ny trase plassert så nær dagens tunnel som mulig da dette området er godt
kartlagt ifb. tidligere grunnundersøkelser, og da man vet at det er gjennomførbart å bygge
ny tunnel her (mtp. bergoverdekning mm.).

Traseen under fjorden er lagt øst for eksisterende trase for å unngå konflikt med
fordrøyningsbassenget i dagens tunnel.

Dagens Frøyatunnel har en gjennomsnittlig innlekkasje på rundt 1 1 l/min/1 00 m som
vurderes til å være en akseptabel lekkasjemengde for en undersjøisk tunnel.
Injeksjonsomfanget i eksisterende tunnel er derfor brukt som utgangspunkt for vurdering
av kostnader for boring og injeksjonsarbeider for en ny tunnel. Erfaringen den gang var at
de største injeksjonsmengdene ble utført i svakhetssoner under sjøen.
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4 Fremtidig situasjon

4.1 Utvikling i øysamfunnet

Frøya har som lokalsamfunn nytt godt av bedriftene tilknyttet oppdrettsnæringen. Som
vist tidligere er størsteparten av næringslivet sentrert rundt havbruk og fiske. Til sammen
utgjør dette om lag 50% av den direkte verdiskapningen på Frøya20. Næringslivet i
øyregionen er offensive. De har i sin presentasjon21 som innspill til prosjektet bebudet at
målet er å bli verdensledende på sjømatproduksjon og at aktiviteten skal økes kraftig de
neste 1 0 årene.

Tildeling av nye konsesjoner for laks og ørret er en viktig brikke for fremtidig utvikling i
regionen. Økningen i konsesjoner for laks og ørretoppdrett styres sentralt gjennom
vurderinger og tildeling av konsesjoner. Stortingsmelding 1 6 (201 4-201 5) «Forutsigbar og
miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett»22 er styrende for videre
utvikling.

Hovedmålet med meldingen er økt verdiskapning basert på forutsigbar, bærekraftig vekst
og bedre miljøtilpasning i oppdrettsnæringen. Noe av grunnlaget for meldingen er
rapporten «Verdiskaping basert på produktive hav i 2050»23. I meldingen står følgende:

Rapporten «Verdiskaping basert på produktive hav i 2050» peker på utviklingstrekk og et
økonomisk omsetningspotensial i de marine næringene som estimeres til 550 milliarder
kroner i 2050, mot ca. 90 millioner kroner i 2010. I rapporten er visjonene for
oppdrettsnæringen store og det estimeres et potensial for femdobling av produksjonen av
laks og ørret innen 2050, sammenliknet med 2010. Blant forutsetningene for anslaget er
at dagens miljø- og sykdomsutfordringer er løst, at en lykkes med innovasjon innen fôr,
fiskehelse, avl og teknologi, samt at en har et forutsigbart reguleringsregime. Rapporten
har laget et anslag for 40 år frem i tid, og usikkerheten i anslagene vil være større jo
lengre frem i tid en ser. I denne meldingen leggerregjeringen premisser for et forutsigbart
reuleringsregime som skal sikre miljømessig bærekraftig vekst.

Det er utformet en handlingsregel for hvor stor vekst som kan tilbys næringene. Figurene
under viser de sentrale punktene i handlingsregelen.

20 Frøya kommune, 2020
21 Frøya næringsforum/Hitra næringsforenings presentasjon
22 Meld.St.1 6 (201 4-201 5). Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og
ørretoppdrett
23 Rapport fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Det Kongelige Norske Videnskapers
Selskab og Norges Tekniske Vitenskapakademi (201 2).
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Figur 11: Sentrale elementer i handlingsregelen i Stortingsmeldingen. Kilde: Meld.St.16 (2014-
2015). Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett

Figur 12: Risikoprofiler som er vurdert i meldingen. Meldingen anbefaler moderat risikoprofil inntil
ny kunnskap indikerer noe annet. Kilde: Meld.St.16 (2014-2015). Forutsigbar og miljømessig
bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett

I kortversjon praktiseres handlingsregelen som følgende:

• Produksjonsområdene deles inn i grønne, gule og rød områder. Kysten er delt
inn i 1 3 områder.

• I grønne områder er miljøpåvirkningen akseptabel og produksjonskapasiteten bør
økes. I gul områder fryses produksjonskapasiteten og i røde områder reduseres
produksjonskapasiteten.

• Produksjonsområdene og nye konsesjoner vurderes annethvert år.
• Regjeringen anbefaler moderat risikoprofil der grønne områder gis mulighet for

vekst på 6% annethvert år (forenklet 3% årlig). Risikoprofilen kan endres ved
behov.
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For år 2020 fikk ni områder grønt lys, to gult og to rødt. Nordmøre og Sør-Trøndelag var
et av områdene som fikk grønt lys og området kan dermed i 2020 vokse med 6%. Av
disse 6%-ene ble ca. 1% ble tildelt fastaktørene og 5% ble delt ut på auksjon. Dette
gjelder vekst på konvensjonelle tillatelser. I tillegg gir staten noe vekst gjennom
spesialtillatelser.

Frøya kommune er også opptatt av å utvikle andre næringer. I planstrategi for 2020 –
2024 peker Frøya kommune på at det kan være en ulempe for kommunen at den er
sårbar for nedgangstider i oppdrettsnæringen. Derfor gir Frøya kommune i planstrategien
uttrykk for etønske om å bygge opp næringer som ikke direkte er knyttet til havbruket.
«Fritids- og turistnæringen (spesielt havfiskeaktørene)harbyggetseg opp de siste årene.
Tang, tare og algeproduksjon er et mulig segment. Det er viktig å videreføre det
tradisjonelle fisket. Deling av egnede lokaliteterer en utfordring da det er flere ulike
interesser. Mulig potensiell sektor er marin energiproduksjon, der Frøya har en ideell
beliggenhet såfremt viljen er tilstede.»

SSB’s befolkningsprognoser (hovedalternativet, midlere prognose MMMM24) viser en total
befolkningsvekst på 21 prosent25 på Frøya frem mot 2050. Frem mot 2030 er
befolkningsveksten anslått til om lag 8 prosent. På Hitra er det forventet en
befolkningsvekst på 1 9 prosenttil 2050.

SSB’s midlere prognose viser en utflating i vekst i forhold til trenden siste 10 år. SSB
angir også prognoser hvis man tror på en mer offensiv vekst. For Frøya viser SSB’s
prognose høy nasjonal vekst, HHMH, 5865 bosatte i år 2030 og ca. 7050 bosatte i år
2050 (vekst på 37 % fra 2020 nivå).

4.2 Prognoser for trafikkmengder i tunnelen mot 2050

Hvordan trafikkmengdene i Frøyatunnelen vil utvikle seg i fremtiden har mange
usikkerheter i seg. Vil veksten som detsiste 1 0-årethar skjedd i øyregionen fortsette?
Hvordan vil utviklingen i oppdrettsnæringen bli og hvor vil veksten komme? Andre
spørsmål er hvordan selve driften av de ulike virksomhetene vil foregå i fremtiden, hvor vil
de produsere og slakte fisken, hvordan vil varer, gods og folk transportere seg og hvor
automatisert vil produksjonen være. Laksenæringen sier selvi intervjuer at de forventer
minst å vokse med sin andel av de tilbudte konsesjonene.

Et annet spørsmål er hvordan resten av samfunnet på Frøya vil vokse, og i hvilken grad
det vil følge havbruksnæringen eller ikke.

Det er også et spørsmål hvordan miljømål innen samferdselssektoren vi påvirke oss i
fremtiden. Og om eksempelvis om nye måter og jobbe på og nye reisevaner som har
oppstått under Covid-19 pandemien delvis vil videreføres i fremtiden. Denne typen
trender har trolig likevel mest å si i byområder, slik at trafikk i Frøyatunnelen vil være
mindre påvirket.

24 SSB: Alternativ MMMM (middels nasjon vekst), kombinerer middels fruktbarhet med
middels levealder, middels sentralisering og middel innvandring
25 Tall for 2050 hentet fra SSBs hovedprognose (MMMM)
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Figuren under viser fire ulike prognoser for fremtidig trafikk i Frøyatunnelen. Figuren viser
ÅDT, som er grunnlaget for dimensjoneringsklasser for veger og tunneler. Som tidligere
vist er trafikken høyere på virkedager og lavere i helger. År 2020 vises ikke i tabellen da
dette var et spesielt år grunnet Covid-1 9. Prognosene er også utarbeidet under
forutsetning om at reisetider og reisekostnader for å krysse Frøyfjorden ikke endres
vesentlig fra i dag (da større endringer i reisetid/kostnad vil påvirke trafikknivået).

Figur 13: Prognoser for fremtidig ÅDT i Frøyatunnelen.

I perioden 2009-201 9 vokste ÅDT i Frøyatunnelen fra ca. 1 230 til 2055, noe som tilsvarer
en årlig vekst i ÅDT på 5%. I årene 201 3 – 201 7 var stor årlig vekst på 7-9%. 201 8 og
201 9 har det flatet litt ut med 1 ,5-2,5% vekst.

I forbindelse med NTP 2022-2033 er det utarbeidet grunnprognoser26 for trafikkvekst i
hvert fylke. For Trøndelag viser denne prognosen en årlig vekst på 1 ,3% for lette og 1 ,8%
for tunge i perioden 201 9-2030. For 2031 – 2050 viser prognosen en årlig vekst på 1 ,0 –
1 ,5%. Den historiske årlige veksten i perioden 201 1 - 201 8 for Trøndelag som helhet har

26 2020071 2_Retningslinjer SØA_til NTP (finally). Notat fra Vegdirektoratet datert 1 2-07-
20
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vært ca. 1 ,5% for lette og 2-3% for tunge. Ved å benytte grunnprognosen for
Frøyatunnelen blir ÅDT i Frøyatunnelen ca. 3000 i år 2050, vist med lilla i figuren.

Årlig siste 1 0 år har det i gjennomsnitt vært en økning på 83 kjøretøy. Hvis dette
fortsetter, vil ÅDT passere 4000 i 2043 og være ca. 4 600 i år 2050. Dette er vist med
grønn kurve i figuren.

3% årlig vekst er vist med oransje linje. Dette er et eksempel på at trafikken vokser i
samme takt som konsesjonene som laksenæringen i Trøndelag fikk i siste
tildelingsperiode. Kurven passerer ÅDT 4000 i år 2041 og når ca. 5000 i år 2050.

5% årlig vekst, vist med grå linje, er at trafikken vokser videre som gjennomsnittet årlig i
perioden 2009 – 201 9. ÅDT 4000 passeres i år 2033 og stiger til over 9000 i år 2050.

Swecos vurdering er at den fylkesvise prognosen trolig er for lav for fremtidige
trafikkmengder i Frøyatunnelen. Øyregionen har en historisk vekst som er høyere enn
gjennomsnittet for fylket. Det skal en stagnasjon/utflating til i næringslivet/øvregionen for
at den fylkesvise prognosen skal gjelde.

Prognosen 5% vekst vurderes likevel som et veldig høyt anslag for fremtiden. Frøya har
nytt godt av ferjeavløsningsprosjektet som Frøyatunnelen er. Tilsvarende effekt vil det
trolig ikke være fremover. Dette krever også trolig en betydelig større befolkningsvekst
enn SSB’s prognoser. Det kan også sies at veksten %-vis ofte blir relativt høy, når
utgangspunktet er forholdsvis lavt/moderat som trafikkmengdene har vært og hver
etablering slår kraftigere ut.

Sweco vurderer de to midterste prognosene som mest sannsynlig. I disse ligger
muligheter for betydelig vekst i øyregionen. I videre vurderinger har vi benyttet kurven der
ÅDT har en årlig vekst på 3 %. Som nevnt er det stor usikkerhet i prognoser for fremtidige
trafikkmengder og den er i stor grad avhengig av hvilken fremtid vi tror på.

De ulike alternativene vil også påvirke trafikken. Prognosene over er gitt en reisetid og
tilbud tilsvarende som dagens situasjon. Ved en ny tunnel kan standard, lengde og
stigning påvirke trafikkmengdene. I ferjealternativet vil trafikkmengdene bli påvirket i
anleggsperioden. Eventuelle bompenger vil trolig ha effekt ved nye tunneler. Disse
forholdene er diskutert under hvert kapittel.
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5 Beskrivelse av alternativene

5.1 Hva er referansealternativet

Referansealternativet beskriver dagens situasjon og forventet utvikling, hvis ingen av
alternativene blir iverksatt på området. Referansealternativet brukes som
sammenligningsgrunnlag for å identifisere og beskrive effekter av å gjennomføre tiltak i
alternativene.

Referansealternativet tar utgangspunkt i dagens løsning og er en videreføring av denne
med en tilfredsstillende ytelse. For å kunne være i drift med tilfredsstillende ytelse må
Frøyatunnelen oppgraderes.

I referansealternativet oppgraderes eksisterende tunnelløp i tråd med minimumskrav i
tunneldirektivet som ivaretar sikkerhetspålegg i EUs tunneldirektiv. Gjeldende rett er
dermed lagt til grunn, selv om oppgradering av tunnelen ikke er bevilget. Tiltakene i
referansealternativet ivaretar i tillegg nødvendig oppgraderings- og vedlikeholdsbehov
som følger av tunnelens levetid. Tiltakene i referansealternativet omfatter veg-, anleggs-
og sikkerhet; sikrings- og konstruksjon; elektro -og automasjon, vann og drenering og
kostnader forbundet med trafikkavvikling.

Dagens tunnel har behov for forbedret sikkerhet. Risikoanalyse for tunnelen fra 201 9
fremhever dette behovet og konkluderer med at det er lite sannsynlig å kunne etterleve
selvbergingsprinsippet ved evakuering, uten å bygge egen rømningstunnel.27 Tiltakene i
referansealternativet er sikkerhetsforbedrende, og er delvis en løsning på behovet som
fremgår av nevnte risikoanalyse. Referansealternativet skal kun inneholde minimum av
tiltak for å holde dagens tunnel i drift.

Vi er ikke kjent med at det er tatt noen beslutning for dato for oppstart av prosjektet.
Oppdragsgiver har bedt oss påpeke tidsaspektet i den grad det er relevant/avgjørende,
og utover dette ikke hatt synspunkter på tid. Vi har lagt til grunn av oppgradering av
dagens tunnel er ferdig 1 . januar 2025. Åpningsåret 2025 er valgt fordi tunnelforskriften i
utgangspunktet setter krav til at dagens tunnel skal oppgraderes innen 2025. Forskriften
åpner ikke for ferdigstilling etter 2025, så med gjeldende rett til grunn er dette det siste
året vi kan ta utgangspunkt i.

Vår vurdering er at foreslått hovedløsning for rehabilitering i Aas Jacobsens prosjekt
tilfredsstiller kravene til minimum av hva som uansett må gjøres med tunnelen. Således
er dette å betrakte som en minimumsløsning og er vårt referansealternativ.

27 Risikoanalyse av Frøyatunnelen er utarbeidet av Safetec (ST-1 4770-2)
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5.2 Referansealternativet – Rehabilitering av dagens tunnel

Skisse Samlede
kostnader

(inkl. mva. der relevant)

Tunnel-
forutsetninger

Varighet,
organisering av
anleggsperiode

Referansealternativet
–Rehabilitering av
dagens tunnel

573 mill. kr. inkl.
oppgradering +

oppstillingsplasser

T8
10% stigning

Ca. 5,3 km lang

18 mnd
Dagåpent 06-20,
kolonner kl 2130

og 2400,
nattestengt

I alternativet oppgraderes eksisterende tunnelløp i tråd med krav i
tunnelsikkerhetsforskriften.

Det er Aas Jakobsen som har fått i oppdrag å kartlegge tilstanden i tunnelen og anslå
omfang og kostnader av rehabiliteringsarbeidet. Aas Jakobsen har også utarbeidet
forslag til når tunnelen skal være stengt eller åpen i rehabiliteringsperioden. Aas
Jakobsen har ikke i detalj beskrevet hvordan trafikkavviklingen skal foregå i
anleggsperioden i forhold til utstyr, rydding av tunnel etc. I det etterfølgende er det lagt til
grunn at det foreslåtte opplegget er gjennomførbart. De har heller ikke definert plass til
oppstilling av kjøretøy på hver side. Sweco har foreslått plasser, vist i eget kapittel.
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5.2.1 Anleggsperiode

Det er anslått at rehabiliteringsarbeidet vil foregå over en periode på 1 8 måneder, 1 ,5 år.
Oppstart av rehabilitering anslått til 1 . juli 2023, slik at tunnelen kan åpnes 1 . januar 2025.
Det legges til grunn at dette kan settes i gang så fort nødvendige vurderinger er gjort og
det foreligger nødvendige tillatelser.

5.2.2 Trafikkavvikling i rehabiliteringsperioden

I rehabiliteringsperioden er følgende situasjon for trafikkavvikling definert av Aas
Jakobsen/ Trøndelag fylkeskommune:

• Åpen for trafikk på dagtid i perioden mellom kl 06:00 og 20:00. Det er lagt til
grunn redusert hastighet til 50 km/t gjennom tunnelen på dagtid, som følge av at
sikkerhet i forhold til at tunnelen er ryddet for anleggsmateriell, evt at havarinisjer
har utstyr.

• Kolonnekjøring gjennom tunnelen i begge retningen kl. 21 :30 og kl 24:00.

• Nattestengt i perioden kl. 24:00 –06:00. Det vil bli lagt opp til at
utrykningskjøretøy kan passere på natt såfremt det ikke er avgravd veg eller nylig
sprengt.

Det legges opp til god kommunikasjon på forhånd.

5.2.3 Trafikkmengder og reisetider

Det forutsettes at når tunnelen er åpen mellom 0600 – 2000 vil den fungere som i dagens
situasjon.

Trafikkmengdene på dagtid kan forventes å bli som i dagens situasjon, inkludert forventet
trafikkvekst frem til rehabiliteringsperioden. Omtrent 90 % av døgntrafikken går i denne
perioden.

To kolonner på kveldstid og nattestengt vil naturlig nok påvirke trafikkmengdene og
reisetiden. Det er flere forhold som vil oppstå:

• Noen av reisene vil endre reisetidspunkt og tilpasse seg kolonnene. Dette gjelder
hovedsakelig de reisene som vurderes som helt nødvendige, eller der
kolonnetidspunktene passer inn som en naturlig del av reisen.

• Noen av reisene vil endre tidspunkt til rett før tunnelen stenger for kvelden eller
tidlig på morgenen. Et eksempel på dette vil være tilpasninger som næringslivet
gjør, eksempelvis at de som i dag kommer på jobb før klokka 0600 må vente til
06:30. Det vil bli en trafikkøkning 06-07.

• Noen av reisene vil ikke blir foretatt. Dette gjelder trolig spesielt fritidsreiser som
kan droppes eller foretas til andre steder.
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Tabellen under viser trafikken virkedøgn sept/okt 2020 som blir påvirket av kolonnene og
nattestengingen. Totalt er det ca. 250 kjøretøy som blir påvirket, omtrent 1 0 % av
trafikken over døgnet. Av disse er det ca. 1 0 % lange. Den viktigste transporten er de
lengste kjøretøyene, trailere, med enten fisk ut fra Frøya eller emballasje til bedriftene på
Hitra. På virkedager i høysesong påvirkes omtrent 1 9 trailere i perioden klokka 20.00 til
06.00.

Tabell 1 Trafikk som blir påvirket av kolonnene og nattestenging

Å anslå hvor mange av disse som kommer til å benytte kolonnene, forskyve reisetiden til
tunnelen er åpen for fri ferdsel eller droppe reisen helt er vanskelig å estimere og det
finnes ingen gode metoder eller erfaringstall til å underbygge dette. Et overslag på dette
vil inneholde så mange usikkerheter at det er ikke funnet hensiktsmessig å gjøre.

Uavhengig av dette vil all trafikk som kjører i tunnelen mellom klokka 20:00 og 06:00
oppleve en ulempe som følge av kolonnene eller stengingen. I kapittelet om
samfunnsøkonomi er det regnet på et eksempel der det er antatt at all trafikk som blir
påvirket får en endret reisetid og ulempe tilsvarende at de benytter seg av en av
kolonnene. I dette regnestykket ligger at de forholder seg til et kolonnetidspunkt, møter i
gjennomsnitt opp 1 0 minutter før og kjører igjennom. Under vises beregnet reisetid for en
kolonne:

• Lengde kolonnekjøring 6,2 km

• Det er forutsatt en gjennomsnittlig kjørehastighet på 40 km/t. Dette inkluderer at
man kjører litt fortere nedover og flatt, mens det vil være lav fart på slutt av
tunnelen vis det er tunge kjøretøy i kolonnen. Kjøretiden blir da ca. 9 min.

• Avvikling kolonne: Trafikken har naturlig en betydelig variasjon gjennom uka, i
helgene og også avhengig av sesong. I kapittel 3.4.1 viste vi en høy virkedag og
denne dagen gikk det 337 kjøretøy i perioden 20.00 – 06.00. Som et
gjennomsnitt har vi 250 kjøretøy på virkedager sept/okt 2020. Som et
gjennomsnitt over året er det enda litt mindre. I helgene er det mer trafikk på
kveld/natt enn i ukedagene. Trafikktallene viser at trolig vil kolonnen 21 :30 blir
den største. Trafikktallene viser at det på det meste er et potensial på 60-70
kjøretøy i denne kolonnen på de mest travle dagene. Under forutsetning om at
det er ca. 60 kjøretøy som skal i en kolonne, med 3 sekunder mellom hver bil, vil
det ta ca. 3 minutter å avvikle en kolonne ved utløp av tunnelen.

• I tillegg til det ovenstående vil det være tapt tid i forhold til at man må møte opp i
forkant av kolonnen og organisering. Hvis det legges inn et tidstap i gjennomsnitt
på 8 minutter vil hvert kjøretøy påregne 20 minutter for å kjøre gjennom tunnelen.
Det er fra Aas Jakobsen ikke presisert om kolonnene vil kjøre samtidig gjennom
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tunnelen eller om det først skal kjøres den ene retningen, så den andre.
Uavhengig av løsning som velges er det forutsatt at kolonnene vil gå på faste
tidspunkt fra hver side og at trafikantene vil tilpasse seg dette tidspunktet.

• I dag tar det ca. 5 minutter å passere tunnelen og tidstapet kan beregnes til 1 5
minutter som et gjennomsnitt. En ulempesfaktor for trafikantene kommer som et
tillegg.

5.2.4 Oppstillingsplasser

Sweco har ikke fått opplysninger om at Aas Jacobsen har angitt hvor oppstillingsplasser
for kolonner kan være eller hvordan dette skal organiseres.

Kommunene har hver for seg henvist til to mulige områder for oppstilling kjøretøy vist på
figur under. Gul firkant er tunnelmunning, mens rød runding er mulige oppstillingsplasser.

Figur 143: Mulige oppstillingsplasser (rød ring) for kolonner. tunnelmunning vist med gul firkant. På
Frøya til venstre og på Hitra til høyre. Kilde: Flyfoto Finn.no.

På Frøya er oppstillingsplassen lokalisert nær Hammarvika en knapp km fra
tunnelmunningen. Swecos vurdering er at en slik plassering er uhensiktsmessig og ikke
vil fungere. En slik løsning vil være vanskelig å forstå og gi utfordringer i forhold til
hvordan det i praksis skal avvikles. I tillegg vil det gi unødvendig mye tapt tid for
kjøretøyene.

På Hitra vil det være enklere å benytte foreslått areal. Skal det fungere hensiktsmessig
bør det etableres en veg mellom nordre del av industriområdet ned til fv. 71 4. Denne
plasseringen krever også god skilting i krysset ned til Kjerringvåg. Sweco vurderer heller
ikke denne plasseringen som optimal.

Under er det vist forslag til plasseringer av kolonnesoppstillingsplasser som vi mener er
en bedre lokalisering, være enklere å forstå og som vurderes å gi en bedre
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trafikkavvikling. Tiltakene vil kreve utvidelse av vegareal eller at beitemark,
jordbruksarealer omdisponeres. Tiltaket vil også kreve infrastruktur i form av
kjørearealer/tilkobling til vegnettet. Dette må vurderes og prosjekteres i neste fase.

Figur 15: Forslag til oppstillingsplasser for kolonner på Frøya Kilde: Flyfoto Finn.no.

Basert på trafikken som er vist i kapittel 3.4.1 er det teoretiske behovet for
oppstillingsplasser på Frøya i kolonnen som går kl. 21 :30 ca. 67 personbiler og 1 1 lange
kjøretøy. Dette tilsvarer omtrent et behov for 500 meter oppstilling. I dette anslaget ligger
ingen trafikkvekst frem til rehabilitering, men heller ingen avvisning av trafikk.

På Frøya er det vurdert fire ulike oppstillingsplasser:
1 . Bilene kan stilles opp i høyre kjørebane fra Rundkjøringen mellom fv. 71 4 og fv.

71 6 og frem til tunnelmunningen. Dette er en strekning på ca. 200 meter. Denne
strekningen er for kort til å avvikle potensialet for trafikk for kolonnene. En mulig
løsning er å utvide med et ekstra felt på høyre side og dermed øke til 350-400
meter. Dette er heller ikke nok til å dekke det teoretiske behovet for en kolonne,
men vil i praksis være tilstrekkelig i de fleste tilfellene. I denne løsningen er det
fare for at rundkjøringen mellom fv. 71 4 og fv. 71 6 blir blokkert.

2. Et alternativ er utvide fv. 71 6 og fv. 71 4 med en ekstra oppstillingsfelt på hver
side av rundkjøringen. Vegen må utvides slik at øvrig trafikk som ikke skal
gjennom tunnelen kan passere. Løsningen vil gi en teoretisk tilstrekkelig plass til
500 meter oppstilling. Løsningen kan imidlertid medføre en litt uoversiktlig
trafikkavvikling da man må sette i gang kolonner fra begge sider. Man kan også
se for så å kombinere plassering 1 med plassering 2. En fare med dette er at
rundkjøringen fort blokkeres hvis feltet ned mot tunnelmunningen fylles opp.
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3. Den kan etableres oppstillingsplasser på jordet nordvest for rundkjøringen, med
adkomst til rundkjøringen som er fjerde arm. Det er vurdert at det er plass til over
1 000 meter oppstilling noe som bør være tilstrekkelig. En fordel med egen
oppstilling er sikkerhet ved venting på kolonne da man kan få ut av bilen.

4. Den kan etableres oppstillingsplasser på jordet rett ved tunnelmunningen. Det er
vurdert at det er plass til over 1 000 meter oppstilling noe som bør være
tilstrekkelig. En fordel med egen oppstilling er sikkerhet ved venting på kolonne
da man kan få ut av bilen. Nærhet til tunnelen, samt større robusthet, gjør at
denne plasseringen vurderes som den beste løsningen.

Figur16: Forslag til oppstillingsplasser for kolonner på Hitra Kilde: Flyfoto Finn.no.

Basert på trafikken som er vist i kapittel 3.4.1 er det teoretiske behovet for
oppstillingsplasser på Hitra i kolonnen som går 21 :30 ca. 61 personbiler og 8 lange
kjøretøy. Dette tilsvarer omtrent et behov for 450 meter oppstilling. I dette anslaget ligger
ingen trafikkvekst frem til rehabilitering, men heller ingen avvisning av trafikk.

1 . Bilene kan stilles opp i høyre kjørebane fra Rundkjøringen (kryss ned til
Kjerringvåg) og frem til tunnelmunningen. Dette er en strekning på ca. 500 meter.
Denne strekningen er tilstrekkelig til å avvikle potensialet for trafikk for kolonnene.
Får å sikre ytterligere kapasitet og en mer robust løsning kan man evt utvide med
et ekstra felt.
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5.2.5 Omfang av tiltak ved oppgradering

Tunnelen oppgraderes slik at den oppfyller krav i tunnelsikkerhetsforskriften. Det skal
samtidig utføres vedlikehold og annen oppgradering iht. N500 som det er naturlig at
utføres samtidig. Dette omfatter blant annet riving/demontering av deler av dagens
utrustning, ettersikring av bergmassene, montering av ny vann- og frostsikring, utskiftning
av elektroanlegg, bygging av nye tekniske bygg og diverse sikkerhetsutrusning slik som
ledelys, ITV, brannslukkere, brannventilasjon med mer. I tillegg etableres
evakueringsrom.

5.2.6 Kostnadsanslag

Kostnader for dette alternativet er beskrevet i kapitel 6.1 .

Samlet kostnadsoversikt er gitt i kapitel 7.
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5.3 Alternativ: Ferje i anleggsperioden

Skisse Samlede kostnader
(inkl. mva. der relevant)

Tunnel-
forutsetninger

Varighet,
organisering av
anleggsperiode

Ferje i anleggsperioden

588 mill.kr inkl.
oppgradering, kai, leie

av ferje,
oppstillingsplasser.

T8
10% stigning

Ca. 5,3 km lang

11 mnd
To ferjer i

halvtimesrute
Kjerringvåg-
Hammarvik

I alternativet etableres det et midlertidig ferjesamband mellom Kjerringvåg på Dolmøya på
Hitra og Flatval/Hammarvika/Nord-Hammarvika på Frøya i anleggsperioden for
rehabilitering av Frøyatunnelen. Ferjesambandet skal sørge for trafikkavvikling i
anleggsperioden.

5.3.1 Anleggsperiode

Trøndelag fylkeskommune opplyser at det skal legges til grunn at rehabiliteringsarbeidet
ved et slikt alternativ vil foregå over en periode på 1 1 måneder. Det legges til grunn
oppstart 1 . februar 2024, slik at tunnelen kan åpnes 1 .januar 2025.
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5.3.2 Ferjetilbudet i anleggsperioden

Under følger en beskrivelse av hvilket ferjetilbud som legges til grunn.

Tabell 4: ulike sider ved ferjestrekningen

Strekning Fylke,
del av

vegstrekning,
geografisk
beliggenhet

ÅDT
(2019-tall)

fra
vegkart.no

Andel
lange

kjøretøy

Frekvens,
overfartstid

Lengde i
km

Kapasitet Kommentarer

Frøyatunnelen
under
Frøyfjorden fra
Hitra til Frøya

(Ferje
Kjerringvåg-
Flatval 1964-
2000, trafikkert
av MF
Frøyaferja - 20
PBE - og MF Fru
Inger –28 PBE)

Trøndelag, FV 714
vest for innløpet
av Trondheims-
fjorden

2050i år 2020

346 i år 2000,
siste år med
ferje

22% Frekvens kan
tilpasses.

Sweco foreslår
opp til

halvtimes-
frekvens i travle
perioder med to

ferjer.

Kjerringvåg-
Flatval:

Kystverket
anslår 20
minutter

Kjerringvåg-
Hammarvik
Kystverket

anslår 25 min.
Muliglengre tid
grunnet strøm

rundt Kuskjæret.

Kjerringvåg -
Nord-

hammarvik
Kystverket

anslår 30 min

Tunnel 5,3
km

Ferje
Kjerringvåg-
Flatval
4, 37 km

Ferje
Kjerringvåg-
Hammarvik
5, 09 km (gul
farled)/6,28
km (rød
farled)

Ferje
Kjerringvåg -
Nord-
hammarvik
7,92 km

Avhenger
av størrelse
på ferjene
som blir
satt inn.

Dersom en
legger til
grunn at
ferje A og
ferje B
28settes inn
i halvtimes
rute vil
kapasiteten
bli 226
PBE/time

Høyere andel lange
kjøretøy enn
sammenlignbare
ferje-strekninger

Når en utreder utforming av ferjesamband vektlegges vanligvis29 følgende elementer: I
sjøen ser en på forhold knyttet til innseilingsretning, vind/strøm, sjødybde, erosjon,
grunnforhold i sjøen og havnesikring. På land vurderes parkeringsplasser,
venterom/toaletter, servicebygg, ferjeoppstillingsplass med antall felt og lengde,
tilkomstvei mv30. I tillegg kommer påvirkning av miljø, inkludert i sjø, påvirkning av

28 Ferje A og Ferje B er to konkrete, navngitte ferjer. Opplysninger om disse mottatt fra
ferjeselskap. Av konkurransehensyn holdes navn på vurderte ferjer skjult.
29 Fra ulike plansaker på nettet
30 Et landområde omfatter ifølge definisjon i Håndbok V431 følgende: Oppstillingsplass,
tilkomstveg, parkeringsanlegg, servicebygg, grøntanlegg, sjøfront, belysning,
signalanlegg og billetteringsfasiliteter.
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nærmiljø, landskap og ev. naboer. Ganske nytt i 2020 er elektriske ferjer, da skal
ladefasiliteter vurderes. Ved midlertidig ferjeleie kan en sannsynligvis legge mindre vekt
på f.eks. belysning og landskapsutforming, men de samme regler gjelder for bl.a.
miljøpåvirkning.

Det legges til grunn at aktuelle ferjekaier på Hitra og Frøya er ferdig regulert, da det
legges opp til å bruke eksisterende kaiområder. Tilrettelegging av bl.a.
ferjeoppstillingsplass må planlegges detaljert i en eventuell neste fase. Detaljer rundt
løsninger for f.eks. tilkobling av flytende ferjekai med ombordkjøringsløsninger gjenstår
også.

Begrepet personbilenhet –PBE –som anvendes for å beregne dekksareal i ferjer legges i
denne utredningen til grunn for omregning av antall biler i ulik lengde til antall PBE31.
Størrelsen på en PBE er 4,25 m samt klaring på 15 cm hhv. foran og bak bilen.

5.3.2.1 Om behov for oppstillingsplass, og om behov for ferjekapasitet

Vi har prøvd å anslå hvor stort behov det vil være for oppstillingsplass for vanlige biler,
hhv. for næringstransport, her definert som lange biler (> 5,6m) på ferjekaien. Vi har lagt
til grunn trafikken i tunnelen på en av de travleste dagene i 2020, dvs. tirsdag den 1.
september32. På denne dagen var det til sammen 1334 biler som kjørte gjennom
Frøyatunnelen i retning Fillan, mens 1346 biler kjørte i retning Sistranda. Av disse var
22% lengre enn 5,6 m i retning Fillan, mens 20% var lengre enn 5,6 m i retning Sistranda.
Vi har tall for antall biler mellom 5,6-7,6m, antall mellom 7,6 og 12,5m, antall mellom 1 2,5
og 1 6m, og antall mellom 1 6 og 24m. Vi vet at det var ingen biler som var lengre enn
24m. Vi har gjort noen forutsetninger om gjennomsnittlig lengde på bilene i disse
kategoriene, basert på Dimensjoneringsgrunnlag i Håndbok N1 00 fra Statens
vegvesen33.

Vi har lagt til grunn at det beregnes 30 cm mellom bilene på ferja for tett stabling
(definisjonen av PBE34 legger dette til grunn), mens det i tråd med håndbok V430 for
ferjeleiers Landområder legges til grunn en ekstra meter mellom bilene på land. De
travleste timene denne dagen er mot Fillan hhv. kl 15-16, kl 16-17 og kl 8-9, mens det
andre veien er timen mellom 15-16 som er travlest, med morgentimen fra kl 7 som nr to
og fra kl 16 som nr tre. Disse timene vil dermed være dimensjonerende for ferjekøen. I
dette regnestykket er det ikke lagt inn en trafikkvekst frem til tiltaket settes i drift, men det
er heller ikke tatt hensyn til avvisning av trafikk.

31 PBE opprinnelig definert i NOU 1974:50 Standardisering av ferjer
32 Spesielle forhold i 2020 grunnet Covid-19, men grunnet feil på trafikkteller i 2019 fanget
ikke denne opp ulik lengde på lange biler, derfor velges likevel 2020-tall. Avklart med
næringslivsrepresentanter av dagen er tilstrekkelig representativ til tross for corona.
33 Forutsetninger gjennomsnittlig lengde kjøretøy i hver kategori: 5,6-7,6m: vi legger 6,6m
til grunn. 7,6-12,5m: vi legger 12m til grunn. 12,5-16m: vi legger 15 m til grunn, bl.a. pga.
busser. 1 6-24m: vi legger 22m til grunn, dimensjonerende vogntog for denne kategorien.
34 Definisjon av PBE personbilenheter: 4,55 m lengde (4,25m + 2x1 5 cm)
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Tabell 5: Beregning av PBE for trafikk i Frøyatunnelen 1. september 2020

Tidspunkt Antall
biler

Samlet
PBE

Behov for
oppstilling

på land
(1 m mlm
bilene)

Korte biler (<5,6m) Lange biler(5,6-24m)

Antall
biler

%

Andel

PBE35

(plass-
behov
på
ferja)

Lengde
kø på
land

Antall
biler

%

Andel

PBE36 Lengde
kø på
land

Retning
mot
Fillan

Hele
døgnet

1334
2891

10,68 km
1044 78 %

1170 6,05km
290 22 % 1721 4,63km

Tredje
travleste
time

7-8 101
182

0,7 km
84 83 %

94 0,49km
17 17 % 88 0,21km

Nest
travleste
time

15-16 130
213

0,79 km
112 86 %

126 0,65km
18 14 % 87 0,14km

Travleste
time

16-17 121
239

0,91km
98 81 %

110 0,57km
23 19 % 129 0,34km

Retning
mot
Sistranda

Hele
døgnet

1346
2824

10,6km
1077 80 %

1207 6,25km
269 20 % 1616 4,35km

Nest
travleste
time

7-8 116
240

0,91km
94 81 %

105 0,54km
22 19 % 135 0,37km

Travleste
time

15-16 122
193

0,93km
98 80 %

110 0,57km
24 20 % 83 0,36km

Tredje
travleste
time

16-17 114

199

0,79km

82 72 %

92 0,48km

32 28 % 107 0,31km

35 PBE korte biler er beregnet som følger: antall biler x gjennomsnittslengde + 30 cm /
2,55 (som er standard lengde lagt til grunn ved beregning av PBE)
36 PBE lange biler = sum antall biler x gjennomsnittslengde + 30 cm for hver av
lengdekategoriene (5,6-7,6m, 7,6-1 2,5m, 1 2,5-1 6,0m, 1 6,0-24,0 m)/2,55. Det er ingen
kjøretøy som er lengre enn 24m.
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Travleste time begge veier markert med blått. Hele døgnet og de tre travleste timene er
valgt presentert i tabellen.

Dersom den samme trafikken som fant sted i Frøyatunnelen 1. september 2020 i stedet
skulle gått via ferje, så ville det i de travleste periodene på oppstillingsplass vært drøyt
900m ventende kjøretøy begge veier i timen. Dette utgjør PBE opp til 240 i timen. Av
dette ville tidvis mer enn halvparten av PBE bestått av lange kjøretøy. Dersom vi legger
hhv ferje Aog ferje B til grunn, med kapasitet på hhv 106/120 PBE og forutsetter
halvtimesrute, så vil dette utgjøre 226 PBE i timen hver vei.

I travleste time er dethhv. ca 340 og 360 m kø på land av lange kjøretøyer i hver retning
som vil trenge transport. De ferjene vi har regnet på har hhv. max 9 og 10
vogntogenheter (VTE). Med 22 m lange vogntog til grunn og halvtimesrute vil dette kunne
dekke en kapasitet på avvikling av > 400 meter kø i timen for lange biler. På det aller
travleste tidspunktet vil deti så fall være en underkapasitet på 1 6 PBE i timen totalt, mens
kapasiteten for næringstransport vil holde. På fredags ettermiddag, når helgetrafikken
setter inn, er det etytterligere potensiale for 25-30 % underkapasitet. Større ferje enn det
vi har lagt inn må eventuelt settes inn for å løse dette.

5.3.2.2 Aktuell trasé

I perioden 1964 gikk det ferje mellom Flatval på Frøya og Kjerringvåg på Hitra.
Sambandet var trafikkert med ferjer av størrelse 25 PBE og ÅDT siste år ferja gikk var på
34637.

5.3.2.3 Aktuell plassering av ferjeleie på Hitra-siden

5.3.2.3.1 Kjerringvåg ferjeleie

Figur 17 Satelittbilde av Kjerringvåg ferjeleie, hentet fra norgeskart.no

37 Oppgitt i møte med Frøya og Hitra kommune 1 6. november 2020
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Hitra kommune sier i samtale at Kjerringvåg har plass til større ferje enn det som ble
brukt forrige gang. Kaia i Kjerringvåg er eid av Fylkeskommunen. Det fins ikke noe
naturlig annet alternativ for ferjekai på Hitrasiden. Kjerringvåg er skjermet, mens det er
værhardt andre steder. Hitra kommune oppgir stedlig oppstillingsplass som mulig
utfordring knyttet til ferjeleie.

I oppfølgingssamtale oppgir kommunen at utfylling i sjø for å skaffe større plass er lite
aktuelt, men at det trolig vil være plass langs veien fra kaia og inn Kjerringvågveien for
flere hundre bilder, hhv. at det fins et stort tilgjengelig industriområde rett ved tunnelinnløp
for Frøyatunnelen hvor kommunen eier 35 dekar. Dette kan etableres som
venteområde/oppstillingsplass. Det tar få minutter å kjøre derfra og ned til ferjekai med bil
(4 minutter, ifølge Google maps). Kommunen forteller at området nå er ferdigstilt for
etableringer, planert med veisystem og avløp og vann inn i området. Google maps angir 4
min kjøretid fra Knutshaugbrua, krysset rett nord for industriområdet, ned til ferjeleiet.
Dette er imidlertid ingen optimal løsning.

I den grad en velger å gå for en ferjeløsning bør mulighetene for mer optimal
oppstillingsplass nære Kjerringvåg utredes nærmere.

5.3.2.4 Aktuelle ferjeleier på Frøya-siden

5.3.2.4.1 Flatval

Ferjen anløp tidligere til Flatval på Frøya-siden. Denne kaia eies i dag av Frøya utleie AS.

Frøya kommune antyder i samtale at de tror det blir vanskelig å bruke større ferje til
Flatval grunnet mye skjær i sjøen underveis, samt at det kan være vanskelig å komme
seg inn og en vil ha begrenset plass til oppstilling.

Kystverket har vurdert hensiktsmessig farled og sier følgende om Flatval som mulig
ankomststed:

«Flatval er det alternativet som har kortast seilingsdistanse. Alternativet er etter vårt syn
likevel det med størst utfordring i forhold til størrelse på ferjene. Ein vil få fleire tildels
store kursforandringer i trangt farvatn som gjer dette til ei kompleks seilingsled. Også det
at ein ikkje har «rømningsveg» dersom noko skulle svikte, er ein tanke som gjerne
navigatører vil ha. Ytre påvirkninger på desse ferjene med relativt store overbygg vil vere
ein viktig faktor å påpeike, då vind og straum vil ha stor innvirkning på avdrift. Ferjene har
erfaringsmessig lite dypgåande og vil på grunn av dette lett kunne oppleve avdrift i sterk
vind og eller straum.»

Sweco vurderer på denne bakgrunn Flatval som å være lite hensiktsmessig som ferjested
og er ikke vurdert videre.
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5.3.2.4.2 Hammarvik

Frøya kommune/fylkeskommunen har foreslått Hammarvik som et av to alternative
ankomststeder på Frøya.

Figur 18 Satelittbilde av Hammarvik, kilde norgeskart.no. rød sirkel er mulig oppstillingsplass
oppgitt av kommunen

Det fins ifølge Frøya kommune tilgjengelige arealer i Hammarvik Industriområde, hhv.
eksisterende og områder som kan planeres.

I Hammarvik ligger i dag hhv. bedriften BEWi produkter (stor bygning i nederste venstre
hjørne av bildet over), og ScaleAQ (bygning med hvitt tak og kaifasiliteter til høyre
nedenfor midten av bildet, like ved utstikker).

Kystverket har vurdert aktuelle seilingsleder til Hammarvik:
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Figur 19 Rødlinje: foreslått seilingsled, gul linje alternativ seilingsled

Rød linje: foreslått seilingsled, gul linje alternativ seilingsled.

Kystverket sier følgende:

«Alternativ Hammervik vil ha litt lenger seilingsdistanse men har reinare farvatn. Her har
vi sett på to alternative seilingsleder, øst og vest av Grønnholmen. Når det gjeld øst av
Grønnholmen så vil ein få 90 graders kursforandring, så er mulig ein må vurdere lei nord
av 5m grunne øvst i bildet i staden for slik det er teikna inn med rød strek. Dette grunna
svingradius o.l på denne størrelsen fartøy. I dette alternativet vil ein ha god mulighet til
unnamanøver dersom teknisk svikt eller liknande.»

Kystverket følger opp i ny vurdering:

« I utgangspunktet er det ikkje store svakheiter ved å velge gul seilingsled kontra rød
seilingsled. Det kan likevel nemnast at det er nok litt smalare farvatn i gul seilingsled, så i
dårlig ver kan ein oppleve avdrift som meir kritisk enn i rød seilingsled, der ein har
forholdsvis åpent areal. (…) I alle alternativa så må ein pårekne merking med lys og
eventuelle andre merker uten lys (også dei som var beskreve i fyrste tilbakemelding frå
oss). (…) Når det gjeld valg av seilingsled, så vil retning på ferjelem vere viktig. Ein
tenkjer at det bør leggast opp slik at ferja nærmast kan gli rett frem og inn i lemmen i
staden for store svingar i nærheita av ferjelem.»
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Figur20 Gul seilingsled tilHammarvikmed avstand inntegnet

Kystverket sier: Eg har tegna opp seilingsled nord av Flesa fyrlykt. Her kan ein eventuellt
vurdere dersom det feks er to ferjer som skal trafikkere om den eine går sør om lykta og
den andre nord om lykta, eventuelt om det kun er ei ferje og den ynskjer gå sør om lykta.

Det ser ut til at distansen ved seilingsled vest av Grønholmen vil verte ca 0,4km lenger og
led øst av Grønholmen vert ca 0,15km lenger.

Total lengde fra Kjerringvåg -Hammarvik (gul led) anslås til 5,09km, og overfartstid til ca
20 - 25 minutter. Hammarvik – rød led: Total seilingsled anslås til 6,28 km (rød led). Som
følge av kortest seilingsled vurderes gul led som det mest aktuelle.

ScaleAQ påpeker strøm rundt Kuskjæret (syd for kai i Hammarvika). Kystverket påpeker
at retning av ferjelem er viktig i forhold til dette. Dette er tatt opp med Vegdirektoratet,
som leverer ferjekaier. Vegdirektoratet antyder at plassering av ferjekai innenfor
utstikker/molo (nord for kai) kan være nødvendig for å håndtere strømutfordringen, men
at dette må avklares gjennom en grundig befaring før en evt lander aktuell løsning. Slik
plassering vil forsinke overfartstider, og muligens gjøre det vanskelig å oppnå
halvtimesruter, som ville vært hensiktsmessig av hensyn til forutsigbarhet for
ferjepassasjerer. Plassering inne i vika vil også være i motstrid med Kystverkets råd om
at ferja kan gli rett inn i lemmen.
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Oppstillingsplass Hammarvika

Frøya kommune oppgir at Eiendom gbnr 9/204 eies av kommunen. Den er delvis
opparbeidet og har et areal på 7.648 kvm. Se satellittbilde med rød sirkel litt lengre frem i
rapporten.

Denne kan trolig brukes som oppstillingsplass gitt at Hammarvika brukes som ferjeleie.
Den er imidlertid ikke helt optimal i forhold til mest mulig effektiv drift av ferje da det vil bli
noe ekstra kjøring.

Konflikt med dagens bruk av kaiarealet

Aktueltkaiområde eies av ScaleAQ som i dag bruker området til lasting og lossing av
brukt utstyr. Grunnet mulig smittefare38 fra dette utstyret og over på det nye utstyret som
de eksporterer fra sitt andre område i Nord-Hammarvika, er det nødvendig med god
avstand mellom disse to produksjonsområdene.

Hammarvika er mindre kritisk for bedriften enn det Nord-Hammarvika er, men dersom de
skal avstå fra Hammarvika som produksjonsområde må de ha tilgang til alternativt
område som ikke ligger nært Nord-Hammarvika og som ligger ved sjø. De kan også
vurdere om det fins muligheter for å dele tomten og vurdere ulik oppdeling, men de
trenger areal. Sweco har spurt både Frøya kommune og ScaleAQ om de kjenner til slike
alternative områder, uten å ha fått konkrete tilbakemeldinger om dette.

Eventuell bruk av Hammarvika som ferjested på Frøya avhenger av at denne
problemstillingen løses.

5.3.2.4.3 Nord-Hammarvik

Beliggenhet 2,3 km lengre nordøst enn Hammarvik, rett syd for Sistranda, som er
administrasjonssentrum og største tettsted på Frøya.

Nord-Hammarvika eies delvis av ScaleAQ, delvis av Trondheim Havn, delvis av andre
aktører.

Trondheim Havn oppgir at dybdeforhold osv. er ok: Det er tatt inn store båter, bl.a. med
utstyr til vindmøllepark, til denne kaia. Det er litt spesielle strømforhold der, som kan gi
«svell», dvs. langbårer, men ikke verre enn at dette trolig kan håndteres ved hvordan
man anlegger f.eks. en flytekai.

Som ved Hammarvika opplyser kommunen at det er store arealer tilgjengelig for
oppstilling. I møte med næringslivet 9. desember 2020 ble dette synspunktet utfordret fra
næringslivets side.

Kystverket har også her vurdert seilingsled:

38 Gjelder fiskehelse
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Kystverket sier: «Alternativ Nord-Hammarvik vil ha den lengste seilingsdistansa, men
reint farvatn og forholdsvis små kursforandringer. Området er åpent og har relativt god
plass og dybder for eventuell unnamanøver/møte med annen skipstrafikk.»

Total seilingsdistanse fra Kjerringvåg til Nord-Hammarvik anslås av Kystverket til å være
7,92 km, anslått overfartstid 30 minutter.

ScaleAQ, som eier store deler av Nord-Hammervik. sier i samtale at de er avhengig av
denne kaia for uttransport av utstyr som går til havbruksnæringen over hele verden.
Området må være rentav fiskehelse-/smitteverngrunner noe som kan bli en utfordring.
Basert på samtale med ScaleAQ, samt lengre seilingsled, vurderes Nord-Hammarvik som
mindre relevant som ferjeleie.

Det er ikke vurdert oppstillingsplasser for Nord-Hammarvik.

5.3.2.5 Kapasitet

Det kan være ulike kombinasjoner med antall ferjer og frekvens. Ferjeleiet kan også
settes opp med to ferjer av ulik kapasitet, der prioriterte grupper i større grad kan ha
fortrinnsrett på den største ferjen. Det er ikke uvanlig å ha halvtimesruter f.eks. fra kl.
0600 til ca kl 1800 t eller til kl 2100, med sjeldnere avgang om natta, ev. nattestengt fra kl.
2400. En kan også velge å holde nattåpent bare for prioriterte grupper.

Tabell 6 Ferjestørrelse/PBE/kapasitet

Ferjestørrelse Overfart og
vending kan skje
i løpet av 1/2
time

2 ferjer som går i
halvtimesrute

Ferje A i kombinasjon
med ferje B

Halvtimesrute 5424 PBE/døgn
226 PBE/time

På denne strekningen vurderes det hensiktsmessig å ha to ferjer som hver ligger på en
kapasitet på i overkant av 1 00 PBE.

En kan i tillegg ta den ene ferja ut av trafikk i deler av døgnet, la ferjene gå i frekvens
f.eks. hver 30 minutter, ha sjeldnere rute kveld/natt, forbeholde nattkjøringen til prioriterte
grupper osv. Mao. kan kapasiteten tas betraktelig ned i roligere perioder.

Sweco vurderer at det er viktig å ha tilstrekkelig kapasitet i travle perioder, herunder å ta
unna næringstrafikk, se beregninger av ÅDT omregnet til lengde kø på land og PBE
lengre frem i rapporten.
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5.3.2.6 Anbefalingferjer

Basert på innspill fra Kystverket, fra ScaleAQ og vurderinger gjort internt hos Sweco
legger Sweco til grunn at anløpssted og farled velges som følger for ferjealternativet:

• Hitra: Kjerringvåg
• Frøya: Hammarvik
• Gul seilingsled, 5,05 km, nord for Flesa fyr, vest for Grenholmen, øst for

Håskjæret gitt at mulig (ev. rød seilingsled, jf. strømforhold)
• Oppstillingsplass kommunal eiendom gbnr 9/204
• Overfart anslått av Kystverket legges til grunn: 20-25 minutter
• Det legges til grunn at avlessing og pålessing kan gjennomføres39 i løpet av 5

minutter, slik at to ferjer kan gå i halvtimesrute i de travleste periodene

Det presiseres at alternative arealer med sjøadgang for ScaleAQ er en viktig forutsetning
for Swecos anbefaling for anløpssted. Frøya kommune og bedriften er spurt om de
kjenner til aktuelle alternativer, uten at dette spørsmålet er besvart.

39 Kontakt hos ferjeselskap sier om dette: «Om det er mye trafikk kan det nok bli knapt med tid for
lasting/lossing. Men sammenlignet med f.eks (alternativ ferjestrekning) er det til normalt ikke
problem med 5 minutter liggetid. Her kan utfordringene komme på fredag og søndag når det er
store utfartshelger.»
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5.3.3 Trafikkmengder og reisetider

Ferje vil medføre en betydelig endring i reisetider og tilgjengelighet til Frøya i
anleggsperioden. Denne løsningen vil også påvirke alle kjøretøy som skal krysse
Frøyfjorden.

Under vises beregnet reisetid for en reise over fjorden:

• Det er ca. 5,5 km seilingslengde. Forventet overfartstid er på 20-25 minutter. Det
anslås 25 minutters kjøretid inkludert tømming av ferja.

• Ventetid settes til 1 0-1 2 minutter. Håndbok V71 2 anslår at ventetid på bynære
samband er 0,25 x avgangsintervall (7,5 min med 30 minutters frekvens), mens
det er 0,5 x avgangsintervall (1 5 min) for andre samband. En ferje over
Frøyfjorden vil ha en stor lokal funksjon og har mer funksjon som et bynært
samband enn en ferje som en del av hovedveg i en region. Det er derfor valgt 1 0
minutter.

• Det er ca. 5 minutters ekstra kjøretid for å komme seg fra fv. 71 4 og til
ferjeleiene. Hoveddelen av denne kjøringen ligger på Hitra mellom Kjerringvåg og
krysset med fv. 71 4.

• Gitt forutsetningene over blir det en reisetid over fjorden på ca. 40-45 minutter.
Dagens reisetid er ca. 5 minutter. Dette vil si at hvert kjøretøy vil bruke 35-40
minutter mer for å krysse fjorden.

Erfaringsvis vet vi at ferjeavløsningsprosjekter (at en går fra ferje til bro eller tunnel) som
regel medfører betydelig økning i trafikk. Det skaper mer aktivitet og reisemotstanden
synker. Den historiske utviklingen i Frøyatunnelen viser dette hvor trafikken har økt jevnt
helt siden åpning av tunnelen.
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Figuren under viser eksempler på utviklingen i trafikkmengder etter
ferjeavløsningsprosjekter40.

Tabell6 Trafikkutvikling ved ferjeavløsningsprosjekter. Kilde: Travellers' reactions to inconvenience
removal due to fixed link projects.

Tid er en kostnad og ferje betyr en stor endring i reisekostnadene/-ulempene ved å
krysse fjorden. For de korte reisene, eksempelvis mellom Frøya og Hitra, vil endringen
medføre en stor %-vis endring i reisekostnader. For de lengre reisene utgjør endringen i
kostnadene en mindre andel. Det er endringen i generaliserte kostnader41 som
tradisjonelt blir brukt til å anslå effekt av ferjeavløsningsprosjekter eller bompenger.

Eventuelle ferjetakster vil komme som en ytterligere kostnad til reisetiden og øvrige
ulemper. Tabellen under viser priselastisitet ved fordelt på sambandslengde, turlengde og
ferjeavhengighet42. Elastisiteten viser hvor %-vis hvor mye av trafikkmengdene som
endres gitt en %- vis endring i generaliserte kostnader. Dette betyr at om prisen endres
med + 1 % endres trafikken med eksempelvis - 0,2 %.

40 Travellers' reactions to inconvenience removal due to fixed link projects. Doctoral
theses at NTNU, 201 9:261 . María Díez-Gutiérrez
41 Kostnadene som trafikanter og transportbrukere står overfor når de vurderer å reise,
kalles ”generaliserte reisekostnader” og omfatter tidskostnader, drivstoffutgifter,
bompenger m.m. (i tillegg til kostnader som bussbillett, ferjebillett m.m. når
kollektivtransport er inkludert).
42 Trafikale og økonomiske virkninger av økt rabattinnsats på ferjesamband. SIB-rapport
nr. 4 201 3. Handelshøgskolen i Bodø og Møreforskning
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Tabell 7 Priselastisitetervurdert ut fra sambandslengde, turlengde og ferjeavhengighet. Kilde:
Trafikale og økonomiske virkninger av økt rabattinnsats på ferjesamband.

Åbruke erfaringstall og elastisiteter på ferje som anvendes som erstatning for tunnel i
anleggsperioden er derimot ikke like lett. Erfaringstallene er basert på permanente tiltak
og varige endringer og ikke midlertidige stenginger over kortere perioder. Ved 1 1
måneders anleggsperiode vil mange av effektene som skjer ved vanlige
ferjeavløsningsprosjekter ikke skje, som endringer i bosted og arbeidsplasser. En stor
andel av dagens trafikk gjennom Frøyatunnelen er også relatert til arbeid. Dette er trafikk
med stor avhengighet av å reise og som er mindre følsom for endringer, se tabellen over.

Mest følsom for endringer er de private reisene som ikke er relatert til arbeid. Som vist
tidligere er disse estimert til 23 % på virkedager og 65-70 % i helgene. Det er i dette
prosjektet ikke beregnet eller satt et tall på avisningen i trafikk da usikkerheten vil være
stor. Men Sweco anslår at den vil være betydelig. Hvis det innføres ferjetakst i tillegg vil
avvisningen øke ytterligere og tilleggseffekten vil trolig isolert sett være minst like stor
som den avvisning som innføring av ferjen alene medfører.

For å være rimelig robuste i forhold til trafikkmengder og ferjekapasitet er det valgt å ta
utgangspunkt i en høy virkedag 2020 som trafikkgrunnlag. Det er imidlertid ikke
medregnet en trafikkvekst frem til åpningsår. Med 3 % årlig vekst vil dette utgjøre 1 6 %
vekst i perioden 2020 – 2025.

Med hensyn på prissatte konsekvenser er det ikke tatt hensyn til at alternativet vil avvise
trafikk, altså at folk i mindre grad velger å reise. Vi forutsetter at all denne trafikken får
ulempen med økt reisetid. Det bemerkes at dette er en streng måte å regne
samfunnsøkonomi på. Når folk velger å ikke reise eller reise et annet sted gjør de det
fordi kostnaden er blitt for stor. Da skal metodisk ikke hele ulempen regnes med i
regnestykke. Forenklet kan en ta utgangspunkt i at hvis et tiltak medfører at halvparten av
trafikken forsvinner vil trafikantnytten som følge av tiltaket bli redusert med 25 %.

5.3.4 Tekniske forhold

Geologiske forhold for dette alternativet tilsvarer referansealternativet, oppgradering av
dagens tunnel.
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For teknisk løsning beskrives følgende:

5.3.4.1 Mobil ferjekai

I Håndbok V431 Ferjekai beskrives mobil ferjekai som mulig løsning som følger:

Samtale med Statens vegvesen avdekker følgende om dette: SVV har for tiden tre
ferjekaier av ny type og er i ferd med å bestille flere, så de har grei tilgang til dette. Dette
er flytende kaier som kan hektes opp på vanlig måte. Det er viktig at det fins noe som
ferja kan legge til.
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Statens vegvesen uttaler følgende om slik mobil løsning: «Normalt bygges ferjekaibrua
på flytepongtonger. Brua heves og senkes med hydraulikksylindere som på en normal
ferjekaibru. Brua kan også opereres som en vanlig ferjekai med stålrør til bunnen og med
hydraulikksylindere som monteres på toppen av f. eks innstøpte rør.
Denne typen blir mer som en vanlig ferjekai. Fordelen med mobile ferjekaier er
monteringstiden, siden ferjekaibru består av få elementer, som er enkle og montere.

SVV har tidligere montert opp en mobil ferjekai på 3-4 dager. Alt er lagt opp til å ha
komponenter som er enkle å montere og kan lett demonteres og fraktes til
neste prosjekt. I systemet er det med rammesystem som monteres på pongtongene og
som man fester stag til for å holde pongtongen og ferjekaibrua i riktig posisjon.
SVV har spesialbygde containere med alle PLS styring og hydraulikkpumpe etc, som
kobles rett til en strømkilde.

Det som kan være utfordringen er fendring/ fender kai eller dykdalber43. Å prise dette er
veldig avhengig av stedlige forhold og hvor man kan legge ferjekaia. Har man en
eksisterende kai, er det kun å fendre opp riktig for ferja som er utfordringen».

Da aktuelle ferjesteder har kai hvor mobil løsning kan kobles på, slik at utvidelser i
hovedsak kan gjøres i sjø er det ikke vurdert å bygge helt ny kai.

43 Dykdalb er en fortøyningsinnretning som består av 3-1 5 pæler som er rammet på skrå
ned i havbunnen (Wikipedia)
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5.3.5 Kostnader og inntekter

Kostnader knyttet til rehabilitering av tunnel som i referansealternativet.

5.3.5.1 Kostnader knyttet til ferjekai

Statens vegvesen har utarbeidet et prisestimat for leie av mobil ferjekai 24 m lengde. Det
koster 76 450 kr pr mnd å leie en slik kai. I tillegg kommer montering og transport på
905 600 kr, hhv. Demontering på 878 600 kr.

Tabell 8 kostnader ferjekai

Leie pr mnd Antall mnd Kun i
anleggsperioden

Leie av kai, 1 % rente 76 450 1 1 840 950

Stag, fenderpanel, må kjøpes 890 000

Monteringskostnader og transport 905 600

Demonteringskostnader,
returtransport 878 600

Totalt for en kai 2 609 550

To kaier 5 21 9 1 00

Vi har mottatt kostnadsoverslag knyttet til én kai. Ut ifra Sweco’s kjennskap til lokale
forhold blir det trolig behov for å koble til mobile flytekaier ved begge ferjesteder, både i
Kjerringvåg og i Hammarvika. Kostnaden kan dermed dobles.
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5.3.5.2 Kostnader ved leie av ferje

Tabell 9 Kostnader leie ferje

Pr mnd
ferje A

Pr mnd
ferje B

A+B pr
mnd

Antall
mnd Til sammen

Leie av ferje 1 475 000 1 700 000 3 175 000 11 34 925 000

Drivstoff, full døgndrift,
halvtimesrute, realistisk
motoreffekt, distanse 5,5
km, overfart 20 min 1 084 050 908 95044 1 993 000 11 21 923 000

Lønnskostnader, full
bemanning 2 007 500 2 007 500

4 015 000
11

44 165 000

adminstrasjons-
kostnader 125 000 125 000

250 000
11

2 750 000

Til sammen i
anleggsperioden 103 763 000

Det legges til grunn leie av to spesifiserte ferjer, som er anonymiserte av hensyn til
konkurranse. Det er tatt med leiekostnader, drivstoffkostnader, lønnskostnader knyttet til
full bemanning og administrasjonskostnader.

Til sammen vil kostnadene ligge på rundt 1 03,75 mill. kr i anleggsperioden.

5.3.5.3 Kostnader knyttet til oppstillingsplasser

Fylkeskommunen oppgir at det nylig er utredet ferjetilbud mellom Aure og Hitra
(Laksåvika-Kjørsvikbugen), der kostnader til oppstillingsplasser er beregnet til 7,8 mill. kr.

I forståelse med fylkeskommunen legges det derfor til grunn at kostnader til
oppstillingsplasser for dette prosjektet vil komme på omtrent 8 mill. kr. Dette er relevant
for referansealternativet, begge ferjealternativene og rømningstunnelalternativet.

44 Drivstoff ferje 2 inkluderer kostnad gass og diesel
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5.3.5.4 Inntekter fra billettsalg

Fylkeskommunen har bedt Sweco regne på mulige inntekter fra å legge ferjetakst på bruk
av ferje.

Det er to takstregulativer for ferje som gjelder, hhv. Riksregulativet og Autopass-
regulativet.

Den enkelte ferjestrekning plasseres i takstsone etter ferjestrekningens lengde. For
Kjerringvåg-Hammarvik, gul seilingsled, 5,09 km, innebærer dette sone 6.

Forskjellen mellom de to regulativene er som følger: Riksregulativet omfatter betaling for
persontrafikk (gående/passasjerer). Dette ligger ikke i Autopassregulativet. Videre
innebærer Autopassregulativet at bedriftskunder kan oppnå 30% rabatt, mens
privatkunder kan oppnå 50% ved å inngå rabattavtale og knytte kjøretøy til
storbrukerkonto med forhåndsbetaling. Autopass er enklere å håndtere for
ferjemannskapet, da en bare trenger å registrere registreringsnummer ved å ta bilde av
dette med en håndholdt mobiltlf, mens en ved Riksregulativet må sjekke inn i vinduet hvor
mange passasjerer som er med osv.

Statens vegvesen oppgir at i den grad en ønsker å redusere takstbelastningen er det
vanlig å gjøre dette ved å redusere sone. Å ta ut enkeltgrupper av hensyn til disse
(passasjerer, næringslivstrafikk, lange kjøretøy) har ikke vært vanlig.

Tabell 9 Autopass regulativet - aktuelle soner
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Tabell 10 Riksregulativet - aktuelle soner. Regnestykket vårt legger sone 6 til grunn.

Riksregulativet ligger i det følgende til grunn, ganske enkelt fordi det har vært enklere å
regne på. Vi innser at det etter hvert er mest vanlig å bruke Autopass. I den grad en
ønsker å gå videre med et ferjealternativ og legge ferjetakster til grunn, anbefaler vi at en
regner nøyere på dette enn det vi har hatt anledning til.

Vi har brukt ÅDT -tall fra 201 9 og fremskrevet dette med 3% vekst frem til 2024. Det er
ikke tatt hensyn til at et slikt alternativ vil ha en trafikkavvisende effekt. Sweco har gjort
visse tilpasninger for å få kategoriene i telleapparatet i tunnelen til å passe med
ferjetakstkategoriene45. Det er lagt til grunn at hvert korte bil har gjennomsnittlig 1 ,1
voksen passasjer, i tillegg til 0,2 barn.

Inntekter
fra

kjøretøyer
pr døgn

Inntekter fra
passasjerer

pr døgn

Sum
inntekt pr

døgn

Sum inntekt
365 døgn:

1 år

11 mnd

Sone 6 –
kort led

Hammarvik 475 96 571 208 284 190 927

Tabell 12 Mulige inntekter fra ferjetakster etter Riksregulativet, ÅDT fra 1. september 2020 lagt til
grunn. Tusen kr

45 Det forutsettes at 1 00% av alle biler i kategorien <6m er kortere enn 5,6 m lange. Alle
biler i takstkategori B3 og B4 i tabellen for Riksregulativet forutsettes å være 6,6m lange,
alle i takstkategori B3 og B6 forutsettes å være 1 2 m lange, alle i takstkategori B7 og B8
forutsettes å være 1 5m lange, mens alle i kategori B9 og B1 0 forutsettes å være 22m
lange.
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Dersom en skulle valgt den lange leden nord for Grønnholmen, ville regulativet tildelt
ferjestrekket en høyere sone, noe som ville økt inntektene med drøyt 50 mill. kr. Nord-
Hammarvik som anløpssted ville medført en enda høyere sone og økt inntektene fra
billettsalg ytterligere. Dette er ikke tatt med i vår rapport da vi ikke anbefaler disse
løsningene, men nevnes som illustrasjon på hvordan sonesystemet fungerer – økt
transportlengde øker takstene og dermed inntektene.
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5.4 Alternativ: Varig beredskapsferje

Skisse
Samlede

kostnader
(inkl. mva. der relevant)

Tunnel-
forutsetninger

Varighet,
organisering av
anleggs-periode

Varig beredskapsferje
1 125 mill. kr inkl.
oppgradering, kai,

leie av ferje,
oppstillingsplasser og

beredskapsferje

T8
10% stigning

Ca. 5,3 km lang

11 mnd
To ferjer i halvtimesrute
Kjerringvåg-Hammarvik

Som i forrige alternativ etableres det et ferjesamband mellom Kjerringvåg og
Flatval/Hammarvika/Nord-Hammarvika. Til forskjell fra det alternativet skal
ferjesambandet i dette tilfellet være et samband som kan opprettholdes også med tanke
på fremtidig drift i beredskapssammenheng. På denne måten blir ferjesambandet en
reserve ved stengt tunnel.

I alternativet rehabiliteres Frøyatunnelen som i referansealternativet
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5.4.1 Anleggsperiode

Det er anslått at rehabiliteringsarbeidet vil foregå over en periode på 1 1 måneder. Det
legges til grunn at tunnelen åpner 1 . januar 2025, og at anleggsperioden dermed starter
1 . februar 2024.

5.4.2 Ferjetilbudet i anleggsperioden og fremover

I anleggsperioden legges det til grunn tilsvarende ferjeaktivitet som beskrevet i forrige
alternativ. I dette alternativet legges det til grunn løsninger for beredskapsferje også i
fremtiden.

Dette innebærer at kailøsninger bør fremstå som permanente, og tåle belastninger fra
vær og vind over en lengre periode. Det innebærer også at det bør inngås langsiktige
kontrakter for mulig leie av ferje ved behov.

For å anslå fremtidig behov for beredskapsferje legger Sweco opplysninger fra Statens
vegvesen om hendelser/meldinger i Frøyatunnelen i perioden 201 0-2020 til grunn.

Kapittel 3.4.3 viser oversikt over hendelsene.

Trenden for antall ganger Frøyatunnelen er midlertidig stengt er økende noe som
vurderes å henge sammen med økning i trafikk.

I år 2020 var tunnelen midlertidig stengt 70 ganger, derav 28 ganger som følge av
vedlikehold og 40 ganger som følge av uhell, bilberging etc. Tidsmessig var tunnelen i
gjennomsnitt stengt 4,7 timer per hendelse for vedlikehold og 0,7 timer per hendelse ved
uhell.

Vegdirektoratet oppgir at hydraulikk som ikke brukes lett kan få problemer etter noe tid.
De har foreslått at hydraulikk osv. på kaiene kan kobles fra etter at anleggsfasen er ferdig
av hensyn til vedlikehold. Dette vil innebære at det vil ta noe tid å koble til dette utstyret
på igjen og ferja vil dermed ikke være umiddelbart tilgjengelig dersom det skjer noe i
tunnelen. En kan alternativt vurdere å inngå vedlikeholdsavtale med Statens Vegvesen,
eller ferjemannskapet kan gis opplæring i å holde hydraulikken ved like. En frakobling vil
gjøre reserveferja mindre operativ på kort varsel, da det ifølge Vegdirektoratet vil ta
«noen timer» å koble den til igjen, noe som gjør en slik ferje mindre i stand til å dekke de
korte stansene på 1 -3 timer.

Det er beskrevet kostnader ved å ha en beredskapsferje liggende fullt bemannet lokalt på
Hitra-Frøya. Det kan også tenkes muligheter der en inngår avtaler med ferje liggende
f.eks. i Trondheim eller annet tettsted/ev. ved annet ferjeleie, og der ferjen hentes inn ved
oppståtte behov. En slik avtale vil trolig kunne redusere kostnadene noe, uten at vi har
regnet på dette, men vil samtidig ikke fange opp de akutt oppståtte hendelsene som må
løses på kort varsel.

Det presiseres at Vegdirektoratet ønsker en grundig befaring før en ev. velger en slik
løsning.
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Tidsbruken ved uhell medfører historisk sett kort forholdsvis korte perioder der tunnelen
er stengt og det vil normalt ikke være tid til å sette en beredskapsferje i drift. Når tunnelen
er stengt som følge av vedlikehold skjer dette på natta og behovet for ferje er forholdsvis
liten. Beredskapsferja vil i hovedsak være nyttig hvis det skjer et uhell som medfører
stengt tunnel i lang periode.

5.4.3 Tekniske forhold

For tunnel som i referansealternativet.

Utvidelse av ferjekaier, oppstillingsplasser mm. i hovedsak som i alternativ 2, skjønt
løsningene må fremstå som mer varige, og behov for vedlikeholdskostnader kan oppstå.
Ikke beskrevet i detalj. Oppstillingsplasser som i alternativ 2, skjønt løsninger må fremstå
mer permanente og behov for vedlikehold kan oppstå.

5.4.4 Kostnadsanslag

Rehabilitering av tunnel som i referansealternativet.

5.4.4.1 Ferjekai

Tabell 13 kostnader ferjekai varig ferje

Leie pr mnd Antall mnd Varig løsning
Kjøp av nytt utstyr,
relevant ved varig
beredskapsferje

8 630 000

Leie av kai, 1% rente 76 450 1 1
Stag, fenderpanel,
må kjøpes 890 000

Monteringskostnader 905 600
Demonteringskostnader,
returtransport
Totalt for en kai 10 425 600
Totalt for 2 kaier 20 851 200

Til forskjell fra midlertid ferje vil det ikke være aktuelt med demonteringskostnader ved
dette alternativet. Det kan ev komme vedlikeholdskostnader i tillegg. Slitasje søkes
minimert ved å demontere hydraulikk, og bare koble til denne før bruk.
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5.4.4.2 Kostnader leie av ferje

Tabell 14 kostnader leie ferjekai

Pr mnd ferje A Pr mnd ferje B
Samlet

leiekostnad ferje
pr mnd

Antall mnd Til sammen

Leie av ferje 1 475 000 1 700 000 3 1 75 000 1 1 34 925 000

Drivstoff, full døgndrift,
halvtimesrute, realistisk
motoreffekt, distanse 5,5
km, overfart 20 min 1 084 050 908 95046 1 993 000 1 1 21 923 000

Lønnskostnader, full
bemanning, pr skift 2 007 500 2 007 500 4 01 5 000 1 1 44 1 65 000

Administrasjonskostnader 1 25 000 1 25 000 250 000 1 1 2 750 000
Til sammen i
anleggsperioden 1 03 763 000

Leieavtale47 for fremtidig
beredskapsferje48

2 454 750 2 454 75049
Årlig kostnad

beredskapsferje: 29 457 000

Kostnader i anleggsperioden som i alternativ 2.

I tillegg kostnader til fullt bemannet beredskapsferje, se fotnote om dette på bunnen av
siden.

5.4.4.3 Kostnader oppstillingsplass

8 millioner krones legges til grunn som beskrevet i alternativ 2.

46 Drivstoff ferje 2 inkluderer kostnad gass og diesel
47 Kun en ferje lagt til grunn etter anleggsperioden
48 Innebærer leiekostnad + vedlikehold + andre driftskostnader, kostnader ved å ha ei
ferje, 1 2 t fullt mannskap, noe drivstoff men ikke for kjøring, det vil koste 1 500 kr pr. time
ved kjøring i tillegg
49 Det presiseres at det legges til grunn bare 1 beredskapsferje
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5.5 Alternativ: Erstatningstunnel – 5 % stigning

Skisse
Samlede kostnader

(inkl. mva. der relevant)

Tunnel-forutsetninger

Varighet,
organisering av
anleggs-periode

Erstatningstunnel –5%
stigning 2 735 mill.kr inkl. ny

tunnel, vei i dagen + omgj.
av dagens til rømning

T 10,5
5% stigning

Ca. 8,1 km lang

7-8 års byggetid.
Tunnelen bygges først,
Ingen hindring av trafikk

i anleggsperioden.
Dagens tunnel kun enkel

omgjøring til
rømningstunnel.

I alternativet etableres det en ny undersjøisk tunnel som skal erstatte dagens tunnel. I
henhold til kravene i EU-direktivitet og vegnormalene skal tunnelen ha maks stigning 5%.
Dette medfører at tunnelen vil strekke seg lenger på hver side av Frøyfjorden. Det nye
tunnelløpet går øst for dagens tunnel.

Helt ny tunnel vil kunne tilfredsstille alle krav til teknisk standard og sikkerhet. Dagens
tunnel vil da ha en funksjon som rømningstunnel og omkjøringsmulighet.

Dagens tunnel omgjøres til rømningstunnel.

Med ÅDT<6000 vil tunnelen ha dimensjoneringsklasse H1 og i utgangspunktet med
tunnelprofil T9,5. Etter gjennomgang i møte med TFK har vi imidlertid valgt å legge T1 0,5
til grunn for dette alternativet. Tunnellengden blir ca. 8,1 km.

I stigningspartiene av tunnelen kan det være aktuelt med utvidelse av profilet (T1 2,5) for
krabbefelt. Det er ikke gått inn på hvor stor nytten av dette vil være. Krabbefelt er ikke
inkludert i kostnadsoverslaget for ny tunnel.



59(108)

RAPPORT UTREDNINGSALTERNATIVER FRØYATUNNELEN

5.5.1 Anleggsperiode

7-8 års byggetid. Tunnelen bygges først. Ingen hindring av trafikk i anleggsperioden.
Dagens tunnel kun enkel omgjøring til rømningstunnel.

5.5.2 Trafikkavvikling i byggeperioden

I alternativet er det lagt opp til at trafikken avvikles som normalt i dagens tunnel frem til
nytt tunnelløp er på plass. Etter at ny tunnel er åpnet vil dagens tunnel legges ned, og i
fremtiden eventuelt bli benyttet som rømningstunnel.

5.5.3 Geologiske og tekniske forhold

Ingeniørgeologiske vurderinger knyttet til ny tunneltrasé er omtalt i delrapport «R02
alternativsvurdering tunnel».

Med 5 % stigning øker tunnellengden i forhold til dagens med ca. 1 ,6 km på
Dolmøyasiden. Det er en begrensning i hvor langt tilbake man kan trekke tunnelen pga.
Dolmøysundet. Det er også en markert kløft igjennom terrenget nær brua mot
Dolmøyasundet som sannsynligvis innebærer dårlig bergkvalitet (mellom Iselivågen og
Øvervågen). Tunnelen legges med to kurver i en s-form for å få tilstrekkelig lengde og
med ny portal øst for Dolmøy Industripark.

På Frøyasiden er det valgt å legge ny portal rett nord for rundkjøringen/kryss mellom
fylkesvei 71 4 og 71 6. Tunnelen starter i nordlig retning. Deretter går tunneltraseen i en
2700 kurve og er parallell med eksisterende tunnel før kryssing under fjorden.
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Det må bygges ny veg i dagen mellom nye tunnelportaler og fylkesvegen. Ny vei i dagen
får en lengde på i underkant av 250 m på Dolmøyasiden. Det blir bygging på løsmasser,
antagelig torv for ca. 1 5-20 m og deretter bergskjæring og noe fylling i ca. 200 m lengde
før påkobling på eksisterende veg. I tillegg er det en konflikt med en lokalveg ned til
Heggåsen som også må legges om (ca. 250 m ny veg), eller alternativt krysse over eller
under ny fylkesveg.

På Frøya siden blir det ca. 50 m ny veg i dagen på eng/beitemark før tilknytting til
fylkesveg-kryss.

Det er generelt ikke krav om rømningsveier i tunneler som har tilsvarende trafikkmengde
og lengde som Frøyatunnelen50. Tunnelsikkerhetsforskriftene har imidlertid bestemmelser
for gjennomføring av risikoanalyser av eksisterende tunneler for å vurdere behov for
rømningsveier. Risikoanalysen skal presisere og begrunne tiltak for å redusere
sannsynligheten for ulykker og deres konsekvenser. Når investeringskostnaden ikke er så
høy for å senke risikoen kan det å inkludere dagens tunnel som rømningsvei være et godt
tiltak for å redusere konsekvensen av f.eks. en brann i tunnelen.

Det er derfor i denne omgang foreslått å etablere nødutganger mot eksisterende tunnel
hver 500 m. Noen av tverrforbindelsene må imidlertid bli ganske lange pga.
høydeforskjellen mellom løpene. Plassering av tverrforbindelser er vist på tegning 151.

Tverrforbindelser/nødutganger bygges med tunnelprofil T4.

For beskrivelse av løsninger for frostsikring, brannvann, tekniske bygg, vann- og
avløpssystem og annet vises det til Delrapport Tunnel. Der beskrives også ombygging av
dagens tunnel til rømningstunnel.

5.5.4 Trafikkmengder og reisetider

En ny og forbedret tunnel, og spesielt bedre stigningsforhold, vil medføre økt
kjørehastighet for kjøretøyene gjennom tunnelen. I EFFEKT 6.7852 er det etablert en
beregningsmetodikk for fart som tar høyde for stigningsforhold. Det er hentet ut
gjennomsnittlige kjørehastigheter gjennom eksisterende tunnel og ny tunnel fra EFFEKT.

For dagens tunnel viser uttaket fra EFFEKT følgende:

For lette biler beregnes en gjennomsnittlig fart på ca. 74 km/t og for tunge biler beregnes
en gjennomsnittlig fart på ca. 66 km/t. I dette regnestykket ligger til grunn at kjøretøyene
opprettholder farten nedover og på de flate strekningene. I stigningen ut av tunnelen
mister kjøretøyene fart og spesielt de tunge får kraftig redusert fart. Modellen tar ikke

50 Gjelder ved ÅDT < 8000, bortsett fra når tunnellengden er mer enn 1 0 km, da kreves
rømningsvei ved ÅDT >4000
51 Denne tegningen er vist på denne rapportens side 3, før sammendrag og
innholdsfortegnelse. Utsnitt som viser kurvatur på Frøyasiden (inkl. et par
rømningstunneler) er vist på nest siste side. Tegningen er ellers sammen med andre
tegninger vedlegg til Fagrapport tunnel (R-02)
52 EFFEKT er Statens vegvesens hovedverktøy for å utføre nytte-kostnadsanalyser i
forbindelse med vei- og transportprosjekter.
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hensyn til at lette biler kommer bak tunge kjøretøy. Således er farten for lette kjøretøy
trolig noe overestimert.

For ny tunnel med 5 % stigning beregnes at både lette og tunge kjøretøy klarer å
opprettholde farten gjennom tunnelen. Fartsmodellen i EFFEKT beregner at
gjennomsnittlig fart blir 77 km/t. Dette vil si at det i hovedsak er de tunge kjøretøyene som
kjører fortere.

Den nye tunnelen medfører lengre kjøreveg enn dagens løsning både på Frøyasida og
på Hitrasida. Fra rundkjøringen på Frøya (fv. 71 4 x fv. 716 før dagens tunnel) til
Dolmsundbrua på Hitra (fv. 714) medfører ny løsning ca. 2 kilometer lengre reiseveg enn
i dag. I EFFEKT beregnes atreisetiden på denne strekningen øker med i overkant av ett
minutt for personbiler og underkantav ett minutt for tunge kjøretøy i forhold til dagens
løsning. Dette vil si at økt fart i stigningene ikke kompenserer for økt reiselengde og
reisetiden går i gjennomsnitt litt opp mellom Frøya og Hitra.

Det er videre antatt at trafikkmengdene i dette alternativeter tilsvarende som i Referanse.
Til tross for lengre reiselengde og kjøretid, vil trolig opplevelsen av en tryggere tunnel
kompensere for dette og heller medføre økt etterspørsel etter å kjøre gjennom tunnelen.
På det andre siden vil en ny tunnel mest sannsynlig bli delvis bompengefinansiert.
Bompenger vil være trafikkavvisende.

Rapporten «Finansiering av vegprosjekter med bompenger. Behandling av og
konsekvenser av bompenger i samfunnsøkonomiske analyser53 viser en betydelig
variasjon i hvilken effekt bompenger har. Størst reduksjon som følge av bompenger finner
vi for lokaltrafikk i byer, mens typisk gjennomgangstrafikk og lengre reiser er mindre
følsomme. Priselastisiteten for bompenger ble estimert til -0,5 % i gjennomsnitt.

Hva dette er betyr i praksis for trafikken har det ikke vært anledning til å regne på detaljert
i dette prosjektet. Det er heller ikke regnet på hva eventuelle bomsatser vil være.
Erfaringsvis ligger reduksjonen i trafikkmengde i størrelsesorden 10 –30 % som følge av
bompenger. Dette vil redusere evt. nyttegevinster ved en ny tunnel noe.

5.5.5 Kostnadsanslag

Kostnader for dette alternativet er beskrevet i kapitel 6.4.

Samlet kostnadsoversikt er gitt i kapitel 7.

53 Finansiering av vegprosjekter med bompenger. Behandling av og konsekvenser av
bompenger i samfunnsøkonomiske analyser. Consept-rapport nr 49. Morten Welde,
Svein Bråthen, Jens Rekdal, Wei Zhang
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5.6 Alternativ: Parallell tunnel, hver retning sitt løp – 7 % stigning

Skisse
Samlede kostnader

(inkl. mva. der relevant)

Tunnel-forutsetninger

Varighet,
organisering av
anleggs-periode

Parallell tunnel,
hver retning sitt
løp –7%
stigning

2 547 mill.kr inkl. ny tunnel,
vei i dagen + rehabilitering

av dagens

T8,5
Max. 7% stigning
Ca. 7,3 km lang

6-7 år til bygging av
parallellløp + 18 mnd til

oppgradering av dagens.
Tunnelen brytes først.

Ingen hindring av trafikk i
anleggsperioden

I alternativet etableres det en ny undersjøisk tunnel som i forrige alternativ,
erstatningstunnel. Forskjellen mellom det alternativet og dette er at her beholdes dagens
tunnel som fullverdig løp etter at ny tunnel er ferdig. Dette betyr at det vil være to
tunnelløp over Frøyfjorden. Hver av disse vil utelukkende føre trafikk én vei. Det medfører
at faren for møtetrafikkulykker elimineres. For at dagens tunnel fortsatt skal kunne være i
drift må denne rehabiliteres.

Tunnelen bygges med maksimum 7% stigning. Tunnellengden blir ca 7,3 km.

I dette alternativet vil trafikken i hver retning kjøre i hvert sitt tunnelløp etter at begge
tunnelene er åpnet.
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I stigningspartiene av tunnelen kan det være aktuelt med utvidelse av profilet (T1 2,5) for
krabbefelt. Det er ikke gått inn på hvor stor nytten av dette vil være. Krabbefelt er ikke
inkludert i kostnadsoverslaget for ny tunnel.

5.6.1 Anleggsperiode

Det er anslått en byggeperiode på 6-7 år for ny tunnel. Rehabilitering av dagens
tunnelløp finner sted etter at nytt tunnelløp er åpnet for trafikk. Det er anslått at det
tilsvarende vil ta 1 1 mnd. å rehabilitere tunnelløpet.

5.6.2 Trafikkavvikling i byggeperioden

I alternativet er det lagt opp til at trafikken avvikles som normalt i dagens tunnel frem til
nytt tunnelløp er på plass. Etter at ny tunnel er åpen, vil rehabilitering av dagens tunnel
starte. Trafikken vil i anleggsperioden avvikles gjennom det nye tunnelløpet. Etter
gjennomført rehabilitering vil trafikken gå i hvert sitt løp.

Mao. vil ikke trafikken på noe tidspunkt bli hindret av byggingen.

5.6.3 Trafikkmengder og reisetider

I dette alternativet beholdes det ene løpet som i dag og det etableres et nytt parallelt løp
med 7 % stigning. Begge løpene enveiskjøres i permanent situasjon. Løpet som leder
mot Frøya vil benytte dagens tunnelløp. Dette er en fordel fordi disse vil i hovedsak være
uten gods, være lettere og dermed håndtere stigningen bedre.

I løpet der dagens tunnel benyttes vil det blir en forbedring, hovedsakelig fordi lette biler
kan kjøre forbi de tunge i stigning. Den nye løpet vil få bedre stigningsforhold. Den nye
tunnelen medfører ca. 2 kilometer lengre reiseveg fra rundkjøringen på Frøya (fv. 71 4 x
fv. 71 6 før dagens tunnel) til Dolmsundbrua på Hitra (fv. 71 4) for det ene løpet.

Beregningene i EFFEKT viser at i løpet der ny tunnel benyttes øker reisetiden fra
rundkjøringen på Frøya (fv. 71 4 x fv. 71 6 før dagens tunnel) til Dolmsundbrua på Hitra
med ca. 1 ,5 minutter for lette kjøretøy og 1 minutt for tunge kjøretøy. Tilsvarende som for
alternativet med erstatningstunnel kompenserer ikke økt fart fullt ut for økt reiselengde.
For trafikken som blir igjen i dagens tunnel viser EFFEKT beregningene en liten gevinst.

Tilsvarende som for alternativet med erstatningstunnel er det antatt at trafikkmengdene i
dette alternativet er tilsvarende som i Referanse. Til tross for lengre reiselengde og
kjøretid i den ene retningen, vil opplevelsen av å kjøre uten motgående trafikk
kompensere for dette og heller medføre økt etterspørsel etter å kjøre gjennom tunnelen.
På det andre siden vil en ny tunnel mest sannsynlig vil bli delvis bompengefinansiert.
Dette vil være trafikkavvisende.

5.6.4 Geologiske og tekniske forhold

Ingeniørgeologiske vurderinger knyttet til ny tunneltrasé er omtalt i delrapport «R02
alternativsvurdering tunnel».
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Påhugg ved Frøya er lagt ved siden av eksisterende tunnel og går deretter i en 360°
kurve før den følger samme trase som beskrevet alternativ erstatningstunnel på østsiden
av dagens tunnel. På Dolmøya er også påhugget for ny tunnel lagt ved siden av
eksisterende tunnel. Slakere stigning medfører lenger tunnel. Dette løses ved å legge
den nye tunnelen i kurve vestover før den krysser over eksisterende tunnel og følger
samme trase som alternativet med erstatningstunnel under sjøen. Dette alternativet
følger i prinsippet samme trasé som det alternativet, men blir noe kortere og med påhugg
ved siden av dagens påhugg. Det blir da kun kort strekning for påkobling til eksisterende
veg.

Ny veg i dagen på Dolmøyasiden siden blir ca. 1 50 m hvorav ca 1 00 m på 1 -2 m fylling
på eng/beitemark samt ca. 50 m sprengt ut i skjæring før tilknytning til eksisterende veg.

Ny veg i dagen på Frøya siden blir ca. 50 m ny vei på eng/beitemark oppå 1 -2 m fylling.

Det er for nye tunneler generelt ikke krav om rømningsveier i tunneler som har
tilsvarende trafikkmengde og lengde som Frøyatunnelen54. I dette tilfellet bygges det to
nære parallelle løp hvor det ligger til rette for å etablere nødutganger/tverrforbindelser
mellom løpene. Det er derfor i denne fasen planlagt med tverrforbindelser hver 500 m.
Dette medfører at det noen steder må sprenges ut ganske lange forbindelsestunneler
pga. høydeforskjellen mellom løpene. Plassering av tverrforbindelser er vist på tegninger.
En risikoanalyse kan være et hjelpemiddel for å begrunne kost/nytte av å etablere
tverrforbindelser.

Tverrforbindelser/nødutganger bygges med tunnelprofil T4.

For beskrivelse av løsninger for frostsikring, brannvann, tekniske bygg, drenssystem,
vann- og avløpssystem og annet vises det til Delrapport Tunnel).

5.6.5 Kostnadsanslag

Kostnader er beskrevet i kapitel 6.5.

54 Se om ønskelig kapitel 5.5.3
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5.7 Alternativ: Rømningstunnel

Skisse
Samlede

kostnader
(inkl. mva. der relevant)

Tunnel-
forutsetninger

Varighet,
organisering av
anleggsperiode

Rømningstunnel
1 178 mill.kr inkl.

bygging av
rømningstunnel +

oppstillingsplasser +
rehabilitering av
dagens tunnel.

T5,5
10% stigning

Ca. 5,3 km lang

4år til bygging av
rømningstunnel
11 mnd. til oppgradering
av dagens.
Rømningstunnel brytes
først.
Døgnkontinuerlige
kolonner i
anleggsperioden

Dagens tunnel oppgraderes som planlagt når ny rømningstunnel er ferdig bygget.
Tunnelen utformes med enkel standard, men samtidig med vegbane og til dels
vannsikring dimensjonert for trafikk og tungtransport. På den måte vil den kunne fungere
som omkjøringsveg med lav hastighet både i oppgraderingsperioden og i forbindelse med
senere vedlikehold/oppgraderinger.

Den nye rømningstunnelen bygges parallelt med dagens og med samme
stigningsforhold. Vegnormalenes krav til rømningsvei, samt nøktern innredning legges til
grunn. Tunnelen er lagt øst for eksisterende tunnel for å unngå konflikt med
fordrøyningsbassenget. Senterlinje avstand mellom de to tunnelløpene er i overkant av
30 m, bortsett ifra mot endene hvor avstanden går ned til 1 0 m. Økt senterlinjeavstand er
valgt for å ha tilstrekkelig avstand fra snu- og havarinisjer i eksisterende tunnel.
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Tunnelen etableres med samme stigning som dagens tunnel, dvs. 1 0% på det meste.
Rømningstunnelen etableres med påhugg ved siden av portalene til dagens tunnel. Det
blir da en kort veistrekning i dagen, ca. 25 m med et kjørefelt for påkobling til
eksisterende veg.

Tunnellengden blir ca 5,3 km.

Tunnelen skal primært fungere som en rømningsvei for dagens tunnel. Det benyttes T5,5
profil. I oppgraderingsfasen vil den fungere som omkjøringsvei, da med redusert
hastighet og en-veis trafikk.

5.7.1 Anleggsperiode

Stipulert byggetid for rømningstunnelen er 3 – 4 år. I tillegg kommer rehabilitering av
eksisterende tunnel, på 1 1 mnd. Det forutsettes da at trafikken ledes i kolonne gjennom
rømningstunnelen i den perioden.

5.7.2 Trafikkavvikling i byggeperioden

I dette alternativet vil trafikken i anleggsperioden tilbys kolonnekjøring i rømningstunnelen
gjennom hele døgnet.

5.7.3 Trafikkmengder og reisetider.

Under vises beregnet reisetid for en kolonne:

• Lengde kolonnekjøring 6,2 km
• Hastighet: 40 km/t. Kjøretid ca. 9 min.
• Avvikling kolonne: Trafikken har naturlig en betydelig variasjon gjennom uka, i

helgene og også avhengig av sesong. I kapittel 3.4.1 viste vi en høy virkedag.
Størst trafikk er det på ettermiddagen og trafikken i en retning er ca. 1 20 kjt/t på
det største. Med 3 % vekst til 2024 vil dette si ca. 1 35 kjt/t. Under forutsetning om
at det er går to kolonner i hver retning blir det ca. 65-70 kjøretøy som skal i en
kolonne, med 3 sekunder mellom hver bil, vil det ta 3-4 minutter å avvikle en
kolonne.

• Dette betyr at det tar minst 1 2- 1 3 minutter å avvikle en kolonne i de travle
periodene. Så skal ledebilen snu og komme seg i posisjon. Under disse
forutsetningene kan det gå en kolonne hvert kvarter og ca. hver halvtime fra hver
side. Totalt blir dette to kolonner i timen hver vei. Det vil trolig være tidspunkter
der dette kan bli knapt med tid, men i store deler av døgnet vil trafikkmengdene i
kolonnene være betydelig mindre.

Tilsvarende som for kveldskolonnene for Referansealternativet vil det i tillegg til det
ovenstående være tapt tid i forhold til at man må møte opp i forkant av kolonnen og
organisering. Hvis kolonnene går til faste tider vil det være mer forutsigbart og tapt tid i
gjennomsnitt vurderes å gå ned. Samtidig vil en del kjøretøy ikke forholde seg til tidspunkt
og alle vil beregne en sikkerhetsmargin før kolonnen. Hvis det legges inn et tidstap i
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gjennomsnitt på 8 minutter vil hvert kjøretøy påregne 20 minutter for å kjøre gjennom
tunnelen.

I dag tar det ca. 5 minutter å passere tunnelen og tidstapet kan beregnes til 1 5 minutter.
En ulempesfaktor for trafikantene kommer som et tillegg.

Kolonnekjøringen vil oppleves på samme måte som en ferje eller bompenger, ved at den
vil medføre en større reisekostnad og reisemotstand. Også dette alternativet vil medføre
avvisning av trafikk. Reisemotstanden vurderes å være større enn eksempelvis
bompenger, men mindre enn ferjealternativet i anleggsperioden.

Med kolonne på ca. 70 kjt/t inkludert ca. 1 0 lange kjøretøy vil dette si behov for ca. 550-
600 meter oppstillingsplasser. I dette alternativet er det enda viktigere å finne gode
løsninger for oppstilling og avvikling av kolonnene. Områdene som er pekt på i kapittel
5.2.4 er også gjeldende her, og det må ivaretas tilstrekkelig plass.

Trafikkmengdene kan forventes å bli som i dagens situasjon, inkludert forventet
trafikkvekst frem til rehabiliteringsperioden. Med hensyn på prissatte konsekvenser er det
ikke regnet med trafikkavvisning. All denne trafikken får ulempen med økt reisetid i
anleggsperioden.

5.7.4 Geologiske og tekniske forhold

Ingeniørgeologiske vurderinger knyttet til ny tunneltrasé er omtalt i delrapport «R02
alternativsvurdering tunnel».

Nødutganger: Det vil bli etablert tverrforbindelser mot eksisterende tunnel for hver 500 m.
Tverrforbindelser / nødutganger bygges med tunnelprofil T4. Plassering av
tverrforbindelser er vist på tegning. Det er totalt 1 0 tverrforbindelser, de fleste med lengde
rundt 25 m. Det er to korte med 1 0 m lengde mot hver ende av tunnelen.

Eksisterende vegtunnel er utenfor regelverket med 1 0 % stigning og har forhøyet risiko
for hendelser pga f.eks. varmgang i bremser. Ved å bygge en rømningstunnel kan det
være mulig å få ned konsekvensene av en brann slik at risikonivået kan aksepteres.

For beskrivelse av løsning for vann- og frostsikring, brannvann, belysning, skilt og signal,
tekniske bygg, drenssystem og veioverbygning se Delrapport Tunnel.

Dette alternativet innebærer at dagens tunnel oppgraderes som beskrevet i
referansealternativet.

5.7.5 Kostnadsanslag

Kostnader for dette alternativet er beskrevet i kapitel 6.6.Samlet kostnadsoversikt er gitt i
kapitel 7.
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5.8 Alternativ: Nye tilkomstløp – 5 % stigning

Skisse
Samlede

kostnader
(inkl. mva. der relevant)

Tunnel-
forutsetninger

Varighet,
organisering av
anleggs-periode

Nye tilkomstløp
–5% stigning

1 952 mill.kr inkl.
nye løp, vei i dagen,
omgjøring av eks.

løp til rømning,
oppgradering av

midtparti

T 10,5
5% stigning

Ca. 8,1 km lang

6-7 års byggetid
+ 8. mnd. til
oppgradering av
midtparti.
Tilkomstløp brytes først.
En viss hindring av
trafikk ved
sammenkobling

I dette alternativet bygges det ny tunnel der dagens tunnel har for bratt stigning i forhold
til regelverket. Tilsvarende som for ny erstatningstunnel, er det i samråd med
oppdragsgiver valgt tunneltverrsnitt T1 0,5 for de nye tilkomstløpene i hver ende. Nye
tunnelløp fra hver side av fjorden kobles på eksisterende tunnel der denne flater ut under
sjøbunnen. Trafikken vil gå gjennom nye løp og gjennom midtre del av dagens tunnel.

Midtre del av dagens tunnel oppgraderes iht. forskriften. Dagens tunnelender gjøres om
til rømningsveier. Det legges til grunn noe arbeid med blant annet sjekk/vedlikehold av
vann og avløpssystem, vedlikehold av belysning og ventilasjon, punktvis vannsikring,
samt stedvis ettersikring av bergmasser.

I stigningspartiene av tunnelen kan det være aktuelt med utvidelse av profilet (T1 2,5) for
krabbefelt. Det er ikke gått inn på hvor stor nytten av dette vil være. Krabbefelt er ikke
inkludert i kostnadsoverslaget for ny tunnel.
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5.8.1 Anleggsperiode

Tilkomstløpene bygges først, anslått 6-7 år. Ca. 1 år til rehabilitering av midtpartiet.
Trafikantene vil i liten grad bli hindret, men unntak av en kort periode der de nye
tilkomstløpene kobles sammen med den eksisterende midterste delen av tunnelen.

7-8 års byggetid. Tunnelen bygges først. Ingen hindring av trafikk i anleggsperioden.
Dagens tunnel kun enkel omgjøring til rømningstunnel.

5.8.2 Trafikkavvikling i byggeperioden

I alternativet er det lagt opp til at trafikken avvikles som normalt i dagens tunnel frem til
nye tilkomstløp er etablert. Det vil være en kort periode der løpene knyttes sammen hvor
det blir behov for stengning av tunnelen. Etter at nye tilkomstløp er etablert, vil dagens
strekninger med 1 0 % stigning bli benyttet som rømningstunnel.

Midterste del av tunnelen vil bli oppgradert etter bygging av tilkomstløp. Det vil da være
aktuelt å avvikle trafikk gjennom kolonnekjøring, som beskrevet under
referansealternativet (dagåpen tunnel, kveldskolonner, nattestengt tunnel).

5.8.3 Trafikkmengder og reisetider

Dette alternativet vil i prinsippet medføre samme situasjon som Erstatningstunnel vist i
kapittel 5.5.4. Forskjellen mellom alternativene ligger primært i midtre del der
Erstatningstunnelen vil medføre et bredere tunneltverrsnitt, samt at det vil være
rømningstunnel i midtre del. Dette er primært faktorer som slår inn på tunnelsikkerheten
og ikke trafikkmengdene og reisetiden.
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For trafikkmengder i fremtiden vil det være de samme konsekvensene som for
Erstatningstunnel. Kostnadene og om det blir bompenger og størrelsen på disse kan
medføre at alternativet vil skille seg litt fra en Erstatningstunnel.

5.8.4 Geologiske og tekniske forhold

Ingeniørgeologiske vurderinger knyttet til ny tunneltrasé er omtalt i delrapport «R02
alternativsvurdering tunnel».

Tekniske løsninger i hovedsak tilsvarende alternativ «Erstatningstunnel 5% stigning». I
midtre del av traseen forblir tunnelen som i dag, bortsett fra at den skal oppgraderes iht.
dagens krav i forskriften

Utvidelse av midtre del av tunnelen slik at denne får T1 0,5 profil er gjennomførbart, men
vil være tidkrevende og kostbart. Mye av dagens installasjoner og vann- og frosstikring
må demonteres, samt at det må utføres sprengning og sikring ifb. utvidelse av profilet.
Dette vil øke byggetiden utover det som er planlagt ifb. oppgraderingen. Tunnelen vil
være stengt i anleggsperioden.

Alternativ med utvidelse av midtre del av tunnelen er ikke vurdert.

5.8.5 Kostnadsanslag

Kostnader for dette alternativet er beskrevet i kapitel 6.7. Samlet kostnadsoversikt er gitt i
kapitel 7.

6 Byggetid tunneler

Vurdering av byggetid for de forskjellige tunnel-alternativene omfatter følgende
arbeidsoperasjoner:

1 . Mobilisering og tilrigging
2. Tunneldriving inkl. forskjæring i begge ender
3. Bunnrensk
4. VA-tekniske anlegg og underbygning for veg
5. Vann- og frostsikring
6. Vegoverbygning og asfaltering
7. Elektro, ventilasjon, installasjoner og sikkerhetsutstyr
8. Utprøving og testing

Før oppstart av bygging av nye tunneler vil det være nødvendig å sette av tid til
planlegging, konsekvensutredning, regulering og byggeplan/prosjektering. Forskrift om
konsekvensutredning55 Vedlegg 1 punkt 7 e) sier at Andre vei- og jernbanetiltak med
investeringskostnader på mer enn 750 mill. kr. alltid skal ha planprogram eller melding og
konsekvensutredning. En må regne med at denne planprosessen tar minst 3-4 år før
entreprenør tar «første spadetak». Dette kan reduseres noe ved å bringe entreprenøren
tidlig inn i planfasen.

55 lovdata.no
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På grunn av plassbegrensning og hensyn til arbeidsforhold og sikkerhet, vil de beskrevne
arbeidsoperasjonene foregå i rekkefølge. Det vil av sikkerhetshensyn ikke være mulighet,
eller svært begrensede muligheter for å gjennomføre disse arbeidsoperasjonene
samtidig.

Før tunneldrivingen kan begynne, har vi stipulert i størrelsesorden 4 –6 uker for tilrigging
samt etablering av forskjæringer på begge sider av Frøy-fjorden.

Tunneldriving er basert på konvensjonell driving med boring og sprengning, tunnelene
drives som en-stuffsdrift fra begge sider av fjorden. Med systematisk sonderboring og
injisering, vil vi anta en ukeinndrift i størrelsesorden 30 –40 meter avhengig av
tunneltverrsnitt (T10,5, T8,5 og T5,5).

Før innredning i tunnelene kan påbegynnes, må det foretas bunnrensk og utkjøring av
masser fra vegbane benyttet under drivingen.

Innredningsarbeider i tunnelen vil bestå av VA-tekniske anlegg, vegoppbygging, vann- og
frostsikring. Som nevnt er muligheter for parallelle arbeidsaktiviteter svært begrenset på
grunn av plassbegrensninger og krav til sikkerhet. Arbeidene vil være utfordrende mht.
logistikk, og til dels tidkrevende.

Arbeider med tekniske installasjoner, elektro, belysning, ventilasjon og
sikkerhetsutrustning, kan påbegynnes så snart arbeider med VA, veg, vann- og
frostsikring er ferdig. Arbeider med montering, utprøving og testing er tidkrevende.
Estimert byggetid for de forskjellige tunnelene er gitt i tabell under. Byggetiden er oppgitt i
antall år basert på 44 arbeidsuker pr. år, og tunnelarbeider basert på to lange skift.

Tabell 15Estimert byggetid for tunneler

Alternativ Ny
erstatnings-
tunnel

Ny parallell-
tunnel

Rømningstunnel Nye
tilkomst-
tunneler

Tunneldriving
inkl. bunnrensk

Ca. 4 år Ca. 3 år Ca. 2 år Ca. 3 år

Innredning i
tunneler

Ca. 2 år Ca. 2 år Ca. 1 år Ca. 2 år

TI, elektro,
ventilasjon, etc.
inkl. testing og
utprøving

Ca. 1,5 år Ca. 1,5 år Ca. 1 år Ca. 1,5 år

Samlet
byggetid
tunneler

7 –8 år 6 –7 år Ca. 4 år 6 –7 år

Byggetiden er basert på kapasiteter/erfaringstall fra tilsvarende tunneler. Anslått byggetid
er beheftet med usikkerhet, og det vil være et potensiale for redusert byggetid ved god
planlegging og forberedelse av arbeidene. Alternative kontraktsformer med
totalentreprise og samspillskontrakter kan også gi muligheter for tidsmessig gevinst.
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I tillegg til bygging av nye tunneler kommer arbeider med helt eller delvis oppgradering av
eksisterende tunnel, evt. omgjøring av denne til rømningstunneler. Tid for oppgradering
av eksisterende tunnel er oppgitt til 1 ,5 år. Ved omgjøring av hovedløp til rømningstunnel
har vi anslått en varighet på ca. 0,5 år for alternativ med erstatningstunnel. For nye
tilkomsttunneler har vi anslått en varighet på ca. 1 år til oppgradering av midtpartiet.
Omgjøring til rømningstunneler er aktuelt på strekningene opp fra fjordbunnen i hver
ende.

Anslått total byggetid inkl. oppgradering/omgjøring til rømning for eksisterende tunnel blir
således i følgende størrelsesorden:

• Alternativ erstatningstunnel ca. 8 år
• Parallelltunnel ca. 8 år
• Rømningstunnel ca. 5 år
• Nye tilkomsttunneler ca. 7 år

I tillegg kommer tid til politisk behandling, planlegging og prosjektering som nevnt
innledningsvis.

I tabellen under er de ulike fasene frem til åpning av tunnel illustrert for de alternativene
som innebærer bygging av ny tunnel.

Tabell 16: Tidslinje for bygging av tunnel
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7 Kostnader knyttet til de ulike alternativene

7.1 Referansealternativet – Rehabilitering av dagens tunnel

Sweco har fått opplyst kostnadene knyttet til oppgradering av dagens tunnel fra Aas
Jacobsen etter avtale med oppdragsgiver. Etter hva vi forstår omfatter dette prosjektet
kostnader knyttet til konstruksjon, herunder rivning og fjerning av eksisterende hvelv,
føringskant og ny vannsikring, ettersikring, elektro og automasjon, VA, overvann og
drenering, sikkerhetsutrustning, samt anleggsgjennomføring.

De samlede kostnadene til dette prosjektet har Aas Jacobsen estimert til 565 mill. kr inkl.
mva.

I tillegg påløper det kostnader til oppstillingsplasser, i forståelse med oppdragsgiver lagt
til grunn på 8 mill.kr.

Til sammen vil kostnadene slik vi har beregnet dem bli ca 573 mill. kr ved dette
alternativet.

7.2 Ferje i anleggsperioden

Dette alternativet omfatter kostnader knyttet til rehabilitering av dagens tunnel. Tunnelen
kan rehabiliteres på dagtid og dette er beregnet til å gi en besparelse på 94 millioner
kroner sammenlignet med referansealternativet (påslag på 20 % for nattarbeid er fjernet).
Rehabilitering av dagens tunnel er estimert til 471 mill. kr inkl. mva.

I tillegg påløper det kostnader til oppstillingsplasser, i forståelse med oppdragsgiver lagt
til grunn på 8 mill.kr.

Det påløper kostnader til leie av to mobile flytekaier i anleggsperioden på rundt 5 mill. kr.
Disse kan demonteres etter anleggsperiodens slutt.

Ferjer som er lengre enn 1 5m er etter det vi erfarer unntatt fra mva.

Det påløper kostnader til leie av ferje i anleggsperioden på ca 1 04 mill. kr.

Til sammen vil kostnadene slik vi har beregnet dem bli ca 588 mill. kr ved dette
alternativet.

7.3 Varig beredskapsferje

I anleggsperioden påløper kostnader til rehabilitering, oppstillingsplasser og leie av ferje
som beskrevet i forrige kapittel, ferje i anleggsperioden.

Utstyr til ferjekaier må i dette tilfellet kjøpes. Dette vil koste ca. 21 mill. kr.

I tillegg vil det påløpe kostnader til beredskapsferje i 40 år. Nåverdien av dette er
beregnet til 521 mill. kr

Til sammen blir kostnadene ved dette alternativet 1 1 25 mrd. kr.
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7.4 Erstatningstunnel- 5% stigning

Kostnader for selve erstatningstunnel med 5% stigning er beregnet til 2 71 2 mill. kr. inkl.
mva. Dette omfatter bl.a. følgende: rensk av tunnelsåle, deponering av tunnelstein på
lokalt deponi, nødutganger hver 500m mot eksisterende tunnel, vann og frostsikring,
eksisterende brannvannsløsning utnyttes for ny tunnel, teknisk bygg hver 1 ,5 km, vann og
avløp: pumper og fordrøyningsbasseng fra eksisterende tunnel utnyttes, tekniske
installasjoner for øvrig følger vegnormalen. Krabbefelt kan være aktuelt, men er ikke
kostnadsberegnet.

I tillegg kommer kostnader knyttet til veg i dagen, beregnet til 1 3 mill. kr.

Omgjøring av dagens tunnel til rømningstunnel – vil koste anslagsvis 1 0 mill. kr. I
kostnadene ligger kontroll og evt. utbedring av dagens VA-anlegg, noe utbedring av el.
og belysning, noe utskifting av materiell ifb ventilasjonsanlegg, punktvis vannsikring for å
unngå større vannlekkasjer og drypp på vegbane, stedvis ettersikring av berget, noe
utskifting i tekniske rom og vegg med kjøreport i begge tunnelportaler.

Til sammen blir kostnadene ved dette alternativet 2 735 mill. kr inkl. mva.

7.5 Parallell tunnel, hver retning sitt løp – 7% stigning

Kostnader knyttet til ny parallell tunnel beregnet til 2 070 mill.kr inkl. mva. Dette omfatter
nødutganger hver 500m, vann og frostsikring, brannvann: påkobling til offentlig nett rett
utenfor portal, vannledning gjennom tunnelen, tekniske bygg hver 1 ,5 km, drensvann fra
ny tunnel som utnytter dagens fordrøyningsbasseng og pumpesystem, for øvrig følges
vegnormalen. Krabbefelt kan være aktuelt, men er ikke kostnadsberegnet.

Det er beregnet 6 mill. kr til veg i dagen og 471 mill. kr til rehabilitering av dagens tunnel
(som ferjealternativene).

Til sammen blir kostnadene ved dette alternativet 2 547 mill.kr. inkl. mva.

7.6 Rømningstunnel

Kostnader knyttet til ny rømningstunnel er beregnet til 699 mill. kr inkl. mva. Dette
omfatter: tverrforbindelser som nødutgang mot eksisterende tunnel hver 500 m. ikke
behov for forstsikring, vannsikring i form av tunnelduk i heng, dagens brannvannsystem
utnyttes, enkel belysning og skilting, full vegoverbygning som tåler mye trafikk og store
kjøretøy i tråd med vegnormal.

Rehabilitering av dagens tunnel koster 471 mill. kr (som ferjealternativene).

I tillegg påløper kostnader til oppstillingsplasser for avvikling av kolonner, dvs. 8 mill. kr.

Til sammen blir kostnadene ved dette alternativet 1 1 78 mill.kr. inkl. mva.
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7.7 Nye tilkomstløp - 5%stigning|

Kostnader knyttet nye tilkomstløp er beregnet til 1 688 mill. kr inkl. mva. Dette inkluderer
blant annet omgjøring av dagens tunnelender til rømningtunnel, bygging av
sluse/overgang. vann- og frostsikring, dagens brannvannsystem nyttiggjøres, tekniske
bygg hver 1 ,5 km, drensvann utnytter dagens pumpesystem og fordrøyningsbasseng,
vegnormal følges for øvrig. Krabbefelt kan være aktuelt, men er ikke kostnadsberegnet.

I tillegg kommer kostnader knyttet til veg i dagen, beregnet til 1 3 mill. kr.

Omgjøring til rømningstunneler og oppgradering av dagens midtparti i tråd med Aas
Jacobsens beregninger, kostnad 251 mill. kr inkl. mva.

Til sammen blir kostnadene ved dette alternativet 1 952 mill.kr. inkl. mva.
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7.8 Samlet kostnadsoversikt

Kostnader i mill.kr

Referanse
alternativet –
Rehabilitering
av dagens
tunnel

Ferje i
anleggs-
perioden

Varig
bered-
skapsferje

Erstatnings-
tunnel - 5 %
stigning

Parallell
tunnel, hver
retning sitt
løp - 7%
stigning

Rømnings-
tunnel

Nye
tilkomst-
løp, 5%
stigning

Tunnelkost, inkl. mva 2 712 2 070 699 1 688

Vei i dagen, inkl. mva 13 6 13
Oppgradering dagens
tunnel, inkl. mva 565 471 471 10 471 471 251

Oppstillingsplasser 8 8 8 8

Kai 5 21

Leie av ferje i
anleggsperioden (mva.
påløper ikke) 104 104

Beredskapsferje i 40 år,
nåverdiberegnet (mva.
påløper ikke) 521

Til sammen, inkl. mva 573 588 1 125 2 735 2 547 1 178 1 952

Inntekter Rehabilitering

Ferje i
anleggs-
perioden

Beredskaps-
ferje

Erstatnings-
tunnel

Parallell
tunnel

Rømnings-
tunnel

Nye
tilkomst-

løp
Ferjetakst,
Riksregulativet,
anleggsperioden, sone 6
(kort farled Hammarvika)

191 191

Bompenger

Ikke regnet
på, vil kunne

påløpe

Ikke regnet
på, vil

sannsynligvis
påløpe

Ikke regnet
på, vil

sannsynligvis
påløpe

Ikke
regnet på,
vil kunne
påløpe

Ikke
regnet
på, vil
sann-

synligvis
påløpe
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8 Samfunnssikkerhet og beredskap

8.1 Behov for ny risiko og sårbarhetsanalyse

Det foreligger en risikoanalyse for Frøyatunnelen fra 201956, som vi refererer til i denne
rapporten. Denne konkluderer med behov for å etablere en separat
nødutgang/rømningstunnel for å oppnå tilstrekkelige forhold til selvberging. Røyk i
tunnelen ved brann er et hovedproblem. Rapporten foreslår beredskapsrom i tunnelen
som kompenserende tiltak, og viser til en hendelse i Oslofjordtunnelen i 2017 der flere
personer reddet seg ved å evakuere inn i slikt rom. Aas Jacobsen har i sin rapport
konkludert med at beredskapsrom vil være et tilfredsstillende tiltak for å bedre
beredskapssituasjonen.

Sweco foreslår at man i neste fase og så raskt som mulig gjennomfører en grundig risiko-
og sårbarhetsanalyse (ROS), av de nye tunnelalternativene. Formålet med en slik risiko-
og sårbarhetsanalyse:

• Det er behov for å vurdere ved hvilken trafikkmengde dagens oppgraderte tunnel
må erstattes med ny tunnel. Ved forutsetninger om forventet trafikkvekst må det
fremgå hvilket år det er behov for investeringer i ny tunnel.

• Tunnelforskriften krever at dagens tunnel skal oppgraderes innen 2025. Det er
behov for å vurdere om det er mulig med dispensasjon for å videreføre drift av
dagens tunnel uten oppgradering til etter 2025. For flere av tiltakene med ny
tunnel er det nødvendig med anleggsperiode som innebærer ferdigstillelse etter
2025. Alternativer med ny tunnel vil kreve lang planperiode og anleggsperiode.

• Det er behov for å vurdere om løsning med bruk av beredskapsrom gir
tilstrekkelig sikkerhet for videreføring av dagens tunnel eventuelt foreslå andre
konkrete risikoreduserende tiltak for å oppnå et tilfredsstillende sikkerhetsnivå i
dagens tunnel. Ikke prissatte effekter vurderes vanligvis i lys av en ROS-analyse.
Det har ikke vært mulig her.

8.2 Levetid

Under planlegging og prosjektering av vegtunneler, er det alltid en målsetning å oppnå
lengst mulig levetid på tunnelen. Målsetningen er ofte 40 –50 års levetid, men erfaring
har vist at omfattende oppgradering av tunneler er nødvendig allerede etter 20 år. Årsak
til dette kan være flere. Som eksempel kan blant annet følgende nevnes:

• Endring i trafikkmengde

• Valg av minimumsløsninger ift. dagens krav

• Materialkvalitet og robusthet i tekniske installasjoner

• Endrede krav til sikkerhet i tunnelen

56 Safetec ST-14770-2, Risikoanalyse av Frøyatunnelen, 2019
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For Frøyatunnelen er behovet for oppgradering blant annet på grunn av endrede krav til
sikkerhet i tunneler, deriblant stigningsforhold. 1 0% helning er eksempelvis ikke iht.
dagens krav.

Referansealternativet som legges til grunn, oppgradering av dagens tunnel, anses å
være en minimumsløsning, og løsningen har avvik ift. gjeldende krav. Hvorvidt en
stigning på 1 0% er akseptabel om 1 0 evt. 20 år etter at tunnelen er ferdig oppgradert, er
et åpent spørsmål. Tilsvarende usikkerhet ligger i trafikkutvikling og vekst fra i dag til
tunnelen er ferdig oppgradert. Det er ikke usannsynlig at det tvinger seg frem andre
løsninger relativt kort tid etter at tunnelen er ferdig oppgradert.

Alternative løsninger med ny parallelltunnel eller parallell rømningstunnel vil ha høyere
standard mht. sikkerhet ved brann og ulykker, og kan ha noe lengre levetid. Med
helninger på 1 0 og 7%, og forventet økning i trafikk, er det imidlertid et spørsmål om hvor
lenge det kan aksepteres. På sikt kan muligens ny erstatningstunnel evt. nye
tilkomsttunneler være beste alternativ.

Vi har ikke informasjon til å vurdere hvilken risiko man står overfor når trafikken øker. Vi
forventer imidlertid at trafikken vil øke og at næringslivet har ambisjoner om fortsatt og
offensiv vekst.

Vår vurdering er at trolig vil en ROS-analyse konkludere med at sikkerheten i tunnelen og
forutsigbarheten med en oppgradering av dagens tunnel, er god nok for næringslivet og
for øvrige reisende, gitt nåværende trafikkmengde og en viss periode fremover. Men at
det vil være behov for en ny tunnel i fremtiden. Forventet tidspunktet for når ny tunnel må
være bygget avhenger av hvilken trafikkmengde som krever ny tunnel, og forventninger til
trafikkutvikling.

Vi har i den samfunnsøkonomiske analysen lagt til grunn at dagens rehabiliterte tunnel
kan ha en forsvarlig drift i 20 år (total levetid for dagens Frøyatunnelen blir da 45 år) etter
rehabilitering før det må bygges ny tunnel. Dette betyr i praksis at det er mulig å utsette
investeringer i ny tunnel som følge av rehabiliteringen. Det er betydelig usikkerhet i
hvilken trafikkmengde som er på dette tidspunktet, men gitt 3 % årlig trafikkvekst, vil ÅDT
i tunnelen passere 4000 omtrent rundt år 2040.

Figuren under illustrerer hvordan levetiden for Frøyatunnelen i de ulike alternativene er
håndtert i analyseperioden (40 år) i den samfunnsøkonomiske vurderingen. Fra
åpningsår er det for Referansealternativet, Ferjealternativene og Rømningstunnelen
antatt at rehabilitert dagens tunnel lever de første 20 årene, før at det deretter bygges ny
tunnel de siste 20 årene. For Erstatningstunnel, Parallell tunnel og Nye tilkomstløp er det
forutsatt at tunnelene er etablert i åpningsåret og lever gjennom hele analyseperioden.
Se kapittel 9.1 .4 for ytterligere informasjon rundt hvordan dette er håndtert.
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Figur 21 Levetid for Frøyatunnelen i den samfunnsøkonomiske vurderingen (analyseperioden på 40
år)
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9 Samfunnsøkonomiske vurderinger

Tiltak for Frøyatunnelen vil medføre effekter for trafikanter og samfunnet for øvrig.
Samfunnsøkonomiske effekter er beskrevet som endring fra referansealternativet (0-
alternativet) til de forskjellige alternativene. Først identifiseres og beskrives effektene.
Effektene prissettes så langt det er mulig. Øvrige effekter vurderes som ikke-prissatte
effekter. Alternativene rangeres på bakgrunn av en samlet vurdering av prissatte og ikke-
prissatte effekter. I tillegg vil andre samfunnsmessige virkninger inngå som en del av
beslutningsgrunnlaget i den endelige anbefalingen i rapporten.

Samfunnsøkonomiske vurderinger av tiltak for Frøyatunnelen er basert på den
overordnede metodikken for konsekvensanalyser i Statens vegvesens håndbok i
konsekvensutredning (V71 2). I tillegg har vi for prinsipielle avklaringer brukt den
overordnede veilederen for samfunnsøkonomisk analyse fra Direktoratet for
økonomistyring, samt rundskriv fra Finansdepartementet som omhandler metode for
samfunnsøkonomisk analyse.

Samfunnsøkonomiske vurderinger omfatter følgende effekter:

• Trafikantnytte: Trafikanter påvirkes gjennom reisetid, ventetid, tilbringertid,
punktlighet, billettpriser og komfort. Det beregnes trafikantnytte både for kollektiv og
vei.

• Operatørnytte: Operatører inkluderer her selskaper som driver med kollektivtrafikk.
Disse påvirkes gjennom endringer i trafikkinntekter, driftskostnader og
kapitalkostnader. Det forutsettes at differansen mellom inntekter og kostnader dekkes
gjennom offentlige kjøp.

• Offentlig nytte: Det offentlige påvirkes gjennom investeringskostnader, drifts- og
vedlikeholdskostnader for infrastruktur, avgiftsinntekter, offentlige kjøp,
reinvesteringer og restverdi.

• Samfunnet for øvrig: Omfatter alle virkninger som ikke inngår i de øvrige gruppene.
Samfunnet for øvrig påvirkes gjennom ulykkeskostnader, miljøkostnader,
fremkommelighet for beredskapskjøretøy, helsegevinster og slitasjekostnader av
infrastruktur.

• I tillegg påvirkes samfunnet av skattefinansieringskostnad.
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9.1 Prissatte effekter

Prissatte effekter er beregnet ved bruk av nytte-kostnadsanalyse. For hver prissatt effekt
beregnes neddiskonterte nytte og kostnader over analyseperioden, og summeres samlet
for alle prissatte effekter. I nytte-kostnadsanalysen defineres samfunnets nytte som
summen av individenes nytte. Individenes nytte måles ved deres betalingsvillighet for et
gode.

Tabell 27 Prissatte effekter. Endring fra referansealternativet. Mill kr. 2020-priser.

Ferje i

anleggs-

perioden

Varig

beredskaps-

ferje

Erstatnings-

tunnel -5 %

stigning

Parallell

tunnel, hver

retning sitt

løp -7%

stigning

Rømnings-

tunnel

Nye

tilkomstløp

5% stigning

TRAFIKANTNYTTE

TRAFIKANTNYTTE -123 -123 -361 -176 -55 -392

DIREKTE UTGIFTER (FERJE) -191 -191 0 0 0 0

ULEMPESKOSTNAD -37 -37 4 4 -37 4

SUM TRAFIKANTNYTTE -352 -352 -357 -173 -93 -388

OPERATØRNYTTE

KOSTNADER FERJE -108 -629 0 0 0 0

INNTEKTER FERJE 191 191 0 0 0 0

OVERFØRING -83 438 0 0 0 0

SUM OPERATØRNYTTE 0 0 0 0 0 0

OFFENTLIG NYTTE

DRIFTSKOSTNADER VEI 15 15 -326 -418 0 -246

OVERFØRINGER 83 -438 0 0 0 0

SUM OFFENTLIG NYTTE 98 -423 -325 -418 0 -246

NYTTE FOR TREDJEPART

ULYKKESKOSTNADER 0 0 -0,2 26 0 -12

CO2-KOSTNADER -22 -22 -14 -4 0 -18

SUM NYTTE FOR TREDJEPART -22 -22 -14 22 0 -30

INVESTERINGSKOSTNAD 110 1 10 -606 -458 --375 7

SKATTEFINANSIERINGSKOSTNAD 41 -63 -186 -175 -75 -48

NETTO NÅVERDI -125 -750 -1 489 -1 201 -543 -705
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9.1 .1 Målebegreper og forutsetninger

For å uttrykke samlet samfunnsøkonomisk lønnsomhet brukes målebegrepetnetto
nåverdi (NNV). NNVer grunnlag for rangering på bakgrunn av prissatte effekter. NNV av
prosjektet beregnes som den neddiskonterte nettoverdien av alle prissatte konsekvenser.
En positiv NNV indikerer at prosjektet er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Et prosjekt skal
rangeres foran andre prosjekter dersom NNV er høyere enn for konkurrerende
tiltaksalternativ. NNV er et målebegrep som ikke tar hensyn til tilgangen på
investeringsmidler og øvrig virkning på offentlige budsjetter.

Nytte og kostnader er beregnet på bakgrunn av forutsetninger som har innvirkning på
resultatene. Forutsetninger for analysen følger retningslinjer gitt i NTP-arbeidet. Et utvalg
av viktige forutsetninger er presentert i Tabell 18 Overordnede forutsetninger for nytte-
kostnadsanalysen.

Tabell 18Overordnede forutsetninger for nytte-kostnadsanalysen

Investeringens levetid 40 år

Analyseperiode 40 år

Anleggsperiode Referansealternativet: 18 mnd
Alternativferje i anleggsperioden og varig
beredskapsferje: 11 mnd
Alternativer med ny tunnel: 3 år57

Åpningsår 202558

Analyseperiode 2025-2064

Kalkulasjonsrente 4 %

Realprisjustering 0,8 %

Diskonteringsår 2021

Skattefinansieringskostnad 20 %

Årlig trafikkvekst 3,0 %

De prissatte effektene er beregnet i eget beregningsverktøy for nytte- og kostnadsanalyse
som vi har utviklet i dette prosjektet. Det er i arbeidet benyttet resultater fra EFFEKT
(versjon 6.78) som inngangsverdier i eget beregningsverktøy. Vi har benyttet resultater
fra EFFEKT for trafikantnytte, ulykker, støy, CO-utslipp, avgiftsinngang og driftskostnader
for infrastruktur. Driftskostnader- og billettinntekter ferje er beregnet på bakgrunn av

57 I samfunnsøkonomisk beregning har vi lagt til grunne en beregningsteknisk
anleggsperiode. Realistiske anleggsperioder for de respektive alternativene er beskrevet i
kapittel 5.1.
58 Se kapitel 5.1.
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forutsetninger vi har mottatt fra Trøndelag fylkeskommune. EFFEKT er Statens
vegvesens hovedverktøy for å utføre nytte-kostnadsanalyser i forbindelse med vei- og
transportprosjekter. I EFFEKT er prosjekttype 1 benyttet (uten data fra
transportmodellen), noe som innebærer at vi har beregnet prissatte effekter på bakgrunn
av trafikkdata fra blant annet trafikktellinger og predefinerte verdier for reisehensikt og
transportfordelinger. For person- og godstrafikk har vi benyttet standard tidsverdier som
foreligger i EFFEKT. Tidskostnader varierer både med reisehensikt og transportmiddel.

Beregningsteknisk har vi antatt likt åpningsår i 2025 for alle alternativer. Alternativer som
innebærer en ren oppgradering kan realistisk sett åpne før. For alle alternativene der det
investeres i ny tunnel vil åpningsår i 2025 ikke være mulig. Det vises til eget kapitel om
byggetider. Likt åpningsår er lagt til grunn for å likebehandle alternativene, og dermed få
vurdert om den beste løsningen er å utsette ny tunnel eller bygge den med en gang.
Åpningsåret 2025 er valgt fordi tunnelforskriften i utgangspunktet setter krav til at dagens
tunnel skal oppgraderes innen 2025.

En eventuell dispensasjon fra tunnelforskriften om utsettelse av åpningsår til etter 2025
kan være mulig, og må vurderes i en eventuell kommende risiko og sårbarhetsanalyse.
En slik utsettelse av åpningsår ved dispensasjon vil utsette investeringene i alternativer
med ny tunnel, men bør i prinsippet også gjelde utsettelse av oppgradering av dagens
tunnel i referansealternativet og alternativene med ferje i anleggsperioden. Dersom det i
en risiko og sårbarhetsanalyse fremgår at det er forsvarlig å utsette åpningsår bør dette
også gjelde utsettelse av oppgradering av dagens tunnel.

Restverdi er ikke medberegnet i den samfunnsøkonomiske analysen. For enkelte av
alternativene reinvesteres det i ny tunnel etter 20 år, noe som ved analyseperiodens utløp
innebærer en levetid for reinvesteringen på 20 år. For en nærmere beskrivelse av
behovet for reinvesteringer vises det til kapitlet som omhandler samfunnssikkerhet og
beredskap. Ifølge veileder i samfunnsøkonomisk analyse skal restverdi beregnes på
bakgrunn av samfunnets nytte i gjenværende år av investeringer, og som en videreføring
av nytten i siste år av analyseperioden. Restverdi beregnes for alternativene som en
endring mot referansealternativet. Nyttestrømmene i alternativene og
referansealternativet er imidlertid like i siste analyseår, noe som innebærer at videreføring
av enkelte av alternativene ikke vil forbedre samfunnets nytte. Dette skyldes at alle
alternativer ved analyseperiodens utløp har erstattet dagens tunnel med en ny tunnel.

9.1 .2 Trafikantnytte – endret reisetid og ventetid

Endringer i trafikantnytte er verdien av alle forbedringer og forverringer som trafikanter
forventes å oppleve av trafikktilbudet. Vi har beregnet prissatte effekter av endret reisetid
og ventetid, og slike effekter er nærmere omtalt i dette delkapittelet. I tillegg har vi vurdert
effekter for næringslivet og privatpersoner av endret forutsigbarhet – en effekt som er
aktuell i anleggsperioden. Dette er omtalt i kapitel 9.4 Samlet samfunnsøkonomisk
vurdering.

Beregning av endret reisetid og ventetid kommer som et produkt av to elementer; selve
tidsforbruket ved reisene, samt verdsetting av tidsforbruket. Ulike grupper av trafikanter
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har forskjellig verdsetting av tid som bestemmes av formålet med reisen. Tidskostnader
varierer både med reisehensikt og med transportmiddel. Dette kan eksempelvis være
tidsbesparelse. Trafikantnytten i dette tilfellet oppstår i hovedsak for følgende grupper av
trafikanter:

• Eksisterende trafikanter og vareeiere, som får redusert reisetid og ventetid for
sine reiser

• Det er belyst kostnader knyttet til billettutgifter for ferjepassasjerer.

• For ferje er det det beregnet en ekstra ulempeskostnad. Det å være bundet av
avgangstidene i et ferjesamband oppleves av trafikantene som en ekstra ulempe
utover ventetiden59. Ulempeskostnaden er beregnet i EFFEKT. En kolonnekjøring
med faste tider vil i praksis være tilsvarende situasjon som et ferjesamband og
ulempeskostnaden er også lagt inn i alternativene der det er kolonnekjøring.

• Endret nytte for trafikanter og vareeiere som endrer reisevalg (trafikkavvisning)

For å belyse trafikantnytten er det først vist effekter i anleggsperioden og deretter i
driftsfasen etter åpning. Til slutt er trafikantnytten for alternativene vist samlet målt opp
mot referansesituasjonen.

Anleggsperioden

I det etterfølgende er det først sett på trafikantnytte under en forutsetning om ingen
trafikkavvisning som følge av alternativene. Effekten er målt opp mot dagens situasjon for
dermed også å belyse ulempene referansesituasjonen medfører. Alternativene som er
like i anleggsperioden vises samlet i en kolonne. Hva som er lagt inn av tidsbruk og
kjørelengde som grunnlag for beregningene er vist i kapittel 5, beskrivelse av
alternativene.

59 Håndbok V71 2 konsekvensanalyser. Statens vegvesen. kap. 5.3.4.
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Tabell 19 Trafikantnytte i anleggsperioden målt opp mot dagens situasjon. Millioner kroner

Effekt Referanse-

alternativet

«Ferje i

anleggs-

perioden»

«Varig bered-

skapsferje»

«Erstatningstunnel –

5 % stigning»

«Parallell tunnel,

hver retning sitt løp

–7 % stigning»

«Nye tilkomstløp –5

% stigning»

Rømningstunnel

Tids-og

kjøretøykostnader

-47 -170 0 -102

Billettutgifter 0 -191

Ulempeskostnad -4 -37 -37

SUM Trafikantnytte -51 -398 0 -139

I referansealternativet er det beregnet en negativ trafikantnytte på -51 millioner kroner i
de 1 8 månedene rehabiliteringen pågår. Dette er i hovedsak som følge av nedsatt
hastighet på dagtid. Det er lagt inn en liten ulempeskostnad på 4 millioner som følge av at
1 0 % av trafikken får ulemper på kvelds og nattestid.

For ferje er det en betydelig negativ trafikantnytte i de 1 1 månedene rehabiliteringen
pågår. Som følge av at man ikke kjører tunnelen sparer bilistene noe i driftskostnader,
men ekstra reisetid gjør at tids- og driftskostnader er en negativ komponent på -1 70
millioner. Hvis trafikken blir tilsvarende som i tunnelen i 201 9 + 3 % årlig vekst vil
trafikantene betale ca. 1 90 millioner i billettutgifter gitt normale satser. Ulempeskostnaden
er beregnet til 37 millioner. Til sammen blir dette -398 millioner kroner i de 1 1 månedene
rehabiliteringen pågår.

For de nye tunnelalternativene vil dagens tunnel være åpen i anleggsperioden og det er
ingen forskjell i forhold til dagens situasjon. For nye tilkomstløp vil det være en viss
ulempe i perioden ved sammenkobling, men denne ulempen er kun en kort periode.

For rømningsalternativet er det beregnet en negativ trafikantnytte på -1 02 millioner kroner
i de 1 1 månedene rehabiliteringen pågår. Dette er som følge av den tapte reisetiden i
forbindelse med kolonnene. Det er lagt inn samme ulempeskostnad som for ferje, på -37
millioner kroner. Til sammen blir dette -1 39 millioner kroner i de 1 1 månedene
rehabiliteringen pågår.

Tiltakene er midlertidige og gjelder bare i anleggsperioden, noe som innebærer at vi ikke
forventer stor trafikkavvisning. I arbeidsmarkedet forventer vi at personer i liten grad
endrer arbeidssted som følge av tiltakene. For godstransporten forventer vi at antall
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vareforsendelser forblir uendret. Men spesielt ferjealternativet vil ha avvisning i
persontransporten og spesielt hvis det legges inn billett i tillegg. Billettkostnadene er
beregnet til å være omtrent på størrelsen med øvrige ulemper for trafikantene. Samtidig
vil billettkostnaden oppleves som en større utgift da kostnaden er mer synlig, og det kan
også oppleves som urettferdig at brukerne skal pålegges ytterligere en kostnad i
anleggsperioden. Som et eksempel hvis det blir 30 % mindre trafikk vil det etter
metodikken bli 1 5 % lavere negativ trafikantnytte. Billettinntektene vil imidlertid naturlig
synke med 30 %.

Også i rømningsalternativet vil det bli avvisning, men trolig i mindre grad enn
ferjealternativet, og her er det ikke problematikk rundt billettutgifter.

Driftsperioden etter åpning

I det etterfølgende vises trafikantnytten for alternativene etter at tunnelen er ferdig
rehabilitert. Effekten er her målt opp mot referansesituasjonen, det vi si et trafikktilbud
som ligner dagens situasjon. Alternativene for ferje og rømningstunnel vises ikke da disse
vil ha lik situasjon som referanse. Det er forutsatt en levetid på 40 år, dvs. resultatene
vises for 2025 - 2064.

I beregningene er det ikke hensyntatt effekter ved eventuell bompengefinansiering i
fremtiden. Som nevnt tidligere vil bompenger ha en trafikkavisende effekt og medføre at
dem negative trafikantnytten blir noe mindre enn beregnet.

Tabell 20 Trafikantnytte i driftsperioden (2025-2064)målt opp mot referansesituasjon. Millioner
kroner

Effekt Erstatningstunnel

–5 % stigning

Parallell tunnel, hver

retning sitt løp –7 %

stigning

Nye tilkomstløp –5 %

stigning

Tids og

kjøretøykostnader

-407 -223 -438

SUM Trafikantnytte -407 -223 -438

Resultatene er et produkt av endret reisetid under Frøyfjorden under normal drift. De
hensyntar ikke hendelser og avvik. Dette er håndtert som en ikke prissatt effekt.

Bedre kurvatur medfører økt kjørehastighet, men det medfører også økt kjørelengde.
Som vist i kapittel 5 medfører alle de nye tunnelalternativene at reisetiden går opp og
dermed er det negativ trafikantnytte for alle alternativer. Parallell tunnel kommer best ut
som følge av at det ene løpet ikke får endret reiselengde (og også en liten økning i
kjørehastighet). Det andre løpet får imidlertid 2 km lengre kjøreveg. I Erstatningstunnel og
nye tilkomstløp øker reiselengden med ca. 2,0 km for begge retninger. Nye tilkomstløp
kommer litt dårligere ut enn Erstatningstunnel da det er beregnet en litt lavere hastighet i
den gamle delen av tunnelen
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Sett over en lang analyseperiode på 40 år vurderes forskjellene mellom alternativene å
være små. Den negative trafikantnytten vurderes også å være liten sett over så lang tid.
Det kan diskuteres om farten beregnet i EFFEKT for referanse er reell langt fram i tid, da
metodikken ikke fullt ut klarer å beregne effekten av å komme bak et tungt kjøretøy.
Oppsummert vurderes de nye tunnelalternativene å være tilnærmet like for trafikantnytte
og sett i lys av usikkerhet rundt fremtidige hastigheter i tunnelen vurderes de nye
tunnelene komme ut omtrent i null for trafikantnytte.

Anleggsperiode og driftsperiode

I det etterfølgende vises trafikantnytten samlet for både anleggs- og driftsperioden.
Effekten er her målt opp mot referansesituasjonen. Dette vil si at den negative effekten
som er i referansealternativet er innlemmet i tallene.

Tallene viser at ulempene i ferjealternativene i anleggsperioden alene er større enn den
ekstra kjørelengden som er i tunnelalternativene. Referansealternativet er det beste
alternativet under forutsetning at trafikken går som normalt i tunnelen.

Tabell 21 Samlet trafikantnytte i både anleggs og driftsperiode målt opp mot referansesituasjon.
Millioner kroner

Effekt Referanse-

alternativet

Ferje i

anleggs-

perioden

Varig

bered-

skapsferje

Erstatnings

-tunnel –5

% stigning

Parallell

tunnel,

hver

retning

sitt løp

–7 %

stigning

Rømnings-

tunnel

Nye

tilkomst-

løp –5 %

stigning

Trafikantnytte 0 -352 -352 -357 -173 -93 -388
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9.1 .3 Operatørnytte

Operatørnytte er drift og inntekter til ferjeselskaper og bompengeselskaper. Under denne
posten er det ferjealternativene som har inntekter og utgifter som inngår i regnestykket.
Ved eventuell bompengefinansiering av nye tunneler, vil disse alternativene få en
betydelig inntekt fra brukerne, som overføres til det offentlige som en del av
investeringskostnaden. Dette er ikke hensyntatt i disse beregningene.

I kapittel 0 vises utgifter og inntekter for ferjeselskapene.

Tabell 2f2 Operatørnytte i anleggsperioden og driftsperioden. Millioner kroner

Effekt Ferje i

anleggsperioden

Varig beredskapsferje

Kostnader ferje -108 -629

Billettinntekter ferje 191 -191

Overføring -83 438

I anleggsperioden er begge alternativene like. Kostnadene ved å ha ferja er -1 08 millioner
kroner. Billettinntektene er beregnet til 1 91 millioner. Dette vil si at ferja går i pluss og 83
millioner overføres til det offentlige. Dette er imidlertid et veldig optimistisk regnestykke da
det vil bli trafikkavvisning, samt også at det er usikkerhet om det blir billett, samt
størrelsen på eventuelle billetter.

Motsatt vil det være behov for overføring på 1 08 millioner fra det offentlige til operatøren
for å finansiere prosjektet gitt at det ikke pålegges ferjetakst.

Ved varig beredskapsferje koster denne totalt 521 millioner å ha i 40 års perioden.
Sammen med anleggsperioden blir kostnader ferje på -629. Beregningsteknisk trenger
ferjeselskapet en overføring fra staten på 438 millioner for å ha ferja i beredskap. I
driftsperioden trengs det en overføring på 521 millioner fra det offentlige for å ha ferja i
beredskap.
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9.1 .4 Offentlig nytte

Det offentlige skal finansiere investeringer, oppgradering og drift av infrastrukturen.
Investeringskostnader og oppgraderingskostnader fremgår av kapittel 7, hhv. tabell i
kapittel 7.8. I det samfunnsøkonomiske regnestykket regnes investeringen uten mva, og
tabellen er dermed ikke direkte sammenlignbar med tabellen i kapittel 7.

Tabell 23 Kostnader ved investeringerogoppgradering. Mill kr. 2021-priser. eks. mva

Referanse-

alternativet

Ferje i

anleggs-

perioden

Varig bered-

skapsferje

Erstatnings-

tunnel –5 %

stigning

Parallell

tunnel,

hver

retning sitt

løp –7 %

stigning

Rømnings

-tunnel

Nye

tilkomstløp

–5%

stigning

Investeringer 466 389* 389* 2 227 2 073 952 1 590

Oppgradering etter

20 år

466 466 466

Reinvestering etter

20 år

1 590 1 590 1 590 1 590

*investeringer ferje holdt utenfor

Vi har beregningsteknisk forutsatt at alle investeringer er gjennomført i 2025. For
referansealternativet, og alternativene med ferje i anleggsperioden og varig
beredskapsferje og rømningstunnel har vi forutsatt reinvestering med bygging av ny
tunnel etter 20 år, noe som innebærer at investeringer i ny tunnel er utsatt i 20 år (og
dermed omtales som reinvestering, sek også kapittel 8.2. Vi har lagt til grunn at ny tunnel
tilsvarer alternativ med nye tilkomstløp –5 % stigning. Alternativet med nye tilkomstløp –
5 % stigning er det samfunnsøkonomisk mest fordelaktige alternativet med løsning for ny
tunnel.

Det er ikke gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse med vurdering av
beredskapssituasjonen med økende trafikk. Vi antar at en slik vurdering vil konkludere
med at dagens tunnel ikke tilfredsstiller nødvendig sikkerhet for å kunne være i drift i mer
enn 20 år etter oppgradering. Av denne grunn har vi forutsatt at det er nødvendig med
reinvesteringer i ny tunnel etter 20 år.

Alle tunnelalternativ må oppgraderes etter 20 år. Oppgraderingskostnader er tilsvarende
som for referansealternativet.
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9.1 .5 Samfunnet for øvrig

I denne posten er det regnet på ulykker og CO2-kostnader. I det etterfølgende vises
trafikantnytten samlet for både anleggs og driftsperioden. Effekten er her målt opp mot
referansesituasjonen. Ferjealternativene og rømningstunnelen har ingen gevinst som
følge av at dagens tunnel videreføres i disse (lik som referanse). Rømningstunnelen har
betydning for å begrense omfanget ved brann/evakuering, men det er en effekt som ikke
blir hensyntatt i disse beregningene.

For rømningstunnelen er vil det trolig være ubehagelig å kjøre gjennom tunnelen i en
kolonne som følge smalt tverrsnitt.

Tabell 24 Nytte for samfunnetfor øvrig i driftsperioden. Millioner kroner. 2020-priser.

Ferje i

anleggs-

perioden

Varig

bered-

skapsferje

Erstatning

stunnel –

5 %

stigning

Parallell

tunnel,

hver

retning sitt

løp –7 %

stigning

Rømnings

-tunnel

Nye

tilkomstløp

–5%

stigning

Ulykker 0 0 -0,2 26 0 -1 2

Klimagassutslipp

(CO2)

TONN

Anleggsperioden

-13 394 -13 394 -34 210 -29 980 -22 193 -24 563

TONN

Transport i

driftsperioden

0 0 -9 514 -2 732 0 -12 609

TONN Totalt -13 394 -13 394 -43 724 -32 712 -22193 -37172

Kroner Totalt* -22 -22 -9 -4 0 -14

*Kroner CO2 som inngår i de prissatte konsekvensene er beregningsteknisk kun knyttet
til ferje og brukerne av tunnelen i driftsperioden. I anleggsperioden er utgiftene til CO2
innlemmet i anleggskostnaden for tunnelene
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Ulykker

EFFEKT har ingen egen modul for beregning av ulykker i tunnel og beregningen baseres
på erfaringstall for vegbredde og stigning. Den største fordelen med nye tunneler er
mindre stigningsprosent. Her er hovedgevinsten redusert risiko for brann i tunge kjøretøy.
Konsekvensene ved en stor brann er ikke hensyntatt i EFFEKT (de verdiene som vises i
dette kapittelet).

I EFFEKT beregnes ingen store ulykkesgevinster ved de nye tunnelene. Det har heller
ikke skjedd ulykker med personskade siste 1 0 år i tunnelen60.

Det vurderes å være en gevinst som følge av bredere tverrsnitt. I parallell tunnel er det en
betydelig gevinst som følge av to løp og ingen møteulykker. Negativt for alle
tunnelalternativene (unntatt rømningstunnel) er at kjørelengden for å komme mellom
øyene blir lengre, eksempelvis øker kjørelengden i Erstatningstunnel/Nye tilkomstløp med
ca. 2 kilometer. Det er økt reiselengde som er hovedårsak til at gevinsten for ulykker ikke
er større/positive.

I EFFEKT beregnes at to parallelle løp er best med 26 millioner i ulykkesgevinst.
Erstatningstunnel kommer ut i null, mens nye tilkomstløp er akkurat på den negative
siden som følge av et smalere tunnelløp i midtre del. EFFEKT beregningene viser at
alternativene er tilnærmet like.

Under er det hentet klippet ut utsnitt fra Safetecs risikoanalyse fra 201 9 angående brann i
Frøyatunnelen.

60 Risikoanalyse av Frøyatunnelen. Safetec, 201 9: Ulykker i tunnelen hittil: 2005:
utforkjøring - drept, 2008: utforkjøring - lettere skadd, 2009: uklart forløp- lettere skadd,
201 4: møteulykke forbikjøring – uskadd, 201 5: utforkjøring – uskadd. I tillegg nevnes
nestenulykker med varmgang i bremser for vogntog som kunne ført til en brann.



92(108)

RAPPORT UTREDNINGSALTERNATIVER FRØYATUNNELEN

Figur 22 Utklipp fra risikoanalyse for Frøyatunnelen 2019 angående branner. Kilde: Risikoanalyse
av Frøyatunnelen. Safetec. 09.12.2019

CO2
CO2 utslipp er beregnet i EFFEKT. Det er skilt på utslipp i byggefasen og utslipp fra
transporten i driftsfasen.

Det er i hovedsak bygging av nye tunneler, samt drift av ferja som bidrar til økt utslipp av
CO2. Erstatningstunnel medfører størst økning i CO2 utslipp på ca. 44 500 tonn. Av
tunnelalternativene medfører Rømningstunnel minst utslipp med ca. 22 000. Tallene er
knyttet opp til antall meter ny tunnel og omfanget av disse. Ferje alternativene medfører
også et betydelig utslipp i 1 1 måneders perioden det er kontinuerlig drift på ca. 1 3 500
tonn (forutsatt dieselferje), men lavere enn bygging av nye tunneler.

Også for transporten i driftsfasen medfører de nye tunnelene økt CO2 utslipp. Det ligger
en gevinst i bedre stigningsforhold og lavere forbruk her, men kjørelengden blir lengre for
å kjøre mellom Frøya og Hitra og dette medfører økt forbruk.
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9.2 Ikke-prissatte effekter

9.2.1 Metode for ikke-prissatte effekter

I verdsetting av ikke-prissatte effekter har vi benyttet pluss-minusmetoden. I metoden
vurderes effektene på bakgrunn av betydning og omfang som samlet gir effekt. Det er
benyttet en ni-delt skala, fra (++++) via 0 til (- - - -). Som for prissatte effekter er også
ikke-prissatte effekter vurdert som en sammenligning med referansealternativet. Fire
plusser (++++) angir en svært positiv konsekvens relativt til referansealternativet, 0 angir
at konsekvensen er tilsvarende som for referansealternativet, mens fire minuser (- - - -)
angir en svært negativ konsekvens relativt til nullalternativet. For en nærmere beskrivelse
av denne metoden vises det til Direktoratet for økonomiforvaltnings veileder for
samfunnsøkonomisk analyse for en nærmere beskrivelse.

Tabell 25 Metode for å verdsette konsekvenser for ikke-prissatte virkninger

KILDE: DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING, VEILEDER I SAMFUNNSØKONOMISKE ANALYSER

Tilpasning av reisetidspunkter og økt risiko for forsinkelse og innstillinger innebærer
redusert trafikantnytte for næringslivets godstransport og persontrafikk. Slike effekter er
delvis hensyntatt gjennom trafikantnytte som er beregnet som prissatte effekter
(delkapittel 9.1 .2.). De ikke-prissatte effektene som vi omtaler som endret forutsigbarhet
for næringslivet (delkapittel 9.2.3) og persontrafikken ( 9.2.4) inngår prinsipielt som en del
av trafikantnytte, men fordi vi ikke kan tallfeste pris på disse vil nevnte effekter være en
tilleggseffekt til trafikantnytte under prissatte effekter. Trafikantnytte under prissatte
effekter omfatter ventetid og ulempeskostnader som beregnes i EFFEKT.
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9.2.2 Vurdering av ikke prissatte effekter i Frøyatunnelen

Tiltak i Frøyatunnelen medfører flere effekter for trafikanter, næringslivet og samfunnet for
øvrig som er krevende å tallfeste. Slike effekter er derfor verdsatt som ikke-prissatte
effekter. Ikke-prissatte effekter er verdsatt enkeltvis, og deretter på tvers som en samlet
verdsetting.

Verdsetting av ikke-prissatte effekter kommer i tillegg til resultatet for prissatte effekter.
Ikke-prissatte effekter kan være like viktige som prissatte effekter. I den samlede
samfunnsøkonomiske vurderingen har vi derfor tatt hensyn til både ikke-prissatte effekter
og prissatte effekter, og vurdert hvilken betydning ikke-prissatte effekter tillegges for
rangering av alternativer, se kapittel 0.

Tabell 26 Verdsetting av ikke-prissatte effekter. Sammenligning med referansealternativet.

Effekt Ferje i

anleggs-

perioden

Varig

bered-

skapsferje

Erstatning

stunnel –

5 %

stigning

Parallell

tunnel,

hver

retning sitt

løp –7 %

stigning

Rømnings

-tunnel

Nye

tilkomstløp

–5 %

stigning

Forutsigbarhet for

næringslivet

-- -- ++ ++ -/-- ++

Forutsigbarhet for

persontrafikk

0/- 0/- + + 0/- +

Beredskapssituasjonen i

tunnelen

0 0 ++ ++ ++ +/++

Fremkommelighetfor

utrykningskjøretøy

--/--- --/--- 0/+ 0/+ -- 0/+

Samlet -- -- ++ ++ 0/+ +/++

Alternativene med ny tunnel gir en samlet forbedring

Den samlede effekten for alternativene med Erstatningstunnel – 5 % stigning og Parallell
tunnel, hver retning sitt løp – 7 % stigning er verdsatt til middels positiv konsekvens (++).
Forbedringen skyldes bedre forutsigbarhet for næringslivet og persontrafikk,
beredskapssituasjonen forbedres i tunnelen og at fremkommeligheten for nødetatene
forbedres. I denne vurderingen har vi vektlagt at referansealternativet har dagåpen tunnel
(kl 0600 til kl 2000, samt kolonne på kveld) i anleggsperioden, og at effekten av en ny
tunnel dermed modereres noe. I tillegg vil nødetatene ved utrykning i anleggsperioden
kunne kjøre gjennom utenfor tunnelens åpningstider. I driftsperioden vil forutsigbarhet for
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næringslivet og persontrafikk være noe bedre enn i referansealternativet, fordi antall
hendelser forventes å være lavere. Beredskapssituasjonen vil også forbedres i hele
prosjektets levetid. For alternativene med Erstatningstunnel – 5 % stigning og Parallell
tunnel vil beredskapssituasjon være bedre enn i referansealternativet. Alternativene med
Erstatningstunnel – 5 % stigning og Parallell tunnel, hver retning sitt løp –7 % stigning vil
ha to tunnelløp, noe som en fullgod løsning med hensyn til å unngå ulykker ved brann i
tunnel. I referansealternativet begrenses utfordringen ved brann i tunnelen, ettersom
dagens tunnel vil oppgraderes med beredskapsrom.

Alternativet med Nye tilkomstløp – 5 % stigning er verdsatt til lav til middels positiv
konsekvens (+/++). Dette alternativet er verdsatt noe lavere enn alternativene
Erstatningstunnel – 5 % stigning og Parallell tunnel, hver retning sitt løp –7 %.
Alternativet med Nye tilkomstløp – 5 % stigning har to tunnelløp på deler av strekningen,
og beredskapsrom på resterende del. Dette alternativet vil medføre en forbedring fra
referansealternativet, men ikke en fullgod løsning som ved en ekstra tunnel. For øvrig er
effektene vurdert likt som alternativene Erstatningstunnel – 5 % stigning og Parallell
tunnel, hver retning sitt løp – 7 % stigning.

Alternativet med Rømningstunnel er verdsatt til ingen til liten positiv konsekvens (0/+).
Forutsigbarheten for næringslivet, persontrafikken og utrykningskjøretøy vil være lavere
enn i referansealternativet. Rømningstunnel vil gi en fullgod beredskapssituasjon, noe
som vil være en forbedring fra referansealternativet.

Alternativene med ferje i anleggsperioden gir samfunnet en dårligere løsning.

Alternativene med hhv. Ferje i anleggsperioden og Varig ferje er verdsatt til middels
negativ konsekvens (- -). Sammenlignet med referansealternativet har vi vektlagt at
næringslivet og persontransporten får en svekket forutsigbarhet med en ferjeforbindelse
som følge av risiko for innstillinger av ferjen og forsinkelser. Eventuelle innstilte
ferjeavganger i anleggsperioden vil potensielt medføre store kostnader for næringslivet
som følge av risiko for produksjonsstans. I tillegg vil fremkommeligheten for
utrykningskjøretøy i anleggsperioden også reduseres, sammenlignet med
referansealternativet. Nevnte effekter vil inntreffe i anleggsperioden (1 1 måneder for
alternativene med ferje), og ikke i hele prosjektets levetid. Med alternativene med ferje i
anleggsperioden og varig beredskapsferje med ferje i anleggsperioden vil
beredskapssituasjonen i tunnelen være uendret fra referansealternativet. I driftsperioden
vil fremkommeligheten være lik som i referansealternativet. I likhet med
referansealternativet vil nevnte alternativer også inneholde oppgradering med
beredskapsrom. Effekten av varig beredskapsferje i driftsperioden har vi tillagt liten verdi.

9.2.3 Forutsigbarhet for næringslivet

Redusert fremkommelighet mellom Hitra og Frøya i anleggsperioden vil påvirke
næringslivet. Næringslivet vil tilpasse seg ved å kjøre på andre tidspunkter, noe som kan
bety både økte drifts- og investeringskostnader.

Selv om næringslivet tilpasser seg en transportsituasjon med redusert fremkommelighet,
vil de i tillegg påvirkes gjennom økt risiko i produksjonen og leveranse av
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produksjonsvarer til konsumentmarkedet. Dagens logistikksystemer er basert på just-in-
time, noe som betyr at transport av innsatsvarer må betraktes som en del av
produksjonen. Fordelen med just-in-time logistikksystemer er at næringslivet kan holde
lagerkostnader lave og unngå fordyrende mellomledd i produksjonen. Just-in-time
logistikksystemer er basert på en forutsetning om at infrastrukturen er forutsigbar.
Ulempen med just-in-time logistikksystemer er at næringslivet har en svært liten buffer i
produksjonen. I tilfeller med økt risiko for forsinkelser i transportkjeden vil derfor
næringslivet oftere ikke kunne opprettholde produksjonen, selv ved små avvik i transport
av innsatsvarer. Følgelig vil en forsinkelse i transportene gi direkte effekt på
produksjonsforsinkelser/-stopp. Oppdrettsnæringen er organisert på denne måten, med
fiskekasser som produseres av BEWi og leveres til det tre slakteriene på Hitra og Frøya. I
tillegg vil en transportsituasjon med redusert fremkommelighet innebære økt risiko for
forsinkelse for leveranse av produksjonsvarer til konsumentmarkedet. Ved forsinket
leveranse fisk av vil salgsprisen normalt nedjusteres ved avvik mellom avtalt og levert
kvalitet.

Næringslivet på Frøya og Hitra er avhengig av daglige personreiser som en del av
arbeidet (arbeidsreiser). Dette gjelder reiser som foretas av ansatte i egen bedrift, samt
underleverandører (for eksempel teknikere). Ved redusert fremkommelighet kan også
produksjonen påvirkes som følge av arbeidsreiser blir forsinket eller ikke kan
gjennomføres.

Betydningen av endret forutsigbarhet vil for næringslivet være stor. Dette har
sammenheng med at næringslivet kan få produksjonsstopp/-forsinkelser, både som følge
av innsatsvarer og arbeidskraft kommer forsinket eller ikke kan leveres/reise.
Oppdrettsnæringen har organisert seg med just-in-time logistikk og er sårbare for
forsinkelser. I tillegg har de tre store slakteriene en samlet omsetning årlig på over 1 0
milliarder kroner. Kostnader knyttet til en mulig produksjonsstans vil dermed potensielt
ligge på opptil 300 millioner kroner i uka. En slik høy kostnad for oppdrettsnæringen ved
produksjonsstans har vi tatt hensyn til i vår vurdering av at betydningen er stor. En slik
vurdering er lik for alle alternativene.

Alternativene vurderes imidlertid ulikt når det gjelder omfang. For alternativene med
erstatningstunnel – 5 % stigning, parallell tunnel, hver retning sitt løp –7 % stigning og
nye tilkomstløp – 5 % stigning vil næringslivet oppleve en forbedring i forutsigbarheten i
anleggsperioden. Vi har for disse alternativene vurdert omfanget som middels positivt.
Vurderingen er samlet for anleggs- og driftsperioden. Næringslivet har leveranser og
arbeidsinnsats som i hovedsak skjer på dagtid. I referansealternativet er tunnelen åpen
mellom 0600 og 2000, i tillegg til kolonnekjøring kl 21 20 og 2400. Referansealternativet v
93. il således langt på vei innebære god fremkommelig for næringslivet. En slik vurdering
er basert på informasjon fra intervjuer vi har gjennomført med representanter fra
næringslivet. Likevel vil fremkommeligheten i alternativene med Erstatningstunnel – 5 %
stigning, Parallell tunnel, hver retning sitt løp – 7 % stigning og Nye tilkomstløp –5 %
stigning innebære en viss forbedring fra referansealternativet i anleggsperioden.
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I tunnelens driftsperiode i de nevnte alternativene vurderer vi forutsigbarheten som noe
forbedret fra referansealternativet. I kapittel 3.4.3 har vi omtalt historisk utvikling i
hendelser. Vi legger til grunn at økt trafikk i driftsperioden i referansealternativet vil øke
antallet hendelser. Til sammenligning forventer vi antallet hendelser som lavere i
alternativene med erstatningstunnel – 5 % stigning, parallell tunnel, hver retning sitt løp –
7 % stigning og nye tilkomstløp – 5 % stigning. Et økende antall hendelser i
referansealternativet vil øke risiko for produksjonsstans på slakteriene. Basert på
informasjon fra intervjuer har slakteriene kun buffer til å håndtere produksjonstans under
ett døgn. Produksjonstans som overstiger ett døgn vil innebære tap som reduserer
samlet årlig produksjon. Hyppige hendelser vil også kunne bidra til produksjonsstans som
gir utslag i redusert årlig produksjon. I oppdrettsbransjen ligger det store verdier i å la
fisken vokse seg så stor som mulig, samtidig som det finnes strenge grenser for hvor mye
biomasse en har lov til å ha stående i sjøen. Fisketetthet i det enkelte anlegg påvirker
rømningsfare og fiskehelse. Laksen vil fortsette å vokse selv om tunnelen er stengt. Slik
stans vil øke sannsynligheten for å overstige tillatt biomasse. I vurdering av prissatte
effekter har vi for referansealternativet lagt til grunn et lavt innslag av produksjonstans på
mer enn ett døgn i driftsperioden. Imidlertid må vi ta forbehold om sammenhengen
mellom økt trafikk i dagens tunnel i referansealternativet og forventet økning i hendelser.
Den foreslåtte risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) vil blant annet utforsker en slik
sammenheng (se kapitel 8).

For alternativet med Rømningstunnel vil næringslivet oppleve en forverring i
forutsigbarheten i anleggsperioden. Vi har for dette alternativet vurdert omfanget som lavt
til middels negativt. Med en rømningstunnel vil trafikksituasjonen i anleggsperioden
innebære kolonnekjøring med gjennomkjøring en vei av gangen. Kolonnekjøring vil gjelde
hele døgnet. Dette vil medføre forsinkelser for næringslivet. I driftsperioden vil
forsinkelsene være som i referanse.

For alternativet med Ferje i anleggsperioden vil næringslivet oppleve en forverret
forutsigbarhet. Vi vurderer omfanget av denne effekten som middels negativ. Faren for
produksjonsstans i anleggsperioden vil i første rekke være til stede når ferjen blir innstilt.
Vi vurderer at en slik hendelse kun vil inntreffe unntaksvis. Forsinkelser og kortvarige
innstillinger mener vi ikke vil ha vesentlig betydning for produksjonssituasjonen. Imidlertid
vil slike hendelser være en økt risiko for næringslivet, som vil innebære tilpasninger i
logistikksystemet. Tilpasninger kan være behov for økt lastebilpark og bemanning. Også
den generelle bemanningen i næringslivet vil kunne øke for å sikre drift ved forsinkelser
og innstillinger av ferje. En slik tilpasning vil innebære økte kostnader for næringslivet.
Risiko kan ikke fullt ut elimineres ved tilpasninger. Næringslivet vil derfor oppleve risiko
for at innsatsvarer, arbeidsreiser og leveranse av produksjon ikke leveres eller ankommer
til avtalt tid. I vår vurdering av omfang av effekten for næringslivet har vi tatt hensyn til økt
risiko og tilpasninger. I anleggsperioden har vi vurdert alternativet med ferje i
anleggsperioden og alternativet med varig ferje likt som referansealternativet.

For alternativet med varig ferje vil forutsigbarheten i driftsperioden forbedres
sammenlignet med referanse. Dette hensynet tilsier at omfanget av forutsigbarhet vil
være marginalt bedre for alternativet med varig ferje, enn i referansealternativet.
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Imidlertid er forutsigbarheten i dag god, og en varig ferje vil derfor ha begrenset effekt på
forbedret forutsigbarhet.

9.2.4 Forutsigbarhet for persontrafikk

Endret forutsigbarhet mellom Hitra og Frøya i anleggsperioden vil påvirke personer som
reiser mellom øyene ved at de enten må reise på andre tidspunkter, eller oppleve
forsinkelser og innstillinger av ferjeavganger.

Betydningen av endret forutsigbarhet har vi for persontrafikken vurdert som lav. Reisene
vi i denne sammenhengen har vurdert er fritidsreiser og reiser til og fra jobb. For slike
reiser mener vi det ikke er aktuelt med tilpasninger av stor betydning, som for eksempel
bytte bosted eller arbeidssted som følge av endret forutsigbarheten. Anleggsperioden er
begrenset, og det er ikke å forvente slike store tilpasninger for en kortvarig periode.
Effekten av endret forutsigbarhet er begrenset fordi betalingsviljen for slike reiser i
utgangspunktet er ikke er den høyeste. Sammenlignet med næringslivets tilsvarende
kostnader ved endret forutsigbarhet er betalingsviljen til privatpersoner i en annen
størrelsesorden. Vurdering av betydningen er lik for alle alternativene.

For alternativene med Erstatningstunnel – 5 % stigning, Parallell tunnel, hver retning sitt
løp – 7 % stigning og Nye tilkomstløp – 5 % stigning vurderer vi omfanget av middels
betydning. En døgnåpen tunnel skaper bedre forutsigbarhet, enn i referansealternativet
som kun har dagåpen tunnel. Imidlertid gjennomføres hoveddelen av personreiser på
dagtid, noe som trekker i retning at referansealternativet vil løse deler av
fremkommelighetsbehovet for persontrafikken. I tunnelens driftsperiode vurderer vi
forutsigbarheten som noe forbedret fra referansealternativet til de nevnte alternativene
med ny tunnel. Økt trafikk i driftsperioden vil i referansealternativet øke antallet hendelser.
Til sammenligning forventer vi antallet hendelser som lavere i alternativene med
Erstatningstunnel – 5 % stigning, Parallell tunnel, hver retning sitt løp – 7 % stigning og
Nye tilkomstløp – 5 % stigning.

For alternativet med Rømningstunnel vil persontrafikken oppleve en forverring i
forutsigbarheten i anleggsperioden. Vi har for dette alternativet vurdert omfanget som
middels negativt. Med en rømningstunnel vil trafikksituasjonen i anleggsperioden
innebære kolonnekjøring med gjennomkjøring en vei av gangen. Kolonnekjøring vil gjelde
hele døgnet. Dette vil medføre forsinkelser. I driftsperioden vil forsinkelsene være som i
referanse.

For alternativene med Ferje i anleggsperioden og Varig beredskapsferje vil
persontrafikken oppleve forverret forutsigbarhet. Vi vurderer omfanget av denne effekten
som middels negativ. Alternativene med ferje i anleggsperioden vil innebære et dårligere
transporttilbud enn en dagåpen tunnel i referansealternativet. Høyfrekvente ferjeavganger
vil imidlertid begrense ulempene noe. I anleggsperioden har vi vurdert alternativet med
ferje i anleggsperioden og alternativet med varig ferje likt som i referansealternativet.

Effekten av endret forutsigbarhet vil inntreffe i anleggsperioden, og ikke i driftsperioden. I
driftsperioden forventer lik fremkommelighet som i dag. Informanter vi har snakket med
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omtaler dagens fremkommelighet som god. Effekten av varig beredskapsferje i
driftsperioden har vi tillagt liten verdi.

9.2.5 Beredskapssituasjonen i tunnelen

Nye tunneler vil forbedre beredskapssituasjonen for alle som reiser mellom Hitra og
Frøya. Det foreligger ikke risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for nye tunneler,
målt opp mot potensialet for fremtidige trafikkmengder og heller ikke oppgradert dagens
tunnel målt opp mot fremtidige trafikkmengder. Det er spesielt risikoen for brann som må
vurderes. Vi understreker behovet for en ROS-analyse også for de nye tunnelene. En slik
analyse ville også gitt mer informasjon om behov for oppgradering og investering i ny
tunnel i prosjektets levetid. Derfor er det stor usikkerhet knyttet til våre ikke-prissatte
vurderinger av beredskapssituasjonen- Ny informasjon om beredskapssituasjonen vil
potensielt kunne endre rangering i samlet samfunnsøkonomisk vurdering.

Betydningen av forbedret beredskapssituasjon er vurdert som stor. Hendelser i tunnelen
vil kunne medføre personskader og fare for liv, og en eventuell brann vil medføre særlig
stor skade. En slik vurdering er lik for alle alternativene.

For alternativene med ny Erstatningstunnel, Parallell tunnel, og Rømningstunnel vurderer
vi omfanget av middels positivt. Beredskapssituasjonen vil forbedres som følge av to
tunnelløp, sammenlignet med referansealternativet som vil ha tunnel med
beredskapsrom. Et beredskapsrom vil forbedre sikkerheten, med er ikke en fullgod
løsning, siden det ikke er mulig å selv komme seg ut av tunnelen ved en brann. Historisk
sett har det imidlertid vært få alvorlige hendelser i Frøyatunnelen og ingen branner som
har medført tap av lav, se kapittel 3.4.3 for en nærmere beskrivelse. Historisk sett få
hendelser trekker i retning av at vi ikke har vurdert omfanget høyere for alternativene med
ny erstatningstunnel.

For alternativet med Nye tilkomstløp vil tunnelen delvis være dekket av egen
rømningstunnel i tilkomstløpene og delvis beredskapsrom midtveis i tunnelen. Omfanget
vurderes som lavt til middels positivt, altså noe lavere enn alternativene som er vurdert
ovenfor.

For alternativene med Ferje i anleggsperioden og Varig beredskapsferje vil
beredskapssituasjonen være som i referansealternativet, noe som tilsier uendret omfang.
Alternativet med varig beredskapsferje vil ikke redusere sannsynligheten for hendelser i
tunnelen.

Effekten vil gjelde i hele driftsperioden. I anleggsperioden anser vi beredskapssituasjonen
i dagåpen tunnel i referansealternativet som på nivå med ferje.

9.2.6 Fremkommelighet for utrykningskjøretøy

Endret fremkommelighet for utrykningskjøretøy mellom Frøya og Hitra vil påvirke
befolkningen. I hovedsak vil bosatte og personer med arbeidsplass på Frøya bli mest
berørt. Transporttilbudet mellom de to øyene binder Frøya sammen med fastlandet.
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Betydningen av endret fremkommelighet for utrykningskjøretøy har vi vurdert som
middels. Endret fremkommelighet for utrykningskjøretøy vil påvirke responstiden for politi
og ambulanse til og fra Frøya. Frøya er dekket av sykehus på fastlandet og
lensmannskontor på Hitra. Begge øyene har egen brannstasjon. Skaden vil derfor være
potensielt stor med fare for personskade og liv, dersom politi og ambulanse ikke når frem
i tide. Betydningen av effekten er imidlertid begrenset noe av tilstedeværelse av
luftambulanse. Det kan også være mulig å åpne midlertid lensmannskontor, men det
ligger utenfor dette oppdraget å vurdere et slikt tiltak. Vi anbefaler derfor å utrede
nærmere behovet for å gjennomføre midlertidige tiltak for å bedre fremkommeligheten for
politi og ambulanse i anleggsperioden.

For alternativene med Erstatningstunnel – 5 % stigning, Parallell tunnel, hver retning sitt
løp – 7 % stigning og Nye tilkomstløp – 5 % stigning vurderer vi omfanget av liten
betydning. En døgnåpen tunnel i anleggsperioden gir bedre fremkommelighet for
utrykningskjøretøy enn dagåpen tunnel i referansealternativet. Imidlertid vil det i
referansealternativet være mulig for utrykningskjøretøy å kjøre gjennom tunnelen, også
når tunnelen er stengt. Responstiden vil kunne bli lavere for den delen av døgnet med
stengt tunnel og pågående oppgraderingsarbeid.

For alternativet med rømningstunnel vurderer vi omfanget til middels negativt. I
anleggsperioden vil trafikkavvikling med kolonnekjøring i en retning av gangen skape
forverret fremkommelighet for utrykningskjøretøy, sammenlignet med
referansealternativet

For alternativene med ferje i anleggsperioden og varig ferje vil fremkommelighet for
utrykningskjøretøy oppleve forverret forutsigbarhet, sammenlignet med dagåpen tunnel i
referansealternativet. Vi vurderer omfanget av denne effekten som stor. Ferje med
ventetid på avganger og treg fremkommelighet er ikke egnet for utrykningskjøretøy. Alle
bosatte og personer med arbeidsplasser på Frøya er potensielt berørt.

Effekten av endret fremkommelighet for utrykningskjøretøy vil inntreffe i anleggsperioden,
og ikke i driftsperioden. I driftsperioden forventer lik fremkommelighet som i dag.
Informanter vi har snakket omtaler dagens fremkommelighet som god. Hensynet til at
effekten kun gjelder anleggsperioden gjør at vi ikke har vurdert effekten som større.
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9.2.7 Konsekvenser for lokalsamfunnet av de ulike alternativene

Det er grovt vurdert hvilke effekter de ulike alternativene vil få for lokalsamfunnet. Hvis
man går videre med tunnelalternativene, der konsekvensutredning kreves, må man
vurdere/utrede støy og luft ulemper, samt alle ikke prissatte temaer, eksempelvis
kulturminner, artsmangfold, landskapsbilde etc.

Hvordan samfunnet påvirkes med hensyn på transport, CO2, forutsigbarhet og beredskap
for samfunnet er håndtert i tidligere kapitler.

Referansealternativet, Parallell tunnel og Rømningstunnel vurderes å ha minst påvirkning
for lokalmiljøet. For parallell tunnel vil evt. riggområde i nærheten av tunnelen gi noen
ulemper. I tillegg til riggområde vil plassering av oppstillingsplasser (se kap. 5.2.4) på
Frøya beslaglegge dyrka mark/beiteområder i Referansealternativet, Parallell tunnel og
Rømningstunnelen. I nærheten av tunnelmunningen på Frøya er en del bolighus og de
nærmeste husene vil trolig oppleve noe støy i forbindelse med oppstillingsplassene. På
Hitrasiden er det ingen bolighus som blir berørt og konsekvensene vil være små.

Erstatningstunnel og nye tilkomstløp vil medføre nye tunnelportaler og noe ny vei både på
Frøya og Hitra. På Frøya vil det medføre innløsning av noen hus. Det blir noe beslag av
dyrkamark/beitemark på begge øyer.

Ferjealternativene vil i anleggsperioden påvirke befolkningen i Hammarvik og i
Kjerringvåg. Økt trafikk mellom ferjeleiene og hovedvegnettet vil påvirke beboere langs
de berørte veiene med økt støy og ulempe. Størst ulempe vil oppleves for nærområdet til
selve ferjeleiet. Eventuelle avbøtende tiltak for trafikksikkerhet på vegstrekningene opp til
hovedvei bør vurderes hvis man velger å gå videre med disse alternativene.

I sum vurderes at det trolig ikke er noen vesentlige konsekvenser eller andre virkninger
lokalt. Dette fordi inngrepene har relativt kort utstrekning eller kort tidshorisont der de har
påvirkning lokalt. Ferjealternativene vurderes som noe mer negativ for de nærmeste
beboerne enn tunnelalternativene.

9.3 Andre samfunnsmessige virkninger

Tiltakene med oppgradering av dagens tunnel vil innebære anleggsarbeid i en begrenset
periode. Vi har på bakgrunn av informasjon fra intervjuer ikke grunn til å tro at en
kortvarig periode med redusert fremkommelighet vil medføre andre samfunnsmessige
virkninger.

Andre samfunnsmessige virkninger som endring i bo- og arbeidssted, og endrede lokale
investeringer vil potensielt kunne være av betydning for den lokale økonomien på øyene.
Basert på informasjonen som fremgår av intervjuene kan vi forvente at næringslivets
investeringsvilje er upåvirket av midlertid reduksjon i fremkommeligheten i en
anleggsperiode. Vi har heller ikke uttalelser eller andre vurderinger som tilser at
fremkommeligheten i en anleggsperiode vil medføre flytting av arbeidsplass eller bosted,
og dermed varige effekter i bo og arbeidsmarkedet.
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9.4 Samlet samfunnsøkonomisk vurdering

Samlet samfunnsøkonomisk vurdering viser at referansealternativet er mest fordelaktig.

Ved å utsette investering i ny tunnel med 20 år er investeringskostnadene i løpet av
prosjektets levetid lavere enn i alternativene med ny tunnel, noe som bidrar til at
referansealternativet rangeres høyest, målt ved prissatte effekter (netto nytte). Vår
vurdering er at positive ikke-prissatte effekter i alternativene med ny tunnel ikke oppveier
negativ nytte i størrelsesorden 550 millioner til 1 ,5 milliarder, avhengig av hvilket
tunnelalternativ som sammenlignes med referansealternativet.

Tabell 27 Samlet samfunnsøkonomisk vurdering.

Effekt Referanse-

alternativet

Ferje i

anleggs-

perioden

Varig

beredskaps

-ferje

Erstatnings

-tunnel

–5 %

stigning

Parallell

tunnel,

hver

retning

sitt løp –

7 %

stigning

Rømnings-

tunnel

Nye

tilkomstløp

–5 %

stigning

Prissatte effekter

Netto nytte,

Mill kr. 2020-priser.

0 -1 25 -750 -1 489 -1 201 -543 -705

Rangering 1 2 5 7 6 3 4

Ikke-prissatte effekter

Verdsetting samlet 0 -- -- ++ ++ 0/+ +/++

Rangering 4 5 5 1 1 3 2

Samlet samfunnsøkonomisk vurdering

Rangering av alternativer

videreføring dagens tunnel

1 2 3

Rangering av alternativer

med ny tunnel

3 3 2 1

Samlet rangering 1 6 7 4 4 3 2
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En grunnleggende problemstilling i denne utredningen har vært om det er best å
videreføre dagens tunnel eller om det bør bygges ny.

For å besvare problemstillingen gjennomføres samlet samfunnsøkonomisk vurdering i
flere trinn.

Først har vi rangert alternativer som kun innebærer videreføring av dagens tunnel, og
deretter har vi rangert alternativer som innebærer bygging av ny tunnel, se tabellen over.

Av alternativer med videreføring av dagens tunnel er Referansealternativet det
samfunnsøkonomisk mest fordelaktige alternativet, når vi både tar hensyn til prissatte og
ikke-prissatte effekter. De to ferjealterantivene har større ulemper enn
referansealternativet knyttet til reisetid og kostnader, samt forutsigbarhet for næringslivet.
Vi vurderer også at Rømningstunnelen medfører store ulemper med hensyn på reisetid
og forutsigbarhet. Det er også usikkerhet knyttet til hvordan store kolonner vil oppleve å
kjøre gjennom en smal rømningstunnel. Basert på dette anbefales ikke rømningstunnelen
som løsning i selve anleggsperioden slik alternativet er definert. Argumentasjonen for å
bygge en rømningstunnel vurderes å være beredskap i fremtidig situasjon.

Varig beredskapsferje er en løsning som i hovedsak vil kunne fungere ved alvorlige
hendelser, med påfølgende lang stenging av tunnel eller langvarig vedlikehold. Det er
betydelige kostnader knyttet til løsningen. Varig beredskapsferje løser ikke utfordringene
knyttet til beredskapssituasjonen i tunnelen, men vil være avbøtende for næringslivet i
avvikssituasjon. Ferje er i prinsippet en alternativ løsning til rømningstunnel for å krysse
Frøyfjorden ved hendelser, og vår vurdering er at rømningstunnel er å foretrekke fremfor
varig beredskapsferje da rømningstunnelen både vil gi bedre beredskap, men også
kunne benyttes ved lange stenginger for viktig transport.

Av alternativene med ny tunnel er alternativet med Nye tilkomstløp – 5 % stigning det
samfunnsøkonomisk mest fordelaktige alternativet, når vi både tar hensyn til prissatte og
ikke-prissatte effekter, og er derfor rangert som best av disse. Samlet sett er
referansealternativet rangert foran alle alternativene med ny tunnel.

Når det gjelder ikke-prissatte effekter er ulempene ved Referansealternativet i hovedsak
knyttet til dårligere forutsigbarhet for næringslivet, persontrafikken og utrykningskjøretøy.
Dårligere forutsigbarhet for næringslivet i anleggsperioden og beredskapssituasjonen vi
har vektlagt i vår vurdering av ikke-prissatte effekter. Vi mener totalt sett at slike effekter
ikke oppveier de høye investeringskostnadene i tunnelalternativene. For å sette ulempen
som følger av dårlig forutsigbarhet i perspektiv, vil en produksjonsstans i en uke for
slakteriene innebære en kostnad på 300 millioner. For Referansealternativet mener vi
både for drifts- og anleggsfasen at en slik produksjonstans er en relativt lite sannsynlig
hendelse.

Referansealternativet gir en akseptabel beredskapsløsning med beredskapsrom på hele
strekningen. Til sammenligning har alternativene med ny tunnel en fullgod
beredskapssituasjon (to tunnelløp) ved tunnelbrann. Unntaket er alternativet med nye
tilkomstløp – 5 % stigning som bare har to tunnelløp på deler av strekningen, og
beredskapsrom på resterende. Samlet sett har vi derfor vurdert ikke-prissatte effekter for
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alternativet med nye tilkomstløp – 5 % stigning som maksimalt middels positiv
konsekvens, sammenlignet med referansealternativet.

Alternativet med nye tilkomstløp – 5 % stigning er rangert best av alternativene med ny
tunnel. Dette har sammenheng med at prissatte effekter er høyere enn de andre
alternativene med ny tunnel. Imidlertid er beredskapssituasjonen noe dårligere (ikke -
prissatt effekt) enn alternativene med to tunnelløp, ettersom alternativet med nye
tilkomstløp – 5 % stigning bare delvis medfører to tunnelløp.

1 0 Avbøtende tiltak

En kan vurdere å sette inn tiltak for å minimere uheldige konsekvenser av
enkeltalternativer.

F.eks. kan det vurderes i referansealternativet å åpne tunnelen kl 05.00 i stedet for kl.
06.00 for ytterligere å redusere ulemper for næringslivet.

Videre kan en se på hensiktsmessig oppsett for kolonneavvikling, om det finnes tiltak som
kan minimere konsekvensene av dette.

En kan også – ved avvikling av kolonner i Rømningstunnelalternativet, vurdere å gjøre
det samme som en gjør i referansealternativet, mao. å holde hovedtunnelen delvis åpen
på dagtid.

Alternativet med Rømningstunnel vil kunne forbedres med hensyn til samfunnsøkonomi
ved å ha samme trafikkavvikling som referansealternativet i anleggsperioden. Prissatte
effekter målt ved netto nåverdi vil bli lavere fordi anleggsperioden blir lenger. I tillegg vil
ikke-prissatte effekter bli omtrent som for alternativet med nye tilkomstløp – 5 % stigning,
men noe bedre beredskapssituasjon og noe dårlige på fremkommelighet. Derfor mener at
vi rangering trolig ikke vil endres med en optimalisering av alternativet med
rømningstunnel. Det bemerkes at i dette alternativet vil man fortsatt sitte med smal tunnel
og 1 0 % stigning.
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11 Oppsummering

Sweco har på oppdrag fra Trøndelag fylkeskommune utredet alternativer til planlagt
rehabilitering av Frøyatunnelen. Etter avklaring med oppdragsgiver har vi vurdert
følgende alternativer: ferje i anleggsperioden, varig beredskapsferje, tunnel til erstatning
for dagens tunnel med 5% stigning, parallell tunnel med 7% stigning der hver retning får
hvert sitt løp, rømningstunnel, samt nye tilkomstløp med 5% stigning.

Sweco har utredetalternative løsninger med et tverrfaglig team i skjæringspunktet
mellom samfunnsøkonomi, trafikk, ingeniørgeologi og tunnelfag. Det er utredet
løsningsalternativer på grovt utredningsnivå. Trafikk, kapasitet, reisetid, og kostnader er
vurdert. Det er vurdert prissatte og ikke-prissatte samfunnsøkonomiske konsekvenser.
Det er utarbeidet tegninger for alternativene erstatningstunnel, parallell tunnel og
rømningstunnel.

Sweco anbefaler bygging av ny tunnel, men våre beregninger og vurderinger tilsier at
denne investeringen bør utsettes til beredskapssituasjonen tilsier dette. Det ble for 20 år
siden investert i en tunnel som hadde en forventet levetid på 40 år. En oppgradering nå
er nødvendig for å oppnå forventet levetid. Det er Swecos vurdering basert på den
informasjon vi har mottatt at sikkerheten i tunnelen og forutsigbarheten med en
oppgradering av dagens tunnel er god nok for næringslivet og for øvrige reisende, gitt
nåværende trafikkmengde. En fortsatt økende trafikkmengde vil imidlertid medføre behov
for en ny tunnel. Forventet tidspunkt for når ny tunnel må være bygget avhenger av
hvilken trafikkmengde som krever ny tunnel, og forventninger til trafikkutvikling. Vi har lagt
til grunn at det er behov for ny tunnel 20 år etter oppgradering.

Sweco har etter en samlet vurdering rangert de ulike alternativene som følger (i prioritert
rekkefølge):

1. Referansealternativet –rehabilitering av dagens tunnel. Kostnad 573 mill.kr
2. Nye tilkomstløp –5% stigning. Kostnad 2 256 mill.kr. Lang byggetid. Mulig

hendelse midt i tunnelen vil blokkere tunnelen og stoppe all trafikk til Frøya.
3. Rømningstunnel –kostnad 1 394 mill.kr. Betydelig ulempe i anleggsperioden.

Dagens tunnel vil trolig ikke være akseptabel standard om noen år.
Kostnadsmessig rimeligere enn nye tunneler.

4. Parallell tunnel, hver retning sitt løp –7% stigning. Kostnad 2 982 mill.kr. Lang
byggetid.

4. Erstatningstunnel –5% stigning. Kostnad 3 153 mill. kr. Lang byggetid.

De to nye tunnelene rangeres likt.

6. Ferje i anleggsperioden. Kostnad 706 mill. kr. Lav forutsigbarhet for næringslivet.
Anbefales ikke.

7. Varig beredskapsferje. Kostnad 1 243 mill. kr. Høy årlig kostnad uten at en i
særlig grad får utnyttet ferja. Anbefales ikke.

Vi har ikke hatt tilgang til en ROS-analyse med vurdering av beredskapssituasjonen i de
ulike alternativene. Derfor er det usikkerhet til våre forutsetninger som ligger til grunn for å
vurdere beredskapssituasjonen. Sweco vil legge til at vår utredning har vært på
overordnet nivå.
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Vi anbefaler å gjennomføre en ROS-analyse som et supplement til denne utredningen.
En ROS-analyse er nødvendig fordi:

- Vi vet ikke ved hvilken trafikkmengde dagens oppgraderte tunnel må erstattes, og
dermed ikke hvilket år det er behov for investeringer i ny tunnel

- Tunnelforskriften krever at dagens tunnel skal oppgraderes innen 2025. Vi har ikke
informasjon om det er mulig å utsette oppgraderingen med ferdigstillelse etter
2025. For flere av tiltakene med ny tunnel er detnødvendig med anleggsperiode
som innebærer ferdigstillelse etter 2025. Alternativer med ny tunnel vil kreve lang
planperiode og anleggsperiode. Beregningsteknisk har vi imidlertid forutsatt at
alle alternativene innebærer åpning i 2025.

- Ikke-prissatte effekter for bedret beredskap i tunnel er vurdert uten informasjon fra
ROS-analyse. Vi har derfor ikke hatt tilstrekkelig informasjon om for eksempel
løsning med bruk av beredskapsrom gir tilstrekkelig sikkerhet for videreføring av
dagens tunnel.

Det er innhentet informasjon fra da dagens tunnel ble bygd, fra oppdragsgiver og via
denne fra utreder av oppgradering av tunnelen, fra relevante myndigheter, fra
ferjeselskaper, fra berørte kommuner og fra berørt næringsliv. Prosjektet er utredet i
perioden mellom 2. november 2020 og 16. februar 2021.

Av alternativer med videreføring av dagens tunnel er referansealternativet det
samfunnsøkonomisk mest fordelaktige alternativet, når vi både tar hensyn til prissatte og
ikke-prissatte effekter. Referansealternativet innebærer en videreføring av dagens tunnel
med oppgradering som blant annet omfatter etablering av redningsrom.
De to ferjealterantivene har større ulemper enn referansealternativet knyttet til reisetid og
kostnader, samt forutsigbarhet for næringslivet. Fordeling av trafikk har blitt diskutert med
berørt næringsliv. Konsekvensene for trafikken i alternativene er ulik. Vi vurderer også at
rømningstunnelen medfører store ulemper med hensyn på reisetid og forutsigbarhet. Det
er også usikkerhet knyttet til hvordan store kolonner vil oppleve å kjøre gjennom en smal
rømningstunnel. Basert på dette anbefales ikke rømningstunnelen som løsning i selve
anleggsperioden slik alternativet er definert. Argumentasjonen for å bygge en
rømningstunnel vurderes å være beredskap i fremtidig situasjon.

Varig beredskapsferje er en løsning som i hovedsak vil kunne fungere ved alvorlige
hendelser, med påfølgende lang stenging av tunnel eller langvarig vedlikehold. Det er
betydelige kostnader knyttet til løsningen. Varig beredskapsferje løser ikke utfordringene
knyttet til beredskapssituasjonen i tunnelen, men vil være avbøtende for næringslivet i
avvikssituasjon. Ferje er i prinsippet en alternativ løsning til rømningstunnel for å krysse
Frøyfjorden ved hendelser, og vår vurdering er at rømningstunnel er å foretrekke fremfor
varig beredskapsferje da rømningstunnelen både vil gi bedre beredskap, men også
kunne benyttes ved lange stenginger for viktig transport.

Av alternativene med ny tunnel er alternativet med nye tilkomstløp –5 % stigning det
samfunnsøkonomisk mest fordelaktige alternativet, når vi både tar hensyn til prissatte og
ikke-prissatte effekter, og er derfor rangert som best av disse. Alternativene med
erstatningstunnel –5 % stigning og parallell tunnel, hver retning sitt løp –7 % har til
sammenligning høyere investeringskostnader, enn alternativet med nye tilkomstløp –5 %
stigning. Dette har sammenheng med at alternativet med nye tilkomstløp –5 % stigning
gjenbruker deler av dagens tunnel.
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*

ILLUSTRASJON FRA FAGRAPPORT TUNNEL.
DETALJ FRA TEGNING AV ERSTATNINGSTUNNEL.

KURVATUR PÅ FRØYA-SIDEN AV TUNNELEN.
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FRØYA-HITRA

VURDERING AV TUNNELENE



FORMÅL MED RAPPORTEN

Formål

Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Frøya Næringsforum for å belyse 
konsekvenser ved rehabilitering av Frøyatunnelen, samt peke på mulige 
løsninger både under rehabilitering og for fremtiden. Den peker også kort på 
løsninger for Hitratunnelen.

Rapporten omhandler dels de samme temaer som rapporter fra SWECO og Aas 
Jakobsen utfører på oppdrag fra Trøndelag Fylke.

Rapporten er ikke en "mot-rapport", og benytter mange av de samme 
forutsetninger og analyser som ligger i de to overnevnte rapportene. Denne 
rapporten tar imidlertid i større grad utgangspunkt i næringslivets behov, og ser 
på konsekvenser fra dette ståsted.



ALTERNATIVER FOR NEDSTENGNING
UNDER REHABILITERING



AKTUELLE STENGNINGSREGIMER UNDER REHABILITERING

Aktuelle løsninger

Stengningsløsning bestemmes i hvert tilfelle basert på trafikk, 
omkjøringsmuligheter, beredskap og andre lokale forhold. Alternative løsninger 
har blitt foreslått av fylkeskommunen.

1. Nattestengt med fri ferdsel på dagtid

Nattestengt med fri ferdsel på dagtid er den mest vanlige løsningen ved 
rehabilitering av tunneler. Løsningen avhenger av lokale behov men er typisk 
22:00 – 06:00 med mulighet for noen kolonner gjennom f.eks. 22:00-24:00. 
Stengetid og kolonner veies opp mot mulighet for effektiv produksjon. 
Nødetater kan slippes gjennom.

2. Fullstenging

Tunnelen stenges helt i rehabiliteringsperioden for å gjøre det mulig med 
døgnkontinuerlig produksjon. Kan benyttes ved enkel omkjøring og/eller behov 
for rask gjennomføring. Krever omkjøringsmulighet eller ferge.

3. Kolonne på dagtid, helt stengt om natten

Svært lite brukt. Kan være aktuelt på tunneler med svært liten trafikk – typisk 
blindveier inn til liten grend e.l.



SANNSYNLIG LØSNING FOR FRØYATUNNELEN -
REHABILITERING

Foreslått løsning: Nattestengt med fri ferdsel på dagtid

Nattestengt med fri ferdsel på dagtid. Dette er den mest vanlige løsningen ved 
rehabilitering av tunneler. Løsning avhenger av lokale behov men er typisk 
22:00 – 06:00 med mulighet for noen kolonner gjennom f.eks 22:00-24:00. 
Stengetid og kolonner veies opp mot mulighet for effektiv produksjon. 
Nødetater kan slippes gjennom.

Alternativ 2 og 3 vil ha store negative konsekvenser for:

• Transport til legevakt

• Ungdommer på videregående skole

• Dagpendlere

• Næringslivet generelt, som er avhengig å kunne ferdes «fritt» på dagtid

• Oppdrettsnæringen, som trenger mulighet for åpning på natt for vogntog

• Som vist i Aas Jakobsen sin rapport er besparelsen for alt. 2 og 3 marginal i 
forhold til de negative konsekvensene

Velprøvd løsning

Følger løsning som er benyttet i de fleste tunnelrehabiliteringene i 
Norge de siste årene.

Fri ferdsel på dagtid

Tunnelen er åpen på dagtid – typisk 06:00 – 22:00 – med alle 
sikkerhetssystemer, vifter og belysning operative.

Nattestengt

Tunnelen stenger f.eks 22:00 og åpner f.eks 06:00. Stengning er 
tilpasset arbeidstidsordninger for entreprenørens personell, og vil 
kunne gjelde 7 dager i uken – avhengig av hvilken 
arbeidstidsordning entreprenøren velger og Fylket tillater. 

Mulighet for kolonne på natt

Det bør være mulig med kolonne i den nattestengte perioden –
f.eks kl 23:00 og 05:00 – i samråd med næring og lokale 
myndigheter. Kolonnekjøring vil sinke arbeidet og medføre lengre 
gjennomføringstid, men samtidig sikre næringsinteresser.

Nødetater

Nødetater vil kunne passere gjennom hele natten



NOEN EKSEMPLER

Ekeberg- og Svartdalstunnelene i Oslo, ÅDT 30.000

To-felts tunneler på E6/E18. Nattestengt 22:00 – 06:00, ingen kolonne. 
Omkjøring på Ring 3. Fullstengt 3-4 uker to somre for å utføre større 
sprengningsarbeid.

Ålesundtunnelen, ÅDT 9000

Tre-felts tunnel, 3,5 km, 8% stigning. Stengt 20:00 – 05:30. Kontinuerlig 
kolonne 20:00-23:00. Kolonne på faste tider gjennom natten fra 23:30 –
05:30. Inntil 1 time fullstengt i forbindelse med sprenging og rydding.

Fannefjordtunnelen ved Molde, ÅDT 4000

To-felts tunnel, 2,7 km, 10% stigning. Stengt 20:00-05:30 med kolonne 
gjennom natta i samarbeid med transportnæringen.

Erfaringer

Normen er åpent på dagtid og nattestengt med mulighet for kolonne tilpasset 
lokale forhold.

Det er viktig å finne riktig entreprenør til å utføre denne type arbeid. Det finnes 
flere eksempler på arbeid som har blitt svært forsinket (Høyangertunnelen), og 
også mange eksempler på prikkfri gjennomføring (Ekeberg-
Svartdalstunnelene).



FRØYA-HITRA

BAKGRUNN FOR VEKST



SENTRAL PLASS I GLOBALE UTFORDRINGER

Uttak av villfisk

Uttak av villfisk i global sammenheng har nådd taket for 
hva som er bærekraftig uten å rasere fiskestammer. Siden 
1985 har det vært et flatt uttak av villfisk.

Oppdrettsfisk har potensiale

Oppdrettsfisk vil spille en viktig rolle i å løse den globale 
utfordringen på matforsyning.

Norge har en sentral plass

Norge har naturgitte og samfunnsmessige forutsetninger 
for å bidra til vekst innen oppdrett.

Regjering og Storting har ambisjoner

Styresmaktene har ambisjon om femdobling av havbruk 
frem til 2050.

Kilde: Courtesy of the Food and Agriculture Organization of the United Nations, The State of World Fisheries and Aquaculture 2012,



"Verdens fremste sjømatnasjon", St.m 22 (2012-
2013)

Stortingsmeldingen baserer seg på et omfattende 
forskningsgrunnlag, og bygger videre på tilsvarende 
arbeid i 1999.

Meldingen stadfester en ambisjon på femdobling av 
verdiskapning frem til 2050, og der det er havbruk, laks 
og ørret samt leverandørindustri inkludert fôr-produksjon

som er det største volumet.

Fra Hitra-Frøya-regionen ble det i 2020 eksportert ca
300.000 tonn som utgjør ca 22% av totalvolumet i Norge.

Hitra-Frøya-regionen har geografiske, finansielle og 
klimatiske forutsetninger for å ta sin del av veksten 
fremover mot 2050.

MYNDIGHETENE LEGGER OPP TIL FEMDOBLING

Kilde: St.m 22 (2012-2013) "Verdens fremste sjømatsnasjon"



ØYREGIONEN ER SENTRALT PLASSERT FOR VEKST

• Øyregionen kan ta imot slakt
fra et stort omland (Hustadvika
til Kirkenes)

• Det er relativt kort vei ut til E6 
og ned mot markedene

• Sterk region med arbeidskraft, 
kapital, pågangsmot og
gjennomføringskraft

Potensiale for å ta slakting
fra Hustadvika til Kirkenes

Kort vei til
markedet



TRAFIKKUTVIKLING FRØYATUNNELEN

Prognose på 1,5% årlig trafikkvekst i 2000

Da tunnelene ble planlagt og prosjektert ble det 
forutsatt en prognose på 1,5% årlig trafikkvekst, og en 
ÅDT på 300 for Frøyatunnelen. Med andre ord, Frøya 
tunnelen ble dimensjonert for svært lav belastning.

Dagens trafikkutvikling

Dagens ÅDT er 2050, og en oppdatert prognose basert 
på vekst i oppdrettsnæringen vil gi trafikkvekst til ÅDT 
5200 i 2050, mot prognosen fra år 2000 som ville gitt 
ÅDT 600. 

Krav til to-løps tunneler er en ÅDT større enn 10.000 og
Frøya tunnelen er fremdeles langt unna dette kravet.

Fra dagens 220 ÅDT til 700 ÅDT (tunge kjøretøy)

På grunn av endring i foredling og andre endringer øker
trafikk noe mindre enn produksjonsvolum.

Prognosene for trafikkvekst lå antagelig til grunn 
for å gi fravik fra Vegnormalene

Mange av de undersjøiske tunnelene som bygd mellom 
1980 – 2000 fikk dispensasjon fra Vegnormalen til å ha 
10% stigning. Dagens regler tilsier 5% som bratteste 
stigning, men det er nylig gitt fravik til 7% stigning.
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KONSEKVENS AV
TUNNELBRANN



STØRRE TUNNELBRANNER I NORGE

Kartlegging fra TØI 

Transportøkonomisk Institutt (TØI) gjennomførte i 2016 
en kartlegging av tunnelbranner i perioden 2008-2015 
på oppdrag fra Statens Vegvesen (SVV). SVV fulgte opp 
men en egen rapport i 2017.

Norge er et tunnelland

Ca 1100 tunneler hvorav ca 550 er over 500m.

Det er 33 undersjøiske tunneler – de fleste med 
stigningsgrad over 5%.

Undersjøiske tunneler

Undersjøiske tunneler utgjør 5% av antall tunneler og 
14% av antall tunnelkilometer.

Disse tunnelene hadde 42% av antall branner og tilløp 
og er betydelig overrepresentert i ulykkesstatistikken

Tungtrafikk er overrepresentert

Tungtrafikk er involvert i 46% av antall branner og 
hendelser i undersjøiske tunneler og i 35% i andre 
tunneler. Tekniske problemer utgjør 52% av 
tungtrafikkhendelsene.



DE LENGSTE UNDERSJØISKE TUNNELENE I NORGE

• Norske undersjøiske tunneler er 
bratte og lange

• Nye vegnormaler tilsier at nye 
tunneler ikke kan bygges brattere
enn 5% stigning.

• Det kan gis dispensasjon. Nylig er 
en del av Rogfast (Stavanger –
Karmøy) bygget med 7% stigning

Navn Lengde muh stigning ÅDT åpnet

Ryfylketunnelen 14400 291 8 % 7000 2019

Karmøytunnelen 8900 139 7,4 % 4600 2013

Bømlafjordtunnelen 7888 263 8,5 % 5100 2000

Eikesundtunnelen 7765 287 9,6 % 540 2008

Oslofjordtunnelen 7306 134 7 % 10000 2000

Nordkapptunnelen 6875 212 10 % 400 1999

Knappetunnelen 6400 29 6 % 2015

Byfjordtunnelen 5875 223 8 % 9685 1992

Atlanterhavstunnelen 5779 250 10 % 2750 2009

Hundvågtunnelen 5700 95 6 % 3700 2020

Finnøytunnelen 5685 200 10,2 % 1175 2009

Hitratunnelen 5645 264 10 % 1800 1994

Frøyatunnelen 5305 164 10 % 2050 2000

Freifjordtunnelen 5086 130 9 % 4000 1992

Mastrafjordtunnelen 4424 133 8 % 8100 1992

Valderøytunnelen 4222 137 8,5 % 7400 1987

Halsnøytunnelen 4120 136 8 % 2008

Godøytunnelen 3844 153 10 % 1700 1989

Hvalertunnelen 3751 120 10 % 2900 1989



Tunnel Data ÅDT Årsak Personskade Kommentarer Tid til åpning 
for person-
trafikk

Tid til åpning 
for vogntog

Oslofjordtunnelen
29.3.2011

Ett-løps, 
undersjøisk
7,2 km, 7%
15% tungbil

7100 Brann i polsk 
vogntog med 30 
tonn papirruller

4 personer til sykehus 
for behandling

Begrenset 
skadeomfang pga rask 
slukking

1 dag 1 dag

Oslofjordtunnelen
23.6.2011

Ett-løps, 
undersjøisk
7,2 km, 7%
15% tungbil

7100 Brann i polsk 
vogntog med 22 
tonn returpapir

32 personer til 
sykehus for 
behandling

15 dager 372 dager
(249 dager for 
inntil 12m)

Gudvangatunnelen
5.8.2013

Ett-løps
11,2 km, 3,5%
25% tungbil

2050 Brann i trekkvogn i 
polsk vogntog

28 røykskadde, 5 
meget alvorlig og 23 
alvorlig

Etablert 
beredskapsferge

18 dager 25 dager 
(kolonne)
(31 dager til fri 
ferdsel)

Gudvangatunnelen
11.8.2015

Ett-løps
11,2 km, 3,5%
25% tungbil

2050 Brann i turistbuss 
med 32 kinesiske 
turister

5 personer fanget i 
røyken og fire 
behandlet på sykehus

Etablert 
beredskapsferge

8 dager 
(kolonne)

8 dager 
(kolonne)
(19 dager til fri 
ferdsel)

Skatestraumtunnelen
15.7.2015

Ett-løps, 
undersjøisk
1,9 km, 10%
9% tungbil

617 Tankvogn med 
16.500 l bensin 
kjørte i 
tunnelveggen

Fem personer lettere 
skadd, 17 personer 
totalt i tunnelen

6 dager før man 
kunne gå inn i 
tunnelen

52 dager 
(kolonne)

52 dager 
(kolonne)

Brattlitunnelen
17.1.2013

Ett-løps 
3,6 km
20% tungbil

318 Tilhenger med 27 t 
brunost brenner i 4 
dager

Ingen Høyt energi innhold 
i brunost medfører 
lang brann

30 dager 30 dager 

Eidsvolltunnelen
17.1.2012

To-løps
1,2 km

15000 Personbil kollisjon 1 omkommet Kraftig brann i PE 
skum i tunnel

60 dager 60 dager

STØRRE TUNNELBRANNER I NORGE DE SENERE ÅR



ULYKKESRISIKOEN ØKER I TAKT MED TRAFIKKUTVIKLINGEN

Ulykkesrisiko 

Figuren viser utviklingen i sannsynlighet for ulykke med 
tunge kjøretøy, per kjøretøy-km. Det tilsvarer en 
ulykkes frekvens for brann på 1 ulykke / 20 år i 
Frøyatunnelen per idag. 

Frekvensen øker med økende trafikk.

Langvarig stengning

Det antas at det er kun ulykker med tunge kjøretøy 
som fører til langvarig stenging. Ulykker med store 
kjøretøy har medført stengninger fra 1 dag til over 1 år.

Sannsynligheten i modellen for stengning over 1 dag 
ved ulykke er 50%.

Opprinnelig dimensjonering

Frøya tunnelen ble i sin tid dimensjonert for svært lav 
trafikkbelastning.



TAP VED STENGT TUNNEL ER STORE

En stengning over en lengre periode vil medføre 
veldig store tap



ALTERNATIVER
FRØYATUNNELEN



OPPSUMMERING ALTERNATIVER - FRØYATUNNELEN

Alt. Beskrivelse Lengde Kostnad Beredskap/ rømning Kommentar

0. Rehabilitering av dagens 
tunnel

480 - 706 MNOK
(inkludert tiltak utover forskrift 
på 200 MNOK)

Muligens noen flere nødrom Omfatter kun rehabilitering av dagens 
tunnel. Tall fra Aas Jacobsens rapport.

1. Nødtunnel 10% 5305 m Ca 680 MNOK
inkl byggherrekost, eks mva
(betydelig usikkerhet)
Redusert installasjon pga kun 
bruk som beredskap/ nødtunnel.

Gir mulighet for rømning og 
evakuering gjennom tverrslag. 
Kan benyttes som beredskap ved 
stengning av hovedtunnel.

Alternativ 0 gjennomføres, og i tillegg 
bygges nytt løp kun for 
beredskap/evakuering.
Kan benyttes ved langvarig stengning 
av eksisterende tunnel, men kun 
vekselvis enveis kolonne.
Profil T5,5

2. Nytt løp 7% 6476 m 1000 MNOK
inkl byggherrekost, eks mva
(betydelig usikkerhet)

Tverrslag etableres for mulig 
evakuering

Fullverdig tunnel for trafikk. Sikrer to-
løps løsning. Avhengig av dispensasjon 
fra Vegnormalen
Profil T9,5

3. Nytt løp 7% redusert profil 6476 m 790 MNOK
inkl byggherrekost, eks mva
(betydelig usikkerhet)

Tverrslag/rømning som for alt 2 Tunnel med redusert profil. Kan 
benyttes som enveistunnel for 
tungtrafikk fra Frøya. T5,5

4. Nytt løp 5% 7516 m 1200 MNOK 
inkl byggherrekost, eks mva
(betydelig usikkerhet)

Tverrslag etableres for mulig 
evakuering

Fullverdig tunnel for trafikk. Sikrer to-
løps-løsning. Innenfor dagens 
vegnormaler.
Profil T9,5

5. Beredskapsferge Leie og drift av ferge: 126 MNOK
Midlertidig anlegg: 10 MNOK
Reduksjon i tiltak: -28 MNOK

Engangskostnad og årlig kostnad ved 
etablering av løsning med 
beredskapsferge. Tall fra SWECOs
rapport



ALTERNATIV TUNNELLØSNING – 7%
Alt 2 Nytt løp 7%

Lengde

6476 m

Profil

T9,5

Tverrslag/rømning

1,3 km fra Hitra

2,6 km fra Hitra

4,0 km fra Hitra

1,4 km fra Frøya



VALG AV TRASÉ OG VURDERING AV KOSTNADER

• Foreslåtte nye påhugg er valgt etter befaring, men vil være gjenstand for regulering

• På grunn av geologiske forhold bør en ny tunneltrase ligge nærmest mulig den eksisterende

• Geologiske svakhetssoner må spesielt hensyntas

• Den foreslåtte løsningen inkluderer løsninger som reduserer totalkostnaden

• Optimalisert tunnellengde og profil (T9.5 for 2-felts)

• Eksisterende pumpesump er tilstrekkelig stor til å dekke begge tunneler

• Antatt felles tekniske rom for begge tunneler, reduserer rehabiliteringsbehov

• Selvforsynt med stein for eget bruk

• En løsning med redusert profil (T5.5 for 1-felts) kan prioriteres til tung-trafikk for å redusere risiko

• Prisestimatet er basert på erfaringsnivå og utførte/erfarte mengder fra byggeår 2020



HITRATUNNELEN



SANNSYNLIG LØSNING FOR HITRATUNNELEN -
REHABILITERING

Nattestengt med fri ferdsel på dagtid

Nattestengt med fri ferdsel på dagtid. Dette er den mest vanlige løsningen ved 
rehabilitering av tunneler. Løsning avhenger av lokale behov men er typisk 
22:00 – 06:00 med mulighet for noen kolonner gjennom f.eks 22:00-24:00. 
Stengetid og kolonner veies opp mot mulighet for effektiv produksjon. 
Nødetater kan slippes gjennom.

Størrelsen på Hitra tunnelen vil gjøre det lettere å gjennomføre en 
fleksibel løsninger som skissert over

Alternativene vil ha store negative konsekvenser for:

• Legevakt

• Dagpendlere

• Næringslivet generelt, som er avhengig å kunne ferdes «fritt» på dagtid

• Oppdrettsnæringen, som trenger mulighet for åpning på natt for vogntog

Velprøvd løsning

Følger løsning som er benyttet i de fleste tunnelrehabiliteringene i 
Norge de siste årene.

Fri ferdsel på dagtid

Tunnelen er åpen på dagtid – typisk 06:00 – 22:00 – med alle 
sikkerhetssystemer, vifter og belysning operative.

Nattestengt

Tunnelen stenger f.eks 22:00 og åpner f.eks 06:00. Stengning er 
tilpasset arbeidstidsordninger for entreprenørens personell, og vil 
kunne gjelde 7 dager i uken – avhengig av hvilken 
arbeidstidsordning entreprenøren velger og Fylket tillater. 

Mulighet for kolonne på natt

Det bør være mulig med kolonne i den nattestengte perioden –
f.eks kl 23:00 og 05:00 – i samråd med næring og lokale 
myndigheter. Kolonnekjøring vil sinke arbeidet og medføre lengre 
gjennomføringstid, men samtidig sikre næringsinteresser.

Nødetater

Nødetater vil kunne passere gjennom hele natten



OPPSUMMERING ALTERNATIVER - HITRATUNNELEN

Alt. Beskrivelse Lengde Kostnad Beredskap/ rømning Kommentar

0. Rehabilitering av dagens 
tunnel

Ca 650 MNOK Noe flere rømningsrom / 
beredskapsløsninger i tunnel

Omfatter kun rehabilitering av dagens 
tunnel. Tall fra Aas Jacobsens rapport.

1. Nødtunnel 10% 5645 m Ca 680 MNOK
inkl byggherrekost, eks mva
(betydelig usikkerhet)
Redusert installasjon pga kun 
bruk som beredskap/ nødtunnel.

Gir mulighet for rømning og 
evakuering gjennom tverrslag. 
Kan benyttes som beredskap ved 
stengning av hovedtunnel.

Alternativ 0 gjennomføres, og i tillegg 
bygges nytt løp kun for 
beredskap/evakuering.
Kan benyttes ved langvarig stengning 
av eksisterende tunnel, men kun 
vekselvis enveis kolonne.
Profil T5,5

2. Nytt løp 7% 8000 m 1500 MNOK
inkl byggherrekost, eks mva
(betydelig usikkerhet)

Tverrslag etableres kun ved 
bunnpunkt

Fullverdig tunnel for trafikk. Sikrer to-
løps løsning. Avhengig av dispensasjon 
fra Vegnormalen
Profil T9,5

4. Nytt løp 5% 11000 m 2000 MNOK 
inkl byggherrekost, eks mva
(betydelig usikkerhet)

Tverrslag etableres kun ved 
bunnpunkt

Fullverdig tunnel for trafikk. Sikrer to-
løps-løsning. Innenfor dagens 
vegnormaler.
Profil T9,5

5. Beredskapsferge Mer aktuelt for Hitra-fastlandet pga
eksisterende kaianlegg og kortere 
avstand



FINANSIERING AV NY TUNNEL



BIDRAG FRA STAT, FYLKESKOMMUNE OG KOMMUNE

• Mulige bidrag fra fylkeskommunen kan komme fra:

• Reduserte utgifter i forbindelse med gjennomføring av rehabilitering, estimert til 5-10% 
av Aas Jacobsen

• Reduserte krav til sikkerhetsløsninger i gammel tunnel, inkludert mulig ESA krav

• Ikke behov for etablering av beredskapsferge

• Prioritering av fylkesveimidler

• Mulige bidrag fra kommunene kan komme fra:

• Bidrag fra Havbruksfondet

• Mulige bidrag fra staten kan komme fra:

• Tilskudd til fylkesveier særlig viktige for oppdrettsnæringen



OPS – OFFENTLIG OG PRIVAT 
SAMARBEID



OPPSUMMERING 

Lengre stengning ved brann

Det har de senere årene vært flere branner i norske tunneler. Disse har 
medført kortere (uker) eller lengre (måneder) helt eller delvis stengt 
tunnel. En lengre stengning av Frøya tunnelen vil ha store 
konsekvenser for næringslivet.

Robuste langsiktige løsninger

En robust, langsiktig løsning for befolkning og næringsinteresser vil 
omfatte enten ett ekstra tunnelløp eller en løsning med 
beredskapsferge som kan ivareta et fullverdig transportbehov.

Finansiering av langsiktig løsning

Det er fare for at en løsning med ekstra tunnelløp må delfinansieres av 
brukerne eller deler av brukerne. Ett ekstra tunnelløp vil kunne spare 
utgifter med beredskapsferge samt redusere kostnader for 
oppgradering av ny tunnel.

Støtte vekst i næring

En robust løsning vil støtte fortsatt vekst i havbruksnæring i 
øyregionen, og vil bidra til verdiskapning og befolkningsvekst. 
Øyregionen har svært gode forutsetninger for å ta videre vekst i tråd 
med regjeringens ambisjoner. 

Rammebetingelser

Tunnelene på Hitra og Frøya må oppgraderes i henhold til EUs 
Sikkerhetsregulativ (Tunnelsikkerhetsforskriften for fylkesveg m.m.). 
Oppgradering av tunneler i Norge i henhold til dette har foregått siden 
2013, og vil pågå i flere år fremover. Norge er sent ute i forhold til 
tidsfrister og det pågår forhandlinger om mulige ytterligere utsettelser.

Tunnelklasser

Tunneler i Norge deles inn i tunnelklasser avhengig av trafikkgrunnlag 
og lengde. Selv med de mest optimistiske prognoser for vekst vil 
Frøyatunnelen sannsynligvis ikke havne i en klasse der det er krav om 
to-løps tunnel.

Løsninger ved rehabilitering

De fleste tunneler som er rehabilitert har hatt et stengningsregime der 
rehabiliteringen er utført som nattarbeid. Det vil si at tunnelen er stengt 
i perioden f.eks 22:00 –05:30 med mulighet for kolonnekjøring på 
natten tilpasset lokale forhold. Nødetater vil kunne passere også 
utenom dette. Tunnelen vil være åpen for vanlig trafikk fra 06:00 til 
22:00 (eller annet tilpasset tidspunkt). 

Dette vil være sannsynlig løsning også for Frøyatunnelen.
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MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM SMITTEVERNTILTAK, FRØYA KOMMUNE - 

FRA OG MED 26.03.21 TIL OG MED 06.04.2021 - MUNNBINDPÅBUD 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommunestyre innfører midlertidig forskrift om smitteverntiltak - munnbind, 

Frøya kommune fra og med 26.03.21 til og med 06.04.21  

2. Forskriften kunngjøres på kommunens hjemmeside og i Lovtidende.  

3. Kommunestyret delegerer videre endring, forlengelse og opphevelse av gjeldende 

forskrift til formannskapet fra d.d. og til og med 29.04.21  

4. Vedtaket gjøres med hjemmel i smittevernloven § 4.1 

 

 

Vedlegg: 

 
Brev fra kommuneoverlegen av 17.03.21 

 

Saksopplysninger:   
 

Kommunedirektøren har fått følgende anmodning fra kommuneoverlegen: 

 

«Kommuneoverlegen har, jamfør smittevernlovens §4-1 mulighet til å gjøre hastevedtak for å hindre 

eller begrense spredning av SARS-Co19.  

 

Vi nærmer oss påskehøytiden, og med den sannsynlig økt reiseaktivitet både inn og ut av kommunen. 

I den forbindelse vurderes det som formålstjenlig å innføre midlertidig forskrift om smitteverntiltak, 

herunder bl.a. munnbind.  

 

Kommuneoverlegen kan benytte sin myndighet til å innføre hastevedtak. Siden det likevel skal 

gjennomføres et kommunestyremøte like i forkant av høytiden, anbefaler kommuneoverlegen at 

kommunedirektøren fremlegger sak til om innføring av forskrift om smitteverntiltak gjeldende for 

påskehøytiden, til kommunestyret.  

 

Begrunnelse/anbefaling for innføring av forskrift: 

 

Forskriften anbefales fattet som et føre-var tiltak i forbindelse med økt reisevirksomhet i påskeferien, 

og derav et forventet høyere innbyggertall med økt risiko for smittespredning. Forskriften vurderes 

til å være hensiktsmessig ut fra tiltaksbyrden og den gjeldende smittesituasjonen hva gjelder SARS-

Co19, og de muterte variantene» 

 



Kommunedirektøren støtter kommuneoverlegens vurdering i saken og fremmer derfor forslag om å 

innføre følgende midlertidige forskrift: 

 

 

FRØYA KOMMUNE, forskrift om smitteverntiltak, munnbindpåbud fra 26.mars 2021 klokken 

00.00 med varighet til og med 6.april 2021  

 

Hjemmel: Fastsatt av Kommunestyret i Frøya kommune med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om 

vern mot smittsomme sykdommer § 4-1.  

 

Forskriften er fattet som et føre-var tiltak i forbindelse med økt reisevirksomhet i vinterferieuken, og 

et forventet høyere innbyggertall med dertil økt risiko for smittespredning. Forskriften vurderes til å 

være hensiktsmessig ut fra tiltaksbyrden og den gjeldende smittesituasjonen hva gjelder SARS-Co19, 

og de muterte variantene. 

 

§ 1.Formål 

Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning av 

SARS-CoV-2 i befolkningen og sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og 

omsorgstjenesten i perioder der smittetallene nasjonalt eller lokalt er stigende eller høye eller der 

potensialet for smittespredning er stort. 

§ 2.Virkeområde 

Forskriften gjelder i Frøya kommune. 

§ 3.Serverings- og skjenkesteder 

Serverings- og skjenkesteder i Frøya kommune kan holde åpent dersom de oppfyller kravene til 

forsvarlig drift ved serveringssteder som følger av forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om 

smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften). 

Alle serverings- og skjenkestedene skal registrere alle enkeltkunder ved ankomst. 

§ 4.Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre 

Butikker, kjøpesentre og andre utsalgssteder skal sørge for at det ikke er flere til stede i lokalene enn 

at det kan holdes minst en meters avstand. Tillatt antall kunder i lokalet skal beregnes ut fra 

størrelsen på lokalet. 

§ 5.Plikt til bruk av munnbind ved kollektivreiser 

Reisende i kollektivtransporten skal bruke munnbind. 

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av helsemessige 

eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. 

§ 6.Plikt til bruk av munnbind i drosje og registrering av reisende 



Passasjerer skal bruke munnbind i drosje. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i 

drosjen og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. 

Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i drosjen. 

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av helsemessige 

eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. 

Setet ved siden av taxisjåføren skal ikke brukes av passasjerer, og det skal være ledig plass mellom 

passasjerer i baksetet hvis de ikke tilhører samme husstand. 

Alle drosjer skal registrere alle kunder ved hver kjøring med navn og telefonnummer. 

§ 7.Plikt til bruk av munnbind ved frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingstjenester mv. 

Plikten gjelder både ansatte og kunder. Kunder kan ta av munnbindet der dette er nødvendig for å 

utføre behandlingen. 

§ 8.Plikt til bruk av munnbind i det offentlige rom for øvrig 

Det skal brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og 

livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og 

fritidsaktiviteter. 

Plikten til å bruke munnbind gjelder for besøkende og ansatte i fellesarealer åpent for publikum i 

offentlige bygg, skoler og barnehager. Påbudet gjelder ikke for elever og ansatte i skoler, SFO og 

barnehager i arbeidstiden. 

Plikten gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som 

bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger. 

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller 

andre årsaker ikke kan bruke munnbind. 

I lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter gjelder plikten ikke utøver under selve kultur- eller 

idrettsaktiviteten. 

§ 9.Ansvar 

Frøya kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak. 

§ 10.Dispensasjon 

Kommuneoverlegen kan i særlige tilfeller dispensere fra forskriften. 

§ 11.Straff 

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskriften straffes med bøter eller 

fengsel inntil 6 måneder, jf. smittevernloven § 8-1. 

§ 12.Ikrafttredelse, varighet og endring 



Forskriften trer i kraft 26.mars 2021 klokken 00.00 og varer til og med 6.april 2021. Kommunen 

kan forlenge, oppheve og endre forskriften. 

 

 

Vurdering: 

 
I henhold til delegasjonsreglementet kan Kommuneoverlegen benytte sin myndighet til å innføre 

hastevedtak. Siden det likevel skal gjennomføres et kommunestyremøte like i forkant av påskehøytiden, 

ønsker kommuneoverlegen at det fremlegges en sak til kommunestyret om innføring av forskrift om 

smitteverntiltak, munnbindpåbud, gjeldende for påskehøytiden. Begrunnelse for saken er et føre-var 

tiltak i forbindelse med økt reisevirksomhet i påskeferien, og derav et forventet høyere innbyggertall 

med økt risiko for smittespredning. Forskriften vurderes til å være hensiktsmessig ut fra tiltaksbyrden 

og den gjeldende smittesituasjonen hva gjelder SARS-Co19, og de muterte variantene 

 

Kommunedirektøren støtter kommuneoverlegens vurderinger i saken og fremlegger nå saken for 

kommunestyret 

 

Kommunedirekøren innstiller også på at kommunestyret delegerer endring, forlengelse og opphevelse 

av gjeldende påbud til formannskapet fra d.d og til og med neste kommunestyremøte 29.04.21.  

 

Forskriften kunngjøres på kommunens hjemmeside og i Lovtidende etter kommunestyrets vedtak. 

 

Vedtaket er hjemlet i smittervernlovens § 4.1 

 

 

 

 



Fra kommuneoverlege Ingrid Kristiansen 
 
 
Til kommunedirektøren i Frøya kommune      17.03.21 
 
Kommuneoverlegen har, jamfør smittevernlovens §4-1 mulighet til å gjøre hastevedtak for å 
hindre eller begrense spredning av SARS-Co19.  
 
Vi nærmer oss påskehøytiden, og med den sannsynlig økt reiseaktivitet både inn og ut av 
kommunen. I den forbindelse vurderes det som formålstjenlig å innføre midlertidig forskrift 
om smitteverntiltak, herunder bl.a. munnbind.  
 
Kommuneoverlegen kan benytte sin myndighet til å innføre hastevedtak. Siden det likevel 
skal gjennomføres et kommunestyremøte like i forkant av høytiden, anbefaler 
kommuneoverlegen at kommunedirektøren fremlegger sak til om innføring av forskrift om 
smitteverntiltak gjeldende for påskehøytiden, til kommunestyret.  
 
Begrunnelse/anbefaling for innføring av forskrift: 
Forskriften anbefales fattet som et føre-var tiltak i forbindelse med økt reisevirksomhet i påskeferien, 
og derav et forventet høyere innbyggertall med økt risiko for smittespredning. Forskriften vurderes 
til å være hensiktsmessig ut fra tiltaksbyrden og den gjeldende smittesituasjonen hva gjelder SARS-
Co19, og de muterte variantene. 
 
Mvh 
Kommuneoverlegen 
 

 

 

Midlertidig forskrift om smitteverntiltak, Frøya kommune 

Hjemmel: Fastsatt av Kommunestyret i Frøya kommune med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 
om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1.  
 
Forskriften er fattet som et føre-var tiltak i forbindelse med økt reisevirksomhet i vinterferieuken, 
og et forventet høyere innbyggertall med dertil økt risiko for smittespredning. Forskriften 
vurderes til å være hensiktsmessig ut fra tiltaksbyrden og den gjeldende smittesituasjonen hva 
gjelder SARS-Co19, og de muterte variantene. 
 

§ 1.Formål 

Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense 
spredning av SARS-CoV-2 i befolkningen og sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i 
helse- og omsorgstjenesten i perioder der smittetallene nasjonalt eller lokalt er stigende eller 
høye eller der potensialet for smittespredning er stort. 

§ 2.Virkeområde 

Forskriften gjelder i Frøya kommune. 



§ 3.Serverings- og skjenkesteder 

Serverings- og skjenkesteder i Frøya kommune kan holde åpent dersom de oppfyller kravene 
til forsvarlig drift ved serveringssteder som følger av forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om 
smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften). 

Alle serverings- og skjenkestedene skal registrere alle enkeltkunder ved ankomst. 

§ 4.Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre 

Butikker, kjøpesentre og andre utsalgssteder skal sørge for at det ikke er flere til stede i 
lokalene enn at det kan holdes minst en meters avstand. Tillatt antall kunder i lokalet skal 
beregnes ut fra størrelsen på lokalet. 

§ 5.Plikt til bruk av munnbind ved kollektivreiser 

Reisende i kollektivtransporten skal bruke munnbind. 

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av 
helsemessige eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. 

§ 6.Plikt til bruk av munnbind i drosje og registrering av reisende 

Passasjerer skal bruke munnbind i drosje. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg 
inn i drosjen og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. 

Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i drosjen. 

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av 
helsemessige eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. 

Setet ved siden av taxisjåføren skal ikke brukes av passasjerer, og det skal være ledig plass 
mellom passasjerer i baksetet hvis de ikke tilhører samme husstand. 

Alle drosjer skal registrere alle kunder ved hver kjøring med navn og telefonnummer. 

§ 7.Plikt til bruk av munnbind ved frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingstjenester 
mv. 

Plikten gjelder både ansatte og kunder. Kunder kan ta av munnbindet der dette er nødvendig 
for å utføre behandlingen. 

§ 8.Plikt til bruk av munnbind i det offentlige rom for øvrig 

Det skal brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i 
tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for 
kultur-, sports- og fritidsaktiviteter. 

Plikten til å bruke munnbind gjelder for besøkende og ansatte i fellesarealer åpent for 
publikum i offentlige bygg, skoler og barnehager. Påbudet gjelder ikke for elever og ansatte i 
skoler, SFO og barnehager i arbeidstiden. 



Plikten gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de 
ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger. 

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske 
eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. 

I lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter gjelder plikten ikke utøver under selve kultur- 
eller idrettsaktiviteten. 

§ 9.Ansvar 

Frøya kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak. 

§ 10.Dispensasjon 

Kommuneoverlegen kan i særlige tilfeller dispensere fra forskriften. 

§ 11.Straff 

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskriften straffes med bøter 
eller fengsel inntil 6 måneder, jf. smittevernloven § 8-1. 

§ 12.Ikrafttredelse, varighet og endring 

Forskriften trer i kraft 26.mars 2021 klokken 00.00 og varer til og med 6.april 2021. 
Kommunen kan forlenge, oppheve og endre forskriften. 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Beathe Sandvik Meland Arkiv: G16  

Arkivsaksnr.: 21/557    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

DELEGASJON AV SMITTEVERNLOVEN § 4.1 FRA KOMMUNESTYRET TIL 

FORMANNSKAPET I PERIODEN 26.03.21-29.04.2021  

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter smittevernlovens § 4.1 til 

formannskapet. (Saker av prinsippiell bedtydning)  

Unntatt fra delegering er myndighet som direkte tilligger kommunedirektøren 

v/kommuneoverlegen iht. smittevernloven. (Saker av ikke- prinsippiell betydning)  

 

Delegasjonen gjelder fra vedtaksdato og til og med 29.04.21 

 

 

Vedlegg: 

 

Ingen 

 

Saksopplysninger:   

 
Kommuneloven § 5-3.Kommunestyre og fylkesting. Om intern delegering:  

 

«Kommunestyret er det øverste organet i kommunen, og fylkestinget er det øverste organet i 

fylkeskommunen. Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen, og fylkestinget treffer vedtak 

på vegne av fylkeskommunen, hvis ikke noe annet følger av lov. Kommunestyret og fylkestinget kan 

delegere myndighet til å treffe vedtak til andre folkevalgte organer, ordføreren eller 

kommunedirektøren innenfor rammene av denne loven eller annen lov.»  

 

Hvordan delegasjonenen er fordelt, er beskrevet i kommunens delegasjonsreglement. I Frøya kommune 

sitt delegasjonsreglement er ansvaret for smittevernloven ikke videredelegert. Den ligger hos 

kommunestyret, med unntak av det som er delegert kommuneoverlegen. Kommunedirektøren har 

undersøkt i noen kommuner, og delgasjonen er gitt ulikt. Noen kommuner har delegert ansvar for 

smittevernloven i sin helhet til kommunedirektøren v. kommuneovelegen og noen har deleger loven i sin 

helhet til formannskapet. KS advokatene sier dette om delegasjonen;  

 



Kommunstyret kan delegere saker av prinsippiell art til et annet folkevalgt organ. Altså kan 

smittevernloven § 4.1 delegeres videre. Ut fra situasjonen og erfaringer fra det siste året med Covid- 19 

foreslår nå kommunedirektøren at formannskapet delegeres myndighet en lengre periode (fra d.d.- 

24.06. 21) til å ta avgjørelser etter smittevernloven § 4.1.  

 

Dette fordi at Covid-situasjonen snur seg fort og det er krevende og medfører større kostnader med å 

innkalle Kommunestyret. Formannskapet har hyppigere møter, og har mulighet til å følge situasjonen 

tett. De kan også hasteinnkalles og kan gjøre vedtak i hastesaker når det ikke er mulig å sammenkalle 

kommunestyret (Kommuneloven § 13)  

Kommunestyret delgerte i 2020 myndighet til formannskapet hva gjelder seg videreføring og opphør av 

forskrifter hva gjalt Covid-19. Disse var tidsbegrenset.  

 

Vurdering:  

 

Kommunedirektøren innstiller på at Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 

smittevernlovens § 4.1 til formannskapet en måned frem i tid.  

 

Dette med begrunnelse i at det pt er et høyt smittetrykk i landet og det kan bli behov for 

kommuneoverlegen å gjøre nye og andre hastevedtak utover munnbindpåbud i løpet av påsken som da 

bør/skal forlenges.  

 

Det er da formålstjenelig at formannskapet delegeres denne myndigheten, jfr delegasjoner gitt også 

tildigere rundt samme tema.  

 

Forhold til overordna planverk: 

 

 Kommuneloven 

 Smittervernloven  

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Ann Magritt Glørstad Arkiv: P24  

Arkivsaksnr.: 19/2831    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

ORIENTERING - DYRØY FERGELEIE OG KAIANLEGG ØYREKKA - FERGE 

OG HURTIGBÅTANLØP  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

1. Saksframlegg til FSK – dok 38 

2. Samarbeidsavtale mellom Trøndelag fylkeskommune og Frøya kommune 

3. Illustrasjonsskisse av 19.03.2019 

4. Reguleringsplan for Dyrøy fergeleie 

5. Protokoll FSK av 16.03.2021  

 

 

 

 

 

 



Postadresse: Besøksadresse: 

 Rådhusgata 25 Telefon:  

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

Saksprotokoll 

 
Utvalg: Formannskapet   

Møtedato: 16.03.2021 

Sak: 49/21  Arkivsak: 19/2831 

 

SAKSPROTOKOLL - DYRØY FERGELEIE OG KAIANLEGG ØYREKKA - FERGE OG 

HURTIGBÅTANLØP  

 

Vedtak: 

 

 

1.   Formannskapet slutter seg til omforent samarbeidsavtale mellom Trøndelag fylkeskommune og 

Frøya kommune vedr utbedringer av Dyrøy fergeleie, jfr vedlegg 1 til denne sak.  

 

2.   Fylkesutvalget i Trøndelag fylkeskommune har 09.03.21, sak 59/21 enstemmig vedtatt 

saksframlegg med tilhørende samarbeidsavtale med Frøya kommune. 

 

3. Formannskapet informeres fortløpende om utviklingen av tiltaket. 

 

4. Saken går til orientering i kommunesetyret. 

 

5.  Innregulert fortau langs fylkesveien og opp til busslomma ved snarveien opp til oppvekstsenteret 

bes tatt inn som et tiltak ved utbedring av Dyrøy ferjeleie av hensyn til trafikksikkerheten.  

Tiltaket er hjemlet i gjeldende reguleringsplan og vist i illustrasjonsplan av 20.03.19. 

 

Enstemmig. 

 

 

 

Behandling: 

Formannskapets behandling i møte 16.03.21: 

 

Følgende forslag til nytt pkt 5 i vedtak ble fremmet av borgelig gruppe: 

 

Innregulert fortau langs fylkesveien og opp til busslomma ved snarveien opp til oppvekstsenteret bes tatt inn 

som et tiltak ved utbedring av Dyrøy ferjeleie av hensyn til trafikksikkerheten.  Tiltaket er hjemlet i gjeldende 

reguleringsplan og vist i illustrasjonsplan av 20.03.19. 

 

Enstemmig. 

 

 



























 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Ann Magritt Glørstad Arkiv: P24  

Arkivsaksnr.: 19/2831    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

DYRØY FERGELEIE - SAMARBEIDSAVTALE  

 

Forslag til vedtak: 

 

1.   Formannskapet slutter seg til omforent samarbeidsavtale mellom Trøndelag 

fylkeskommune og Frøya kommune vedr utbedringer av Dyrøy fergeleie, jfr vedlegg 1 

til denne sak.  

 

2.   Fylkesutvalget i Trøndelag fylkeskommune har 09.03.21, sak 59/21 enstemmig vedtatt 

saksframlegg med tilhørende samarbeidsavtale med Frøya kommune. 

 

3. Formannskapet informeres fortløpende om utviklingen av tiltaket. 

 

4. Saken går til orientering i kommunesetyret. 

 

 

 

 

 

Vedlegg: 

 

1. Samarbeidsavtale mellom Trøndelag fylkeskommune og Frøya kommune. 

2. Saksframlegg til Fylkesutvalgets møte 09.03.2021. 

3. Skisse som grunnlag for detaljprosjektering av 20.03.2019. 

4. Reguleringsplan og bestemmelser for Dyrøy fergeleie, vedtatt 23.05.2019, K-sak 

65/19 med tilhørende ROS-analyse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Saksopplysninger:   

 

Utfordringer med logistikken rundt kollektivtrafikken ved Dyrøy fergeleie har vært en kjent 

sak som har versert i flere år og hvor kommunen har søkt samarbeid med Trøndelag 

fylkeskomune for å få anordnet bedre forhold med trafikkavvikling-/håndtering i området. 

 

Det har riktignok vært utført tiltak i området i 2013 med utfylling av område i østlig retning 

som i dag benyttes til parkering.   Dette viste seg å ikke være tilstrekkelig idet trafikkmengde 

og ferdsel ut til øyrekka har vist en økt vekst og utvikling som derav medfører behov for bl.a. 

flere parkeringsplasser.  Samtidig har det vært store utfordringer med manglende 

oppstillingsplasser for biler i fergekø, uegnede forhold for snuplass for buss, funksjonelt 

venterom osv.  

 

Kommunen har hatt en rekke henvendelser, flere møter og befaringer med fylket for å få 

iverksatt utbedringer og tilrettelegginger utifra behov som vist i vedlagte illustrasjonsplan 

(skisse, vedlegg nr 3).   

 

Kommunen har opplevd en positiv utvikling i saken hvor administrasjonen og politikere både 

på Frøya og på fylket ser på utbedring av Dyrøy fergeleie som et nødvendig tiltak som bør 

igangsettes så snart som mulig. 

 

I relasjon til dette har Frøya komunestyre i møte den 10.12.2020 bevilget et tilskudd på  

Kr 2.5 mill til tiltaket og hvor Fylkesutvalget i Trøndelag i møte den 22.12.2020, sak 362/20 

har behandlet sak om utbedring av Dyrøy fergeleie og hvor tiltaket ble styrket med en 

bevilgning på 2.5 mill kr i tillegg til beholdning på kr 3.168.970, til sammen kr. 8.168.970,- 

I saksframlegget hos fylket ble det opplyst om 2 ulike tiltak og hvor det ene tiltaket er i 

relasjon til illustrasjonsskisse og da har en beregnet kostnad på +/- 11-19 millioner. 

 

Saken ble utsatt i Fylkesutvalget og hvor Fylkesrådmannen ble bedt om å gå i dialog med 

Frøya kommune om løsning, mulig utbyggingsavtale og evt. medfinansiering av utbyggingen. 

 

Kommunen og fylkesadministrasjonen hadde første samarbeidsmøte den 14.01.2021 der 

vedtak, bevilgninger og utbedringsbehov for Dyrøy fergeleie ble drøftet. Det er omforent i 

samarbeidsgruppen at det ikke vil være riktig å inngå en utbyggingsavtale til dette formålet, 

da tiltaket er knyttet til fylkeskomunal grunn og også vil være et fylkeskommunalt prosjekt. 

Vi kom derfor fram til at en samarbeidsavtale mellom partene er den riktigste avtaleformen 

for å balansere partenes plikter og interesser. Det ble tidlig enighet om, at for å løse 

utfordringsbildet ved Dyrøy fergeleie er det ikke hensiktsmessig å går for forslag om å ta deler 

av dagens parkeringsplass som areal for snuplass for buss da dette medfører enda større 

utfordringsbilde enn hva vi opplever i dag.  Gruppen jobbet derfor videre med å drøfte tiltaket 

med å gjennomføre sprenging av nærliggende holme og utvidelse av parkeringsplasser samt 

flere oppstillingsplasser for bil, nytt venterom, areal for godstransport m.m.  

 

For å gå gjennomført dette er det behov for mere midler inn i tiltaket og det er fra 

fylkesutvalget signalisert at deler av tildelte midler på Geisnes-prosjektet (30 mill.) bør 

overføres til tiltak på Dyrøy fergeleie. 

 



Dette har vært tema i samarbeidsmøter, men idet vi ikke har noen detaljprosjektering på 

tiltaket ennå, er det utvisst hva kapitalbehovet vil være.  Det er i denne sammenheng lagt 

føringer i saksframlegg fra fylkesrådmannen om at en detaljprosjektering må til før vi har 

oversikt over totalt kapitalbehov i tiltaket.  

 

Fylkesutvalget har i møte 09.03.21, sak 59/20 enstemmig vedtatt at prosjektet tilstås en 

tilleggsbevilgning på kr. 10 mill i tillegg til tidligere vedtatte bevilgning på kr. 8.168.970 slik 

at total bevilgning nå er kr 18.168.970,-.  

 

Det må sies at det har vært et veldig godt og konstruktivt samarbeide mellom partene der vi 

har fokusert i samme retning og drøftet fram prosess slik forslag til samarbeidsavtale viser.   

 

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren synes det er veldig positivt at det er utarbeidet en samarbeidsavtale 

mellom partene og gjennom denne får sikret partenes interesser og plikter, tilstrekkelige 

midler og rask progresjon i saken med at det settes i gang en detaljprosjektering i tråd med 

illustrasjonsskisse av 19.03.2019. Kommunen er gjennom avtalen dermed sikret innflytelse og 

medbestemmelse i utbedring av området og derav kan ivareta felles interesser med tanke på 

brukere og interessenter både på Dyrøya og i øyrekka. 

 

Fylkesutvalget har i møte 09.03.2021, sak 59/21 fattet vedtak om å inngå samarbeidsavtale 

med Frøya kommune jfr vedlagte samarbeidsavtale. Kommunedirektøren anbefaler 

formannskapet å vedta at det signeres samarbeidsavtale som fremlegges i denne sak. 

 

Da denne saken har stor politisk interesse ser Kommunedirektøren det formålstjenlig å holde 

formannskapet oppdatert på utviklingen i saken. 

 

Saken sendes til orientering i kommunestyret. 

 

 

 

 

 

















































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Beathe Sandvik Meland Arkiv: 026  

Arkivsaksnr.: 21/28    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

INTERKOMMUNALT RÅD, TRØNDELAG SØR-VEST, LAKSEREGION  

 

 

Forslag til vedtak: 

1. Frøya kommune deltar i etablering av interkommunalt politisk råd i henhold til 

kommunelovens kapittel 18.  2.  Dette erstatter dagens regionråd for Orkdalsregionen.  

2. Navnet på rådet skal være Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest- 

Lakseregionen.  

3. Forslag til samarbeidsavtale, datert 17.02 2021 og kontoravtale datert 12.02.2021 vedtas 

som grunnlag for samarbeidet.   

 

 

Vedlegg: 

 
Samarbeidsavtale 

Vertskommuneavtale (kontoravtale) 

Referat fra regionrådet 12.02.21 

 

Saksopplysninger:   

 

Bakgrunn for saken 

 

Kommuner som inngår i samarbeidet er;  

Skaun kommune, Orkland kommune, Heim kommune, Hitra kommune, Frøya kommune, Aure 

kommune, Rindal kommune og Rennebu kommune.  

 

Som følge av ny kommunelov er det utarbeidet utkast til ny samarbeidsavtale for Interkommunalt 

politisk råd Trøndelag sørvest, lakseregionen, denne erstatter tidligere vedtekter for Regionrådet i 

Orkdalsregionen. Regionrådet har også bestilt en gjennomgang av avtale om interkommunalt 

samarbeid, kontoravtale samt et organisasjonskart som tydeliggjør regionrådets arbeid.   

En arbeidsgruppe bestående av Ingvill Kvernmo (rådmann Orkland kommune), Marit Risvaag (jurist, 

Orkland kommune), Jan-Yngvar Kiel (kommunedirektør, Skaun kommune/ kontorkommune) og Liv 

Darell (Orkdalsregionen) har arbeidet med avtalene.  



I forbindelse med gjennomgang av samarbeidsavtalen har regionrådet vedtatt at Interkommunalt 

politisk råd Trøndelag sørvest- lakseregionen erstatter dagens navn som er regionrådet i 

Orkdalsregionen.  

 

Bakgrunn for valg interkommunalt politisk råd som organisasjonsform  

Regionrådet i Orkdalsregionen er i dag organisert som et samarbeid etter gammel kommunelov § 27.  

Samarbeid etter kommuneloven § 27 har blitt brukt som ramme for to typer interkommunalt 

samarbeid: regionråd og produksjonssamarbeid. 

Regionråd er en uformell betegnelse på et formalisert organ som nabokommuner på frivillig basis 

oppretter for å håndtere saker av felles interesse. Produksjonssamarbeid er en betegnelse på samarbeid 

hvor det samarbeides om én oppgave eller tjeneste for å oppnå bedre kvalitet og effektivitet på den 

aktuelle oppgaven eller tjenesten. 

Av forarbeidene til ny kommunelov kommer frem følgende vurderinger om samarbeidsformene:  

Verken interkommunale selskaper eller vertskommuner blir vurdert som gode organisasjonsformer 

for regionråd. 

 

Regionråd  

Etter utvalgets oppfatning bør regionråd reguleres i kommuneloven for å klargjøre at dette er et 

folkevalgt organ, og at kommunelovens regler om møteoffentlighet, saksbehandling mv. også gjelder 

for møter i slike organer. Dette er viktig blant annet av hensyn til åpenhet og demokratisk deltakelse. 

Utvalget foreslår at det skal være obligatorisk å velge et råd i regionrådet. Dette skal være 

regionrådets øverste organ, og alle deltakerkommunene skal være representert i dette folkevalgte 

organet. Utvalget foreslår videre å presisere i loven at dette rådet kan opprette andre underordnete 

folkevalgte organer til styring av regionrådet. Rådet vil ha instruksjonsrett overfor disse organene, 

og det vil kunne omgjøre vedtak disse organene treffer, i samme utstrekning som disse selv kunne ha 

omgjort vedtaket. Utvalget foreslår å regulere at regionråd skal være politiske samarbeidsorganer 

som behandler generelle samfunnsspørsmål på tvers av kommunegrensene i den regionen rådet 

representerer. De skal ikke være tjenesteproduserende organer. Da er det andre interkommunale 

samarbeidsformer som må benyttes. Regionråd skal i utgangspunktet heller ikke treffe vedtak som 

innebærer offentlig myndighetsutøvelse. Regionrådet kan likevel forvalte tilskuddsmidler. 

 

Interkommunalt politisk råder vurderes som den best egnede samarbeidsformen for videreføring av 

arbeidet i Orklandsregionen. Et interkommunalt politisk råd kan behandle saker som går på tvers av 

kommunegrensene og dermed ivareta felles interesser for kommunene innen utvikling, samordning og 

felles strategier. Et interkommunalt politisk råd skal ikke treffe vedtak som innebærer offentlig 

myndighetsutøvelse. Dette er i samsvar med dagens vedtekter for regionrådet § 3. Regionrådet kan 

likevel forvalte tilskuddsmidler.  

Ved opprettelse av et interkommunalt politisk råd skal det inngås en skriftlig samarbeidsavtale mellom 

alle deltakere i rådet, som skal vedtas av alle kommunestyrene, og som i praksis erstatter de gjeldende 

vedtekter. Det anbefales opprettet en samarbeidsavtale som tar utgangspunkt i de gjeldende vedtektene 

for regionrådet i Orkdalsregionen, med de endringer og føringer som er lagt i ny kommunelov.  

Det er særlig tre forhold som må endres/avklares i forhold til omdanning fra Regionråd til 

Interkommunalt politisk råd:  



OBSERVATØRER 

Av vedtektene for regionrådet kommer frem i § 2 at det er mulig å være deltaker i Regionrådet som 

Observatørkommune. Observatørkommunene har møte og talerett, men ikke stemmerett og de deltar 

med halv medlemsavgift.  

Interkommunalt politisk råd reguleres av kommuneloven § 18-1. Av forarbeidene til bestemmelsen, 

prop. 46L (2017-2018), kommer frem at dersom det skal opprettes et interkommunalt politisk råd, må 

rådet opprettes etter denne bestemmelsen og kan ikke organiseres på annen måte. Kommuneloven § 18-

2 har bestemmelser om deltakelse der det blant annet kommer frem at den enkelte deltaker i et 

interkommunalt politisk råd har ubegrenset økonomisk ansvar for sin andel av rådets forpliktelse. Av § 

18-3 om rådets representantskap kommer frem at samtlige deltakere skal være representert med minst 

et medlem i representantskapet. Representantskapet er et folkevalgt organ, jf. kommuneloven § 5-1 

annet ledd bokstav i. Dette innebærer blant annet at medlemmene i representantskapet har plikt til å 

møte og plikt til å stemme når en sak tas opp til behandling. Det er etter dette ikke åpnet for å 

organisere Interkommunalt politisk råd med observatører, jf. også uttalelse fra kommunal og 

moderniseringsdepartementets uttalelse i brav datert 12.12.2019.  

 

Ansettelse og selvstendig juridisk enhet 

Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest-lakseregionen, skal ha et eget sekretariat med daglig 

leder. Rådet er ikke et eget rettssubjekt. Interkommunalt politisk råd velger kontorkommune, som er 

administrativt ansvarlig kommune med kontorhold for sekretariatet på vegne av medlemskommunene. 

Kontorkommunen har ansettelses-, lønns- og personalansvar for ansatte og ivaretar regnskap og 

revisjon. Alternativt kan Interkommunalt politisk råd inngå avtale om sekretariats tjenester med en 

ekstern leverandør.    

Interkommunalt politisk råd fastsetter sekretariatets ansvarsområder, oppgaver og ressursbruk etter 

behov.  

Den foreslåtte løsningen her er en videreføring av organiseringen for regionrådet i Orkdalsregionen. 

Erfaringene er at dette er en ordning som har fungert tilfredsstillende og at en ikke ser at det er ønskelig 

å opprette Interkommunalt politisk råd som et eget rettssubjekt med egne ansatte m.m. Å opprette rådet 

som et eget rettssubjekt vurderes å være mer ressurskrevende og mindre fleksibelt enn dagens løsning.  

VALG TIL REPRESENTANTSKAPET  

Representantskapet er rådets øverste folkevalgte organ. Representantskapet består av en folkevalgt fra 

hver av rådets deltakerkommuner (fortrinnsvis ordfører). Den enkelte deltakerkommunes 

kommunestyre velger selv et medlem og et varamedlem til representantskapet. Representantskapet 

velges for fire år av gangen.  

Deltakerkommunenes kommunedirektører møter i rådet med talerett. Arbeidsutvalget velges av 

representantskapet. Daglig leder har møte- og talerett. 

 

Det politiske flertallet i den enkelte kommune, representert primært ved ordføreren forvalter 

kommunens stemmerett i Interkommunalt politisk råd. De øvrige politiske medlemmene har møte- og 

talerett.  

 

Rådet velger leder, nestleder og arbeidsutvalg. Vertskommunen skal være representert i 

arbeidsutvalget.  

 

Kommunedirektørutvalget for Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest- lakseregionen består av 

rådmennene/kommunedirektørene fra medlemskommunene. Kollegiet velger selv sin leder og nestleder.  

 



Det kan oppnevnes gjester til møter i rådet og i rådmanns-/kommunedirektørforum med møte- og 

talerett.  

 

Organisering og videre arbeid i Interkommunalt politisk råd og påvirkning på andre avtaler  

 

Arbeidet i regi av regionrådet i Orkdalsregionen har primært vært to delt, en del rettet inn mot 

utviklingsarbeid primært innen nærings- og samferdselsområdet og en del rettet inn mot utvikling og 

tjenestesamarbeid inne helseområdet. Orklandsregionen skal nå også ha et samarbeid som omfatter 

kompetansenettverk innen oppvekst.  

Samarbeidsavtale for Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest-lakseregionen, er tenkt å være en 

overordnet avtale og overbygning for videre samarbeid.    

Det er hovedsakelig fire vedtekter/avtaler som er knyttet til Orkdalsregionen og som bør ses på i 

forhold til ny kommunelov og tilpasning til ny samarbeidsavtale og struktur for Interkommunalt 

politisk råd Trøndelag sørvest-vest- lakseregionen 

 Avtale om interkommunalt samarbeid og kontorkommuneavtale 

 Vedtekter for regionalt næringsfond for Orkdalsregionen 

 Samarbeidsavtale for kompetansenettverket innen oppvekst i Orkdal/Øy- regionen 

 Mandat knyttet til Helselederforum i Orkdalsregionen 

I forbindelse med etablering av Interkommunalt politisk råd er det nødvendig å gjennomgå alle deler av 

samarbeidet for de forskjellige fagområdene for å sikre at nødvendig grunnlag for videreføring av 

arbeidet foreligger og at dette får en form i ny organisasjon som er hensiktsmessig og godt tilpasset de 

enkelte formål. Det må sikres at alle sider i samarbeidet ivaretas videre, både de politiske organene, det 

administrative samarbeidet og kontorkommunens rolle og forventninger. 

 

Avtale om interkommunalt samarbeid og kontorkommune 

Bakgrunnen for avtalen var et ønske fra deltakerkommunene om å samordne arbeidet i 

Orkdalsregionen med helsesamarbeidet på utviklingssiden. Utgangspunktet var omorganisering av SiO, 

hvor legevakt og KAD senger ble lagt til St. Olavs hospital, og et sto fritt til å beslutte ny organisering 

av utviklingsarbeidet på helseområdet. Avtalen ble vedtatt i kommunestyret i deltakerkommunene.  

 

Til grunn for avtalen lå en enighet om at Regionrådet i Orkdalsregionen kunne ta ansvar for 

utviklingsområdet innen helsesamarbeidet. Overføring av utviklingsoppgaver på helseområdet i SiO 

innebar at deler av tidligere arbeidsoppgaver i SiO ble overført til regionrådet med Skaun som 

kontorkommune. Overføring av personell knyttet til utviklingsdelen av helseområdet ble gjennomført 

som en virksomhetsoverdragelse.  

 

Av avtalen kommer frem at vedtektene i Orkdalsregionen danner basis for samarbeidet, pkt. 2.2. 

Avtalen er knyttet opp mot vedtektene og er vedtatt med hjemmel i gammel kommunelov. En revisjon 

av avtalen er derfor nødvendig.  

 

Formål og forutsetninger som ligger til grunn for avtalen vil fortsatt være de samme. Erfaringene i 

avtaleperioden er at Orkdalsregionen er i utvikling både i forhold til fagområder som omfattes og 

personell. Av denne grunn er det ønskelig å gjøre ny avtale noe mindre detaljert, slik at en slipper 

hyppige endringer eller at avtalen etter kort tid gir et uriktig bilde. En del av punktene i avtalen 

relaterer seg til situasjonen før avtalen ble inngått, disse anses i dag som overflødige.  

 

Under punktet bemanning foreslås det en forenkling, slik at en ikke beskriver alle de enkelte stillingene 

som inngår i Orkdalsregionen, men at en beskriver funksjonene som ligger i samarbeidet. Det er 



allerede utarbeidet egne vedtekter/avtaler som nærmere beskriver grunnlag og innhold i samarbeidet for 

de forskjellige fagområdene.   

 

Punktet om avtalens forankring er videre skrevet om i samsvar med ny kommunelov og 

samarbeidsavtale.  

 

Punktet kostnadsfordeling oppdateres etter revisjon som er foretatt samt for kostnadsfordeling på nytt 

fagområde oppvekst. 

 

Ved utvidelse av Orkdalsregionen med flere fagområder og mer personell, oppstår et behov for å 

fastsette klarer roller for arbeidet i Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest- lakseregionen. Det 

er ansatt en daglig leder i Orkdalsregionen. Daglig leder har b.la ansvaret for å initiere og følge opp 

politiske prosesser. Daglig leder er videre sekretær for regionrådet, arbeidsutvalget, rådmanns- og 

ordførerkollegiet samt for næringsfondet. I tillegg til daglig leder er det en leder for helsesamarbeidet 

som er lagt til Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest. Det er nå tilknyttet tre personer til 

helsesamarbeidet, leder for dette samt en kreftkoordinator og en prosjektstilling. Nytt er at også at 

kompetansenettverket for oppvekst er underlagt Interkommunalt politisk råd sørvest-lakseregionen, 

også ansvarlig for dette nettverket inngår i Interkommunalt politisk råd sørvest-lakseregionen og 

avtalen om kontorkommune med Skaun. Det er behov for å definere rollene i Interkommunalt politisk 

råd sørvest-lakseregionen klart, dette kan gjøres gjennom et nytt punkt i avtale om interkommunalt 

samarbeid og kontorkommune.  

 

 Vedtekter for regionalt næringsfond for Orkdalsregionen  

Det foreligger egne vedtekter for regionalt næringsfond for Orkdalsregionen. Dette er vedtekter for 

forvaltning av tilskuddsmidler fra Trøndelag fylkeskommune samt øvrige tilskuddsmidler fra 

kommunene eller andre organer/parter.  

Vedtektene for regionalt næringsfond foreslås videreført med de nødvendige justeringer som følge av 

ny organisering, kommunesammenslåing og ny kommunelov. Kommunedirektørgruppen i 

Orkdalsregionen har bedt om å få behandle vedtekter før behandling i regionrådet. Vedtekter for 

næringsfondet sendes derfor kommunene til behandling i mars 2021  

 

 Samarbeidsavtale for kompetansenettverket innen oppvekst i Orkdal/Øy-regionen 

Denne avtalen er av nyere dato og er utarbeidet i samsvar med ny kommunelov og er forankret i nytt 

interkommunalt politisk. Avtalen er inngått for perioden 01.01.2020 – 31.12.2021. Avtalen fremstår 

som ryddig med en god beskrivelse roller og ansvarsfordeling knyttet til kompetansenettverket. Det 

anses ikke nødvendig å gjøre nedringer i avtalen.  

 

 Mandat Helselederforum i Orkdalsregionen 

Det er utarbeidet et mandat for Helseforum i Orkdalsregionen datert mars 2019. Mandatet er ikke 

underskrevet og det fremgår ikke at dette har vært til formell behandling i Orkdalsregionen eller i 

kommunene. Mandatet beskriver mye om bakgrunn knyttet til SiO, dette kan i stor grad fjernes i nye 

retningslinjer/mandat. Det er en leder for helseutviklingsarbeidet, som inngår i Orkdalsregionen med 

kontorkommune i Skaun. Dette er en leder som har ansvaret for samhandling mellom kommunene på 

helseutviklingsområdet. Av mandatet kommer frem formål, sammensetning og mandat for 

Helselederforum. Det er viktig at forumet fungerer som en arena for utvikling i kommunene og at 

kommunen opplever dette som nyttig og engasjerende. Det har væt en utfordring at kommunene i 

Orklandsregionen har forskjellige ønsker og behov, det kan derfor være fornuftig å gjennomgå 

dokumentet, på bakgrunn av erfaringene så langt, for å sikre at dette er i samsvar med kommunenes 

reelle ønsker og behov. Mandat sendes ikke kommunene til behandling 



Det foreslås å gjennomgå mandatet og utarbeide en oppdatert utgave med utgangspunkt i den 

utformingen som er valgt for samarbeidsavtale for kompetansenettverk innen oppvekst i Orkdal/Øy-

regionen.  Mandat sendes ikke kommunene til behandling  

 

Administrasjonen i Orkdalsregionens vurdering  

Samarbeidsavtale for Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest og kontoravtale er behandlet i 

regionrådet i juni, oktober og desember 2020 og februar 2021.  Tema som er diskutert er navn, 

observatørers rolle, valg til representantskapet og roller i organisasjonen. Avtalene er oppdatert og 

justert jfr. de vedtak som er fattet i regionrådet. Avtalene er også diskutert med juridisk avdeling hos 

Statsforvalteren. 

 

Navn på organisasjonen  

Regionrådet i Orkdalsregionen vedtok i desember 2020 å endre navn til Interkommunalt politisk råd 

Trøndelag sørvest- lakseregionen. Bakgrunnen for navneendring var at flere kommuner ikke 

identifiserte seg med den geografiske regionen «Orkdalsregionen». Det har de siste årene ved flere 

anledninger vært diskutert en navneendring. En navneendring må behandles av medlemskommunene.  

 

Observatører:  

Jfr. ny kommunelov er det ikke lenger mulig å ha observatører til Interkommunalt politisk råd.  Dagens 

observatørkommuner er tilskrevet og et forelagt tilbud om fast medlemskap i regionrådet. Rennebu 

kommune vil fra 1. januar 2021 inngå som fast medlem i Interkommunalt politisk råd, Trøndelag 

sørvest, lakseregionen.  I tillegg vil Aure kommune inngå som fast medlem i regionrådet fra samme 

dato.  Kommunene Surnadal og Ørland vil fra ny samarbeidsavtale trer i kraft ikke lenger ha status 

som observatører i Interkommunalt politisk råd.  

 

I regionrådet møter foruten de valgte representantene kommunedirektører, daglig leder og 

representanter / gjester fra Statsforvalteren, Trøndelag Fylkeskommune og KS.  Møtene er åpne og vil 

som andre politiske møter være åpne for publikum.  Vi har i avtaleutkastene valgt å bruke ordet gjest 

istedenfor observatør for å unngå uklarheter omkring dette.  

 

Valg: 

I dagens vedtekter velges to politiske representanter til regionrådet. I ny samarbeidsavtale legges det 

opp til at det velges en politisk representant til representantskapet. Jfr. kommuneloven har de valgte 

representantene stemmerett.  Arbeidsutvalget innstilte på dette i sitt møte 26. januar 2020.    Det åpnes 

opp for at kommunene kan stille med flere politiske representanter i interkommunalt politisk råd, men 

da uten stemmerett.  Kommunedirektører har møte og talerett i Interkommunalt politisk råd. Det 

samme har daglig leder.   

 

Organisering:   

I regionrådsmøte 8. og 9. oktober 2020 ble det bestemt at arbeidsgruppen i tillegg til å utarbeide nye 

avtaler skulle se på roller og organisering av regionrådet. Dagens organisasjonsmodell framstår uklar 

med uavklarte roller og rapporteringslinjer. Det skaper også forvirring at organisasjonen har to daglige 

ledere.  En presisering av roller og rapporteringslinjer vil gjøre arbeidet i Interkommunalt politisk råd 

Trøndelag sørvest -laksregionen mer effektivt og danne grunnlag for bedre kommunikasjon, tverrfaglig 

samhandling og bedre måloppnåelse. Nytt organisasjonskart sees i sammenheng med samarbeidsavtale. 

Nødvendige drøftinger med ansatte ivaretas av kontorkommunen.   

 



Videre saksgang  

Avtalene sendes kommunene med en frist for behandling som settes til 1. april 2021.  Interkommunalt 

politisk Trøndelag sørvestvest sluttbehandler saken 16. april 2021.  Ny organisering trer i kraft fra 

samme dato.  

 

 

Vurdering: 

 
Kommunedirektøren innstiller på at Frøya kommune følger de vurderinger som er gjort i 

saksfremstillingen og at Frøya kommune deltar i etablering av interkommunalt politisk råd i henhold til 

kommunelovens kapittel 18.  2.  Dette vil erstatte dagens regionråd for Orkdalsregionen. Navnet på 

rådet skal være: 

 

Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest- Lakseregionen. 

 

Kommunedirektøren innstiller på at Frøya kommune vedtar vedlagte samarbeidsavtale, datert 17.02 

2021 og kontoravtale datert 12.02.2021 som grunnlag for samarbeidet.   

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 
Ingen nye utgifter utover det som tidligere er vedtatt. 
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Samarbeidsavtale  
 

Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest 

- lakseregionen 

(tidligere Regionrådet for Orkdalsregionen) 
 

 

 

 

 
 
§ 1 Forankring i kommuneloven 
Samarbeidet er etablert i henhold til kommunelovens kapittel 17 og 18 om 
interkommunalt politisk råd. 
 
§ 2 Medlemmer 
Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest- lakseregionen (tidligere Regionrådet 
for Orkdalsregionen) er et felles samarbeidsorgan for kommunene Frøya, Heim, 
Hitra, Orkland, Rindal, Rennebu, Aure og Skaun. Andre kommuner og 
fylkeskommuner kan etter vedtak i Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest- 
lakseregionen tas inn som medlemmer. 
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§ 3 Formål med Interkommunalt politisk råd sin virksomhet 
Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest - lakseregionen skal være 
medlemskommunenes felles utviklings og samordningsorgan og har som formål å 
ivareta felles interesser, utarbeide felles strategier og styrke regionens utvikling i en 
nasjonal og internasjonal konkurransesituasjon.  
 
Felles oppgaver er:  

• Utredning og etablering og styring av interkommunalt samarbeid om 
utviklingsoppgaver, tjenesteproduksjon og forvaltningsoppgaver  

• Samferdsel, kommunikasjoner  
• Nærings- og sysselsettingsspørsmål  
• Utdanningstilbud  
• Reiseliv  
• Offentlige virkemidler  
• Forsknings- og utviklingsoppgaver  
• Informasjonsvirksomhet  
• Helsesamarbeid 

 
Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest- lakseregionen kan selv initiere 
handlingsprogram, prosjekter og utredninger i saker av regional karakter. 
Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest- lakseregionen kan også initiere 
interkommunalt samarbeid om tjenesteproduksjon, utviklingsoppgaver og 
forvaltningsoppgaver. Vedtak om iverksetting av slikt samarbeid gjøres av 
kommunestyrene i hvert enkelt tilfelle.  
 

Rådet fungerer som styringsgruppe/referansegruppe for aktuelle 
prosjekter/utredningsarbeider og kan opprette arbeidsgrupper knyttet til særskilte 
saker etter behov. 
 
Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest- lakseregionen kan fungere som 
styringsorgan for deler av tjenestesamarbeidet der det ikke er snakk om 
myndighetsutøvelse etter særlov, og det ikke etableres et særskilt folkevalgt organ 
for hver enkelt tjeneste. Dersom rådet finner det hensiktsmessig, kan Interkommunalt 
politisk råd Trøndelag sørvest, lakseregionen mot vederlag påta seg oppdrag for en 
eller et begrenset antall kommuner.    
 
 
§ 4 Representantskapets/regionrådets sammensetning og valg av medlemmer i 
Interkommunalt politisk råd. 
 

Av kommuneloven § 18-3 fremgår at Representantskapet er det øverste organet i et 
interkommunalt politisk råd. Samtlige deltakere i rådet skal være representert med 
minst ett medlem i representantskapet. Representantskapet omtales til daglig som 
Regionrådet. Begrepet Regionrådet benyttes også i denne avtalen om samarbeidets 
øverste organ, jf. organisasjonskartet.  
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Regionrådet består av kommunenes valgte representant og deltakerkommunenes 
kommunedirektører. Andre kan delta med talerett. 

Regionrådet består av en folkevalgt, fortrinnsvis ordfører, fra hver av 
deltakerkommunene. Den enkelte deltakerkommunes kommunestyre velger selv et 
medlem og et varamedlem til regionrådet. Regionrådet velges for fire år av gangen.  

Møter i regionrådet er offentlige og alle som ønsker vil ha rett til å være til stede, jf. 
kommuneloven § 11-5. 

Deltakerkommunenes kommunedirektører/rådmann møter i Regionrådet med 
talerett. De valgte medlemmene i Regionrådet kan også gi talerett til andre 
møtedeltakere, for eksempel politikkere fra deltakerkommunene eller representant fra 
Fylkesmannen.   

  

§ 5 Stemmerett, ledelse og organisering 

Det politiske flertallet i den enkelte kommune, representert primært ved ordføreren (jf. 
§ 4), forvalter kommunens stemmerett i Regionrådet. Øvrige politikere som inviteres 
til møter i Regionrådet, kan gis talerett. 
 

Regionrådets valgte medlemmer plikter å møte i regionrådsmøter hvis de ikke har 
gyldig forfall. Regionrådets valgte medlemmer som er til stede når en sak tas opp til 
avstemming plikter å stemme. Deltakerkommunenes kommunedirektører/rådmenn 
deltar i regionrådsmøtene med talerett. Regionrådet konstituerer seg selv, leder og 
nestleder velges for en 2-årsperiode av rådets representantskap.  

Regionrådet kan selv oppnevne andre organer og utvalg til styring av rådet, herunder 
arbeidsutvalg. Vertskommunen skal være representert i arbeidsutvalget.  

Det kan inviteres deltakere/gjester til møter i Regionrådet og i rådmanns-
/kommunedirektørforum med møte- og talerett. Daglig leder har møte- og talerett. 

 
§ 6 Samarbeidets avgjørelser 
Konsensusprinsippet legges til grunn. Den enkelte kommunen har reservasjonsrett i 
saker eller prosjekt der de ikke ser det som aktuelt å delta. 
 
Arbeidsutvalget kan opptre på vegne av rådet i hastesaker. 
 
I høringssaker kan interkommunalt politisk råd gjøre endelig vedtak på vegne av 
regionen, men også her skal en tilstrebe konsensus.   
 
 
 
§ 7 Forankring 
Det gjøres en evaluering av samarbeidet mot slutten av hver valgperiode, inkludert 
en vurdering av medlemsavgiftens størrelse i kommende valgperiode. Ut fra 
evalueringen skal det vurderes om det skal gjøre endringen i samarbeidets innhold 
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og prioriteringer. Denne evalueringen skal behandles av kommunestyrene ved 
starten av hver valgperiode. 
 
§ 8 Sekretariat 
Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest, lakseregionen skal ha en egen 
sekretariatsordning med en daglig leder, men er ikke et eget rettssubjekt.  
 
Vertskommunen/kontorkommunen er administrativ ansvarlig kommune med 
kontorhold for sekretariatet på vegne av medlemskommunene. Kontorkommunen har 
ansettelses-, lønns- og personalansvar for ansatte og ivaretar regnskap og revisjon. 
 
Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest, lakseregionen fastsetter sekretariatets 
ansvarsområde, oppgaver og ressursbruk etter behov. 
 
§ 9 Saksbehandling 
Saker til rådmanns-/kommunedirektørforum, arbeidsutvalg og Interkommunalt politisk 
råd skal behandles på grunnlag av saksutredninger/vedtaksforslag framlagt av 
sekretariatet ved daglig leder. I saker av prinsipiell betydning eller som krever 
beslutning om ressursbruk utover daglig leders fullmakt innstiller arbeidsutvalget til 
vedtak i Interkommunalt politisk råd.  
 
Saker som krever beslutning i kommunestyrer/formannskap skal sendes disse for 
tiltredelse etter at saken er vurdert og behandlet i rådet.  
 
§ 10 Innskudd i virksomheten/økonomiske forpliktelser 
Kommunenes bidrag til finansiering av virksomheten skjer ved at medlemmene 
betaler en nærmere fastsatt årlig kontingent, vedtatt av Rådet. Kontingent fordeles 
mellom medlemskommunene etter «Agdenesmodellen»  
 
Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest, lakseregionen har ikke myndighet til å 
ta opp lån eller på annen måte pådra medlemmene økonomiske forpliktelser. Den 
enkelte kommune bærer selv sine kostnader ved å delta i rådets møter og aktiviteter, 
herunder godtgjøring til folkevalgte eller ansatte representanter. 
 

Kommunenes største kostnad knyttet til Interkommunalt politisk råd er lønn for 
tilknyttede personalressurser, ansettelser eller erstatning av stillinger skal derfor alltid 
behandles av kommunene.  

 
§ 11 Rutiner gjennom året 
Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest, lakseregionen vedtar innen utgangen 
av oktober arbeidsplan og budsjett for kommende år. Årsmelding og revidert 
regnskap behandles av rådet innen utgangen av juni. 
 
§ 12 Uttredelse og oppløsning 
Den enkelte kommune kan tre ut av Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest, 
lakseregionen etter vedtak i kommunestyre eller fylkesting. Uttredelse får virkning fra 
utgangen av kommende budsjettår etter at melding om uttredelse er gitt. 
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Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest, lakseregionen kan oppløses av et 
flertall på 2/3 av deltakerkommunene. 
 
§ 13 Ikrafttredelse 
Denne samarbeidsavtalen er gyldig når alle kommunene og Interkommunalt politisk 
råd Trøndelag sørvest, lakseregionen har vedtatt den. 
 

 



 

 

 

 

 

  

Avtale om interkommunalt samarbeid -  

Vertskommuneavtale 

Vertskommuneavtalen regulerer kommunenes 

samarbeid om Skaun kommune som kontorkommune for 

Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest - 

Lakseregionen  

 
Avtale mellom samarbeidskommunene Frøya, Heim, Hitra, Rennebu, Rindal, Skaun, Aure og 

Orkland knyttet til Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest - Lakseregionen.  
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1 Parter 
Avtalen er inngått mellom: 
Frøya kommune 
Heim kommune 
Hitra kommune 
Orkland kommune 
Rennebu kommune 
Rindal kommune 
Aure kommune 
 
= deltakerkommunene  
 
og Skaun kommune (kontorkommunen) 
 
om kontorkommune for sekretariatet i interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest - 
Lakseregionen 
 
Deltakerkommunene og kontorkommunen utgjør samarbeidskommunene 

2 Bakgrunn og formål  

2.1 Bakgrunn 
Avtalen erstatter tidligere avtale vedrørende samarbeid mellom kommunene i Orkdalsregionen 

datert 5. september 2013 og avtale mellom partene med virkning fra 01.01.2019.  

2.2 Formål 
Samarbeidsavtale Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest - Lakseregionen ligger til grunn for 

dette samarbeidet.  

Formålet med denne avtalen er å sikre koordinering og samhandling mellom samarbeidskommunene 
for å oppfylle målene i utviklingsplaner for regionen og kommunene.  
 
Av innledning til § 3 i samarbeidsavtale Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest - 
Lakseregionen fremgår følgende formål:  
 
«Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest - Lakseregionen skal være medlemskommunenes 
felles utviklings- og samordningsorgan og har som formål å ivareta felles interesser, utarbeide felles 
strategier og styrke regionens utvikling i en nasjonal og internasjonal konkurransesituasjon.» 
 
Det vises videre i samarbeidsavtalen til oppgaver som tilligger Trøndelag sørvest – Lakseregionen, det 
skal drives forsknings- og utviklingsarbeid, informasjonsvirksomhet, utredningsarbeid og styrking av 
det interkommunale samarbeidet. Områdene som inngår i regionen i dag er primært næring og 
samferdsel, oppvekstsamarbeid og helsesamarbeid. Nærmere om innhold og oppgaver fremgår av de 
enkelte samarbeidsavtaler og vedtekter for hvert hovedfagområde.  
 
 



 

 

Daglig leder for Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest - Lakseregionen fungerer som 
sekretariat og legger frem forslag til handlingsplan og budsjett for Kommunedirektør-
/rådmannsutvalget og AU før det behandles i regionrådet, med bistand fra samhandlingsleder helse 
og koordinator oppvekst.  
 

Sekretariatet i Trøndelag sørvest - Lakseregionen utarbeider årlige budsjetter og aktivitetsplan. Til 

dekning av regions aktiviteter tilligger en forventning av mobilisering av ekstern finansiering utover 

grunnfinansieringen som samarbeidskommunene står for. 

3 Kontorkommunen 

3.1 Kontorkommune er Skaun kommune 
Denne avtalen er en forlengelse av avtalen som trådte i kraft 01.01.2019 og gjør ingen endringer 

knytet til valg av kontorkommune, Skaun kommune fortsetter som kontorkommune for 

Interkommunalt politisk rår Trøndelag sørvest - Lakseregionen.  

3.2 Bemanning 
Ansatte knyttet til Trøndelag sørvest - Lakseregionen tilsettes i kontorkommunen basert på denne 

avtalen. Regionen skal bemannes i forhold til de ansvarsområder som til enhver tid ligger under 

Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest - Lakseregionen. Det skal være en daglig leder for 

Interkommunalt Politisk råd Trøndelag sørvest - Lakseregionen, samt samhandlingsleder/koordinator 

for de enkelte fagområdene som dekkes av samarbeidet, der dette anses som nødvendig.  

De ansattes ansvarsområder og vilkår fremgår av arbeidsavtale og utfylles av samarbeidsavtaler, 

vedtekter og/eller mandat for det enkelte fagområdet.   

Ansettelse og oppsigelse skjer i kontorkommunen etter råd fra arbeidsutvalget (AU) for regionrådet. 

Årlig revisjon av lønns og arbeidsvilkår skjer etter innstilling fra AU. 

Bemanning vil variere avhengig av arbeids- og ansvarsområder som ligger til regionen.  Endring av 

antall årsverk skal behandles av Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest - Lakseregionen og 

eventuelle prosjektstillinger skal godkjennes av rådet på forhånd. Bemanningsendringer skal ha 

tilslutning i de enkelte kommuner.  

3.3 Avtalens forankring i samarbeidsavtale for Interkommunalt politisk råd i 
Trøndelag sør vest - Lakseregionen og kommuneloven 

Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest - Lakseregionen er et samarbeid mellom et varierende 

antall kommuner i de vestlige deler av Trøndelag, og som har sin opprinnelse flere tiår tilbake. 

Samarbeidsavtale for Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest - Lakseregionen vedtatt første 

halvår 2020.  

Vertskommuneavtalen er hjemlet i kommuneloven § 18-1.  

3.4 Styring 
Styringsform er beskrevet i samarbeidsavtale Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest - 

Lakseregionen og kommuneloven § 18-1. Kontorkommunen skal være representert i AU. 



 

 

3.5 Kontorkommunens ansvar 
Kontorkommunen har arbeidsgiveransvar og stiller med (fortrinnsvis) samlokaliserte kontorplasser, 

nødvendig infrastruktur inkludert IKT og regnskap, jf. samarbeidsavtalen § 8. 

3.6 Myndighet og oppgaver 
Kontorkommunen har arbeidsgiveransvar for ansatte og skal legge til rette for sekretariatets 

arbeidsoppgaver, herunder administrativ støtte, lokaler og materiell.  

3.7 Arkiv 
Inn og utgående post, samt arkivverdige dokumenter arkiveres.  

4 Økonomi 
Sekretariatet i regionen er underlagt kontorkommunen, og arbeidet med forslag til 

handlingsplan/økonomiplan og årlig driftsbudsjett for regionen følger kontorkommunens rutiner og 

regelverk.  Sekretariatet i regionen oversender samarbeidskommunene årsbudsjett innen utgangen 

av september hvert år. Sekretariatet legger frem forslag til handlingsplan og budsjett for 

rådmannsutvalget og AU før det behandles i Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest - 

Lakseregionen.   

Driftsbudsjettets økonomiske ramme framkommer ved deflatorjustering (pris og lønnsvekst i 

henhold til årlig statsbudsjett) av forrige års budsjett om ikke annet er avtalt. 

4.1 Kostnadsfordeling 
Lønnsutgifter og kontorhold fordeles etter gjeldende Agdenesmodell, med mindre det foreligger 

særskilt vedtak om avvik fra dette.  

4.1.1 Sekretariatet i regionen  

 Utgifter til sekretariatet fordeles etter Agdenesmodellen på alle medlemmer av Interkommunalt 

politisk råd Trøndelag sørvest - Lakseregionen.  

4.1.2 Helsesamarbeidet  

Utgifter knyttet til helsesamarbeidet fordeles etter Agdenesmodellen mellom medlemskommunene i 

Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest - Lakseregionen. Samarbeid ut over regionen 

reguleres av vertskommuneavtaler knyttet til det enkelte området.  

4.1.3 Oppvekstsamarbeidet 

Utgiftene knyttet til oppvekstsamarbeidet finansieres delvis ved skjønnsmidler. Av kostnader som 

ikke dekkes av skjønnsmidler fordeles 1/3 likt på kommunene og 2/3 etter antall elever, 

medlemskommunene i Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest - Lakseregionen. Samarbeid ut 

over regionen reguleres av vertskommuneavtaler knyttet til det enkelte området. 

4.2 Utvikling av samarbeidet – evaluering  
Avtalen og den tilhørende finansieringsmodellen skal evalueres og vurderes på ny etter behov. AU 

organiserer evalueringen. 

4.3 Ikrafttredelse, endringer 
Avtalen trer i kraft fra 1.4.2021. Avtalen er ikke gyldig før alle kommunestyrene har vedtatt avtalen. 

Det kreves enighet mellom alle samarbeidskommunene for å endre avtalen. Eventuelle endringer i 

denne avtalen må vedtas i samarbeidskommunenes kommunestyrer. 



 

 

5 Mislighold 
Dersom en av deltakerkommunene misligholder sine forpliktelser etter samarbeidsavtalen, kan de 

øvrige samarbeidskommunene ved enstemmighet beslutte at kommunen skal utelukkes fra 

samarbeidet. 

6 Tvister 
Eventuell uenighet mellom partene i denne avtalen skal søkes løst i minnelighet.  Dersom partene 

ikke kommer til enighet, kan tvisten bringes inn for de ordinære domstolene.  Verneting skal være 

Sør-Trøndelag tingrett. 

7 Avtalens varighet 
Avtalen er inngått uten tidsavgrensning, men med rett til oppsigelse for den enkelte 

samarbeidskommune i samsvar med bestemmelsenes i punkt 8, oppsigelse. 

8 Oppsigelse 
Deltakerkommunene kan ved skriftlig varsel til kontorkommunen si opp avtalen med ett års varsel 

regnet fra det tidspunkt kontorkommunen mottar oppsigelsen. 

Kontorkommunen kan ved skriftlig varsel til deltakerkommunene si opp avtalen med to års varsel 

regnet fra det tidspunkt deltakerkommunene mottar oppsigelsen. Sies avtalen opp av 

kontorkommunen anses samarbeidet opphørt to år etter at varsel er mottatt av 

deltakerkommunene. Ved uttreden av avtalen bortfaller kommunens forpliktelse til å betale 

innskudd regnet fra 1. januar året etter at uttredelse har skjedd. Ved uttreden av samarbeidet 

refunderes ikke utlegg eller øvrige kostnader som kommunen har hatt gjennom samarbeidet. 

  



 

 

 

 

 
Heim kommune 

 

Dato, sted………………………………….. 
 

…………………………………………….. 
Ordfører 

 

Frøya kommune 
 

Dato, sted…………………………………. 

 
…………………………………………….. 

Ordfører 

 
Hitra kommune 

 
Dato, sted………………………………….. 

 
…………………………………………….. 

Ordfører 

 

     
 Aure kommune 

 
 Dato, sted…………………………………... 

 
  ……………………………………………… 

  Ordfører   

 

 

Rennebu kommune 
 

Dato, sted………………………………….. 

 
…………………………………………….. 

Ordfører 
 

 

Rindal Heim kommune 
 

Dato, sted………………………………….. 

 
…………………………………………….. 

Ordfører 
 

 
Orkland kommune 

 

Dato, sted………………………………….. 
 

…………………………………………….. 
Ordfører 

 

 
Skaun kommune 

 

 Dato, sted…………………………………. 
 

……………………………………………. 
Ordfører 
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Referat

REGIONRÅDSMØTE_______________________________
Tid:12.februar 2021 kl 1000-1400

Sted: Teams

Tilstede/ ikke tilstede:

Kommune Navn på representanter Epost representanter Tilstede x / Ikke tilstede
Frøya Kristin Strømskag, ordfører Kristinfurunes.stromskag@froya.komm

une.no
Knut Arne Strømøy møter for
Strømskag

Geir Meland geir.meland@froya.kommune.no
Beate S. Meland,
kommunedirektør

Beathe.Sandvik.Meland@froya.kommu
ne.no

Roger Antonsen møter for Meland

Hitra Ole Haugen, ordfører Ole.Laurits.Haugen@hitra.kommune.n
o

x

Lars P Hammerstad Lars.peder.hammerstad@hitra.kommu
ne.no

x

Ingjerd Astad,
kommunedirektør

Ingjerd.astad@hitra.kommune.no x

Orkland Oddbjørn Bang, ordfører Oddbjorn.bang@orkdal.kommune.no X –leder møtet fra kl 1200
Anne Mari Svinsaas svinsaas@outlook.com Forfall
Ingvill Kvernmo, rådmann Ingvill.kvernmo@orkland.kommune.no x

Heim Odd Jarle Svanem, ordfører odd.jarle.svanem@heim.kommune.no x
Tora Vaagan Hofset torhofse@trondelagfylke.no x
Torger Aarvaag,
kommunedirektør

torger.aarvaag@heim.kommune.no x

Skaun Gunn Iversen Stokke,
ordfører

Gunn.Iversen.Stokke@skaun.kommun
e.no

X –tilstede fram til 1200

Siri Grøttjord siri.grottjord@skaun.kommune.no x
Hege Røttereng, konst.
Kommunedirektør

hege.rottereng@skaun.kommune.no x

Rindal Vibeke Langli, ordfører vibeke.langli@rindal.kommune.no x
Line Therese Flåtten line.therese.flatten@rindal.kommune.

no
x

Sivert Dombu konst.
kommunedirektør

sivert.dombu@rindal.kommune.no Mons Otnes, møter, ny
kommunedirektør. Dombu deltar på
deler av møtet.

Aure Hanne Berit Brekken,
ordfører

Hanne.berit.brekken@aure.kommune.
no

x

Håvard Sagli, Rådmann Haavard.sagli@aure.kommune.no x
Rennebu Ola Øye, ordfører Ola.oie@rennebu.kommune.no x

Per Ø. Sundell,
kommunedirektør

Per.sundell@rennebu.kommune.no x

Tillitsvalgt
e:

Bente Fagerli, Meldal
kommune

Bente.fagerli@orkland.kommune.no Forfall
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 Astrid Bakken, Rindal 
kommune           

astrid.bakken@rindal.kommune.no Forfall  

    

 Observatører   

Ørland Tom Myrvold, ordfører Tom.myrvold@orland.kommune.no Forfall  

 Emil Raaen, 
kommunedirektør  

Emil.raaen@orland.kommune.no Forfall  

Surnadal  Margrethe Svinvik, ordfører margrethe.svinvik@surnadal.kommun
e.no 

x 

 Knut Haugen, 
kommunedirektør  

Knut.haugen@surnadal.kommune.no  x 

TRFK Bjørn Iversen  bjoiv@trondelagfylke.no x 

 Jan Grønningen jangron@trondelagfylke.no x 

 John Tore Vik (adm)  johvi@trondelagfylke.no x 

KS Jorid oliv Jagtøyen jorid.oliv.jagtoyen@melhus.kommune.
no 

x 

 Anniken K Haraldsen (adm)  annikken.kjaer.haraldsen@ks.no Eva Lauglo møter fra adm KS  

SF Frode Rabben fmtflra@fylkesmannen.no x 

    

 Sekretariatet   

OR Kari Frøseth, daglig leder Kari.froseth@orkdalsregionen.no x 

 Bjørn Buan, daglig leder 
Helse 

Bjorn.buan@skaun.kommune.no x 

 Line Wigdahl Raustein, 
innføringsleder 
Helseplattformen 

Line.Raustein@orkland.kommune.no Sak 7  

 Robert Ø Jakobsen, 
utviklingsleder Orkdal Øy 
samarbeidet  

Robert.Oyum-
Jakobsen@orkdalsregionen.no 

Sak 9  

 Liv Ågot Hågensen, 
kreftkoordinator 

Liv.Agot.Hagensen@skaun.kommune.n
o 

x  
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Referat

REGIONRÅDSMØTE_______________________________
Tid: Fredag 12. februar 2021-1000-1400

Sted: Teams

Saksliste

Saksnr.: Saksnavn:

Sak1/21 1000 -1005 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak2/21 1005 -1010 Gjennomgang og godkjenning av vedlagt referat pr 04.12.20

Sak 3/ 21 Batterifabrikk til Orkdalsregionen (1015-1130)
Saksbehandler: Kari Frøseth
Dokumenter som følger saken: Felles notat fra ordførere i Orkdalsregionen
Rolf Jarle Aaberg fra prosess21 deltar på saken
Christian Hemmingsen fra Innovasjon Norge deltar på saken

Bakgrunn for saken:
Regionrådet i Orkdalsregionen har utarbeidet en beskrivelse over regionens fortrinn. Kommunene har selv utarbeidet
forslag til lokasjoner for batterifabrikken etter de kravspesifikasjoner som foreligger.

Høsten 2020 la prosess21s ekspertgruppe fram rapporten vertskapsattraktivitet «Ekspertgruppen for
Vertskapsattraktivitet har som mandat å utrede muligheter for å styrke Norges konkurranseevne når det gjelder å
trekke til seg nyinvesteringer, nyetableringer og nye arbeidsplasser innen prosessindustri og tilknyttede verdikjeder,
samt legge fram tiltak som gjør Norge attraktivt for framtidens globale prosessindustri» Vertskapsattraktivitet handler
om å være en attraktiv lokalisering for næringsvirksomhet.

Rolf Jarle Aaberghar ledet prosess 21 ̀ s ekspertgruppe om vertskapsattraktivitet. Han vil innlede om rapportens
konklusjoner. Videre er kommunene utfordret til å oppsummere sine prosesser fram til leveranse av lokasjoner.

Kort orientering fra kommunene:
Kommunene som har vært involvert i prosessen orienterer kort fra sitt arbeid. Det er lagt ned mye arbeid i kommunen
i denne prosessen med relativt kort tidsfrist. Det er sendt inn totalt 18 forslag til lokasjoner i Trøndelag og om lag 80
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på landsbasis.  I Orkdalsregionen sendte kommunene Orkland, Heim, Frøya, Hitra, Skaun, Rennebu og Aure inn tilbud 
på lokasjoner.  
 
Vedtak: Saken tas til orientering  
 
 
 
 
 
 
Sak 4/21 Interkommunalt politisk råd – samarbeidsavtale og kontoravtale (1130-1145)  
Saksbehandler: Arbeidsgruppe / Kari Frøseth  
 
Dokumenter som følger saken:   
Samarbeidsavtale for Interkommunalt politiske råd – Trøndelag sør-vest  
Kontoravtale / vertskommuneavtale Interkommunalt politisk råd- Trøndelag sør-vest 
Notat fra Marit Risvaag med bakgrunn i vedtak fra regionrådsmøtet 4. desember 2020  
Forslag til saksframlegg for behandling i kommunene  

BAKGRUNN FOR SAKEN 

 

Som følge av ny kommunelov er det utarbeidet utkast til ny samarbeidsavtale for Interkommunal politisk råd for 

Orkdalsregionen, denne erstatter tidligere vedtekter for Regionrådet i Orkdalsregionen. Regionrådet har også bestilt en 

gjennomgang av Avtale om interkommunalt samarbeid og kontoravtale samt et organisasjonskart som tydeliggjør 

regionrådets arbeid.   

En arbeidsgruppe bestående av Ingvill Kvernmo (leder), Marit Risvaag (jurist i Orkland kommune), Jan-Yngvar Kiel 

(kommunedirektør i Skaun kommune/ kontorkommune) og Liv Darell (Orkdalsregionen) har arbeidet med avtalene.  

Saken er tidligere behandlet i regionrådet i juni, oktober og desember 2020.   

Arbeidsgruppen har fulgt opp vedtak fra desember 2020 i vedlagte avtaler og notat.  

Vedtak regionrådet 4. desember 2020 

• Regionrådets for Orkdalsregionen endrer navn til Interkommunalt politisk råd Trøndelag sør- vest- lakseregionen 
jfr. sak 26/20  

• Samarbeidsavtalen sendes tilbake til arbeidsgruppen som arbeider videre med innspill som kom fram i møtet. 
Samarbeidsavtalen og forslag til videre prosess legges fram for regionrådet 12. februar 2021.  

• Vedtekter for næringsfond oversendes kommunene etter behandling i kommunedirektørgruppen i januar 2021 

• Arbeidsgruppen arbeider videre med mandat for helselederforum og kompetansenettverket for oppvekst 
 

Vedtak Au 26. januar 2021  
 

• Samarbeidsavtale legges fram for regionrådet 12. februar 

• AU ber om at det presiseres at kun en politisk representant, fortrinnsvis ordfører har stemmerett som valgt 
medlem til representantskapet.  Andre politikere kan delta, men kan ikke velges inn i representantskapet.   

 

Forslag til vedtak i regionrådet 12. februar 2021 
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• Regionrådet vedtar utkast til Samarbeidsavtale for Interkommunalt politisk råd Trøndelag sør-vest. 

Samarbeidsavtalen sendes kommunene for behandling.   

• Regionrådet vedtar utkast til Kontoravtale / vertskommuneavtale for Interkommunalt politisk råd- Trøndelag sør-

vest sendes kommunene for behandling. 

• Kommunene bes ta stilling til nytt navn på regionen som ble vedtatt 4. desember.   Nytt navn på samarbeidet er 
«interkommunalt politisk råd Trøndelag sør-vest- Lakseregionen.  

 

1. april settes om frist for behandling i kommunene  

Avtalene over og navneendring sluttbehandles i regionrådets møte i april 2021 

Det utarbeides felles saksframlegg før oversendelse til kommunene 

 

Fra behandlingen 12. februar: 

Valg:  

Spørsmål om valg og om hvem som kan velges.  Dette svares ut i møtet ved å vise til kommuneloven som ikke åpner opp 

for at de kan stå i vedtektene at f eks ordfører skal velges. Jfr. Kommuneloven så er det kommunestyrene som skal velge 

representanter.  I paragraf 5 hvor valg er omtalt står det derfor «fortrinnsvis ordfører»  

Navn:  

Avtalene må språkvaskes sånn at riktig navn på regionen er konsekvent  

 

Observatører: 

 Ny kommunelov gir ikke anledning til å oppnevne observatører. Dette utelukker ikke at kommunene kan velge å ta med 

flere politikere i møtene med møte og talerett eller at det kan delta gjester fra Statsforvalter, Fylkeskommune, KS mfl. 

Møtene er åpne.   

 

Vedtak i regionrådet 12. februar 2021 

• Innspill fra saksbehandling i regionrådet 12 februar innarbeides i avtalene.   

• Regionrådet vedtar utkast til Samarbeidsavtale for Interkommunalt politisk råd Trøndelag sør-vest. 

Samarbeidsavtalen sendes kommunene for behandling.   

• Regionrådet vedtar utkast til Kontoravtale / vertskommuneavtale for Interkommunalt politisk råd- Trøndelag sør-

vest sendes kommunene for behandling. 

• Kommunene bes ta stilling til nytt navn på regionen som ble vedtatt 4. desember.   Nytt navn på samarbeidet er 
«interkommunalt politisk råd Trøndelag sør-vest- Lakseregionen.  

 

1. april settes om frist for behandling i kommunene  

Avtalene over og navneendring sluttbehandles i regionrådets møte i april 2021 

Det utarbeides felles saksframlegg før oversendelse til kommunene 
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5/21 Reiselivssatsing og SNP i Orkdalsregionen (1145-1200)  

Saksbehandler: Kari Frøseth  

Dokumenter som følger saken: Notat jfr. bestilling i regionrådsmøtet 4. desember 2020, framdriftsplan SNP  

SNP  

Bakgrunn for saken  

I regionrådsmøtet 8. og 9.  oktober 2020 ble det vedtatt å utsette arbeidsfristen for strategisk næringsplan til 1. juni 2021.  

Daglig leder har hatt møte med næringsforeningen for å følge opp vedtaket. Det foreligger nå en plan for framdrift våren 

2021. Utsettelse henger sammen med koronasituasjonen. Utarbeidelse av strategier krever involvering og samhandling. 

Dette har vært vanskelig det siste året. En rekke regionale planer er under utarbeidelse samt at det er under utarbeidelse 

en SNP for Trondheimsregionen. Dette må sees i sammenheng med vårt arbeid med strategisk næringsplan. Det 

organiseres nå møter digital som samler aktører innen de ulike strategiområdene i SNP. Sekretariatet i Orkdalsregionen 

har jevnlige statusmøter med næringsforeningen.  

Det ble høsten 2019 bevilget inntil kr 200 000 til arbeidet med SNP for Orkdalsregionen. Kr 100 000 ble gitt som tilskudd 

til Orkland Næringsforening for prosjektledelse for planen. Kr 100 000 er bevilget til Orkdalsregionen for å dekke utgifter 

til møter, seminarer mm.  

 

Reiselivssatsing  

Bakgrunn for saken  

I regionrådsmøtet 4. desember ble det vedtatt at det skulle lages et notat om reiselivssatsingen i regionen. Daglig leder 

har hatt møte med Trøndelag reiseliv for å følge opp vedtaket. Reiselivsatsning er også drøftet med næringsforeningen. 

Det er naturlig at en reiselivssatsing for Orkdalsregionen blir en del lav arbeidet med SNP.  Det foreslås derfor at 

Trøndelag Reiseliv fasiliteter en workshop med dette som tema som en del av arbeider med revisjon av SNP.   Det foreslås 

videre at denne workshopen gjennomføres i månedsskifte mars /april som et fysisk arrangement. Det skal i forkant av 

dette arrangementet sendes ut en «Quest back» til reiselivsaktører i regionen.  Trøndelag Vil som del av tilbudet bidra i 

gjennomføringen av dette.   

Det er flere stikkord som er aktuelle for en workshop bla. Identitetsbygging gjennom lakseregionen, konsekvenser for 

reiselivet i regionen som følge av pandemien, globalt marked for reiseliv i regionen mm.  Det er en fordel om 

samarbeidsavtaler og nytt navn på regionen foreligger når workshop gjennomføres.   

Trøndelag reiseliv vil i samarbeid med daglig leder lage et grunnlagsnotat for workshop som legges fram for regionrådet 

12. februar.  Notat vil være et grunnlag for å gjennomføre workshop.  

Vedtak AU 26. januar  

1. AU tar ny framdriftsplan for arbeidet med SNP til orientering  

2. Notat utarbeidet i samarbeid med Trøndelag reiseliv legges fram for regionrådet 12. februar   

3. Det gjennomføres en workshop som en del av arbeidet med SNP med søkelys på reiseliv. Trøndelag reiseliv får i 

oppdrag å organisere en workshop. Kostnad jfr. tilbud kr 25 000 som inkluderer, forarbeid, gjennomføring og 
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etterarbeid Workshop samt spørreundersøkelse i forkant.  Kostander til workshop dekkes over næringsfond 

(allerede bevilget til SNP oktober 2018)  

 
Forslag til vedtak regionrådet 12. februar 2021 
Regionrådet støtter AU s vedtak i saken  
 
Vedtak:  
Regionrådet støtter AU s vedtak i saken  
 
 
1200-1230: Pause  
 
 
 
 
6/21 Ny samarbeidsavtale mellom kommunene og St. Olav- valg til politisk samarbeidsutvalg (1230-1245)  
Saksbehandler: Bjørn Buan  

Dokumenter som følger saken: Kart Helsenettverk Trøndelag, epost til ordførere vedr oppnevning av representant til PSU, 
Samarbeidsavtale med underliggende Retningslinjer mellom St Olavs hospital HF og kommuner i opptaksområdet og 
Saksfremlegg som kan benyttes (likelydende sendt alle kommuner) 

Forslag til vedtak: Saken legges fram uten innstilling 
 
Saksbehandling i møtet:   
Ny samarbeidsavtale mellom kommunene i opptaksområdet til St Olavs hospital er lagt fram til politisk behandling i 
kommunene. Avtaledokumentet som har vært sendt ut har allerede vært behandlet og godkjent i styret for St Olavs 
hospital. Ny avtale skal tre i kraft fra 1. mars 2021. Fylkesstyret i KS skal oppnevne medlemmer i politisk 
samarbeidsutvalg (PSU) i sitt møte 1. mars. Kommunene er invitert til å fremme kandidater til PSU. Saken ble lagt fram 
uten forslag til vedtak. 
 
Til å representere kommunene ble det fremmet forslag fra Hitra om ordfører Kristin Strømskag som fast representant 
for valgperioden. Fra Rindal ble det fremmet forslag om ordfører Margrethe Svinvik i Surnadal som fast representant for 
valgperioden.   
 
Kommuner som tegner samarbeidsavtale med St Olavs Hospital, deltok i avstemningen. 
 
Vedtak - Valg: 
Ordfører Kristin Strømskag ble enstemmig innstilt som fast deltaker i PSU 
Ordfører Margrethe Svinvik ble enstemmig innstilt som vararepresentant i PSU 
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7/ 21 Helseplattformen: Status for innføringsløp og beslutninger i Orkdalsregionen (1245-1305) 

Dokumenter som følger saken: Notat Innstilling om videreføring av forberedelser mot Helseplattformen i kommunene i 
Orkdalsregionen 
Saksbehandler: Bjørn Buan og Line Raustein  
 

Bakgrunn  

Helseplattformen er Midt-Norges løsning for «En innbygger – en journal». Prosjektet med utskifting av eksisterende 

pasientjournalsystem ved sykehusene startet i 2012 og ble utvidet til å omfatte kommunene i 2015 gjennom en 

samarbeidsavtale mellom Trondheim kommune og Helse Midt-Norge. I 2016 fikk kommunene tilbud om å tiltre en 

opsjonsavtale om tilgangsrettigheter til pasientjournalløsningen.  Alle kommuner i Midt-Norge inngikk opsjonsavtale med 

Helse Midt-Norge. Etter en større anbudskonkurranse ble leverandør ble valgt i 2018. I 2019 ble selskapet 

Helseplattformen as stiftet med Helse Midt-Norge og Trondheim kommune som eiere. Siden 2016 har kommunene vært 

representert samlet overfor Helseplattformen gjennom Samarbeidsrådet, et strategisk utvalg av 

rådmenn/kommunedirektører fra 10-12 kommuner, samt tre fagpersoner nominert av KS i Trøndelag og Møre og 

Romsdal.  Bjørn Buan er valgt som fagperson for sørlige Trøndelag inn i rådet.  Samarbeidsrådet har i særlig grad bidratt til 

utforming av kontraktinnhold samsvar med kommunenes interesser, og til framstilling av en mal for saksframlegg for 

politisk behandling i kommunene. Trondheim kommune har vært spydspiss blant kommunene i dette arbeidet. 

Samarbeidsrådet opprettet tidlig en faglig gruppe med en representant fra hver kommuneregion, en regional 

innføringsleder. Stillingen ærlig ble finansiert gjennom skjønnsmidler fra Fylkesmannen. Line Raustein ble tilsatt for 

Orkdalsregionen i 2019 med bakgrunn som kommunalsjef i tidligere Agdenes kommune. Hennes stilling er i dag 80 

prosent lønnet gjennom Orkdalsregionen med de statlige skjønnsmidlene. Kommunene har avtalt å sikre finansering fram 

til sommeren 2022, i tråd med den plan som gjaldt for igangsetting av drift/» Go live» av den nye løsningen. 

Se vedlegg for mer informasjon om saken 

Forslag til vedtak: 

1. Regionrådet stiller seg bak en videreføring av kommunenes felles innføringsprosjekt for Helseplattformen i 

samsvar leverandørens varslede utsettelse på seks måneder ut over opprinnelig plan.  

2. Forlengelsen av prosjektperioden for regional innføringsleder skal søkes finansiert i sin helhet gjennom 

videreføring av statlig støtte fra Statsforvalteren i Trøndelag. 

3. Regionrådet anbefaler kommunene å gå i takt i sin politiske behandling i spørsmålet om eventuell tilknytning til 

Helseplattformen, uavhengig av deres valg av tidspunkt for driftsstart. 

Under presentasjonen framkom valgmuligheter og argumenter ved ulike innføringsløp som kommunene kan velge. Det 
ble vist til at Samarbeidsrådet for Helseplattformen anbefaler kommunene å gjennomføre en politisk behandling av 
Helseplattformen tidlig, og eventuelt uavhengig av deres ønske om tidspunkt for driftsstart (produksjonsstart). Det 
regionale innføringsprosjektet følger forberedelsene som åpner for driftsstart senhøstes 2022 (produksjonsløp PD2).  
Neste mulighet for Orkdalsregionen (produksjonsløp SW1 Second wave 1) er satt til november 2023 for 
Orkdalsregionen. Ulike tidspunkter for driftsstart har ulike fordeler og ulemper for kommunene. 
 
Vedtak: 
Regionrådet fattet enstemmig vedtak i samsvar med forslag til vedtak. 
1. Regionrådet stiller seg bak en videreføring av kommunenes felles innføringsprosjekt for Helseplattformen i samsvar 
leverandørens varslede utsettelse på seks måneder ut over opprinnelig plan.  

 

2. Forlengelsen av prosjektperioden for regional innføringsleder skal søkes finansiert i sin helhet gjennom videreføring 
av statlig støtte fra Statsforvalteren i Trøndelag.  
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3. Regionrådet anbefaler kommunene å gå i takt i sin politiske behandling i spørsmålet om eventuell tilknytning til 
Helseplattformen, uavhengig av deres valg av tidspunkt for driftsstart.  
 

 
8/21: Desentralisert sykepleieutdanning (1305-1320)  

Saksbehandler: Ingvill Kvernmo  
 
Bakgrunn for saken:  
Det er et utdanningsløp på desentralisert sykepleieutdanning i regionen.  Det er et ønske at dette videreføres. Det er 
mangel på sykepleiere i regionen og et desentralisert utdanningsløp kan være en god måte å sikre kompetanse i 
framtidens helsetjenester.   Kommunedirektørene har bedt sekretariatet iverksette en evaluering av dagens 
utdanningsløp.   Videre ønskes en oversikt over behov for kompetanse i kommunene. NTNU ønsker en bestilling fra 
regionrådet før en utredning av muligheter for et desentralisert utdanningsløp iverksettes.    Det må avklares innhold, 
organisering og finansiering av et utdanningsløp. 
 
Forslag til vedtak:   
Regionrådet ber rådmannsgruppen lage en bestilling til NTNU for utvikling av et desentralisert utdanningstilbud i 
Orkdalsregionen.  Bestillingen skal ta utgangspunkt i evaluering av dagens ordning og en kartlegging av behovet i 
kommunene.  
 
 
I diskusjonen framkom entydig støtte til å videreføre utredning og forberedelser til et nytt desentralisert studietilbud. 
 
 
Vedtak:  
Regionrådet ber rådmannsgruppen lage en bestilling til NTNU for utvikling av et desentralisert utdanningstilbud i 
Orkdalsregionen.  Bestillingen skal ta utgangspunkt i evaluering av dagens ordning og en kartlegging av behovet i 
kommunene.  
 
 
9/21 1320- 1350 – Orkdal/Øy – et kompetansenettverk om utvikling - i utvikling.  

Orientering ved Robert Øyum-Jakobsen, utviklingsleder Orkdal -Øy 
 
Presentasjon legges ved referatet 
 
Vedtak:   
Saken tas til orientering  
 
1400 Møtet over  
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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Danussia  Baracho Teixeira Arkiv: PLAN 5014201901  

Arkivsaksnr.: 19/268    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 

Kommunestyret 

 

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING SISTRANDA HØYDEBASSENG  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

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

detaljreguleringsplanen for Sistranda høydebasseng (PLANID: 5014201901), som vist på 

plankart datert 12.11.2019, planbeskrivelse datert 12.06.2020 og planbestemmelser datert 

08.03.2021. 

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

digitalisert og gjøre evt. mindre rettinger. 

 

Vedlegg: 

1. Planbeskrivelse, datert 12.06.2020  

2. Planbestemmelser, datert, 08.03.2021  

3. Plankart, målestokk: 1:1000, datert 12.11.2019  

4. Vedlegg 1: ROS-analyse, datert nov. 2019 

 

Saksopplysninger: 

Planforslaget 

Planforslaget er utarbeidet av Rambøll på oppdrag av Frøya Kommune og mottatt 12.11.2019. Ny 

planbeskrivelse ble mottatt 15.06.2020. 

Endringer etter høring og offentlig ettersyn ble gjort 08.03.2021. 

Hensikt med regulering 

Hensikten med denne planen er å legge til rette for et høydebasseng med tilkomstvei på Sistranda i 

Frøya kommune. Steinalderstien skal også reguleres inn. Det er et behov for høyere vanntrykk på 

Sistranda og større vannreserver. Dermed er det vedtatt at det skal etableres et nytt høydebasseng på 

Sistranda. 

 

Beliggenhet, eksiterende forhold 



Dagens arealbruk består av et høydebasseng med tilhørende adkomstveg og Steinalderstien. 

Høydebassenget ble oppført på 60-tallet, mens Steinalderstien ble opparbeidet for få år siden i 

universelt utformet standard. 

Planområdet tar for seg store deler av Steinalderstien. Denne stien har arkeologiske funn. Disse 

funnene er av de eldste sporene fra mennesker i Norge for rundt 11.000 år siden. Dette er et viktig 

kulturminne som beskriver den tidligste historien i Norge. 

Det er gode solforhold i området rundt Sistranda. Høydeforskjellene opp til berget i vest for Sistranda 

er små. Høyeste punkt i bakkant er rundt 50 meter. Frøya beskrives som vindutsatt og kommuneplanen 

angir at vind er en naturgitt fare for kommunen. Planområdet oppleves ikke som spesielt vindutsatt. 

 

Forhold til overordnede planer 

Kommunedelplanen har avsatt planområdet til offentlig tjenesteyting og bolig. Gjennom 

kommunedelplanen er området konsekvensutredet og planmyndigheter anser derfor planen til å være 

tilstrekkelig konsekvensutredet, jf. Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og 

bygningsloven §2 og § 3. 

Gjeldende reguleringsplaner 

Reguleringsplanen vil erstatte deler av reguleringsplanen for Herredshus – Helsesenter (planid: 

1620198101). 

Førstegangsbehandling 
Planen ble vedtatt og sendt ut til høring og offentlig ettersyn i Hovedutvalg for allmenne- og tekniske 

tjenester, sak 83/20, 15.10.2020. Brev til naboer og regionale- og statlige sektormyndigheter ble sendt 

26.10.2020, frist for merknader ble satt til 11.12.2020. 

Planprosess 

Dato Milepæl  Kommentar 

28.02.19 Anmodning om oppstartsmøte mottatt 
fra Rambøll 

Det medfølger en kort planbeskrivelse samt 
foreslått planavgrensning 

06.02.19 Oppstartsmøte avholdt på Rådhuset Fra kommunen møter: Tina Eltervåg 
(Arealplanlegger), Espen Skagen 
(Arealplanlegger). 
Forslagstiller: John Sirum, Christian Dunker 
Furuly (Rambøll). 
Tiltakshaver: Bjørnar Grytvik, Marit Midtsian, 
Ivar Meland. 

26.03.19 Varsel om oppstart mottatt  

26.03.19 Kunngjøring i Hitra-Frøya avisen Frist for merknader satt til 29.04.2019 

18.09.19 Planforslag mottatt Kommunen gjennomgår plandokumentene og 
kommer med merknader 

12.11.19 Komplett planforslag godkjent Kommunen mottar revidert planforslag iht 
merknadene som er gitt 

15.10.20 1.gangsbehandling Behandling av planforslag i HOAT 

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

11.12.20 Høringsfrist utløpt Det er kommet innspill fra 3 myndigheter. 

05.03.21 Revidering av planforslag 
 

Kommunen reviderer planforslaget etter 
avtale med VA-avdelingen 

 Planen behandles i planutvalget  

 Planen egengodkjennes i Kommunestyret  

 

Høringsuttalelser 



Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden fra 26.10.2020 til 11.12.2020. I samme periode 

ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 3 

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

Innspill fra Dato Hovedmomenter Innspill Vurdering i plan 

Sametinget 09.11.20 Minner om at den generelle 
aktsomhetsplikten bør nevnes i 
reguleringsbestemmelsene. 

Tatt til etterretning. 
Aktsomhetsplikten nevnes i 
bestemmelsen 3.3.  

Trøndelag 
fylkeskommune 

26.11.20 Ber om at det tas inn en egen 
bestemmelse under hensynssoner §7: 
H730 - Båndlegging etter lov om 
kulturminner – Hensynssone d) 
Kulturminne med Askeladden id 221888 
og 221889 er automatisk fredet etter 
kulturminnelovens § 4. Det samme er en 
sikringssone i et 5 meters bredt belte fra 
kulturminnenes ytterkant jfr. 
kulturminnelovens § 6. 
 
«Det er ikke tillatt å sette i gang tiltak 
som er egnet til å skade, ødelegge, grave 
ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på 
annen måte utilbørlig skjemme de 
automatisk fredete kulturminnene eller 
framkalle fare for at dette kan skje. 
Inngrep i grunnen eller andre tiltak som 
kan virke inn på det automatisk fredete 
kulturminnet innenfor hensynssone H730 
er ikke tillatt uten etter dispensasjon fra 
kulturminneloven. Søknad skal sendes 
regional kulturminneforvaltning i god tid 
før arbeidet er planlagt igangsatt.» 

Tatt til etterretning. 
Bestemmelse tas inn i § 7.2.2. 

Mattilsynet 11.12.20 Viser til drikkevannsforskriften §§ 15 og 
18. Uttalelsen er til kommunen som 
planmyndighet og som vannverkseier om 
størstedelen av uttalelsen omfatter 
forhold om omhandler bygg-tekniske 
momenter og drift. 
 
Kommunen må gjøre vurdering om 
tiltaket omfattes av «Krav til 
plangodkjenning av 
vannforsyningssystem». 

Tatt til orientering. Uttalelsen 
oversendt tiltakshaver og 
drifter av vannverk. 
 
 
 
 
Tatt til orientering.  

 

Innsigelser 
Det er ikke varslet innsigelser til planen. 

Endringer etter førstegangsbehandling 
Det er foretatt justeringer i planforslaget etter førstegangshøring og offentlig ettersyn: 

1. Det legges inn i fellesbestemmelser om Kulturminner teksten om aktsomhetsplikten (3.3). 

2. Det legges inn ny hensynsone i §7.2.2 (H730) om Båndlegging etter lov om kulturminner. 

3. Oversendelsen av uttalelsen fra Mattilsynet til tiltakshaver og vannverksdriftene. 

Konsekvensutredning 

Det er vurdert om det er behov for KU i forbindelse med planarbeidet, jamfør Forskrift om 



konsekvensutredninger av 26. juni 2009 med vedlegg. I Vedlegg 1 og 2 til forskrift om KU angis hva 

som automatisk fører til konsekvensutredning og hva som skal vurderes om bør konsekvensutredes. 

Frøya kommune har vurdert om det er krav til konsekvensutredning i forbindelse med regulering av 

nytt høydebasseng på Sistranda. Formålet med «forskrift om konsekvensutredning for planer etter 

plan- og bygningsloven» er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under 

forberedelser av planer. 

Planområdet er i hovedsak allerede bebygd med eksisterende høydebasseng og infrastruktur. Tiltak 

innenfor planområde vil i størst grad dreie seg om oppgradering av eksisterende anlegg, og vil i liten 

grad ta for seg nye ubebygde områder. Tiltaket er vurdert til ikke å ha vesentlig innvirkning for miljø 

og samfunn og faller derfor ikke inn under forskrift om konsekvensutredning. Reguleringsplanen for 

høydebasseng på Sistranda omfattes ikke av § 2 i forskriften. § 2 omhandler planer som alltid skal 

konsekvensutredes. Frøya kommune har vurdert at planen heller ikke berører § 3 og § 4 i forskriften og 

at det dermed ikke er et krav om konsekvensutredning. 

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

 

Vurdering: 

Innkomne merknader 
Vurdering av de enkelte innkomne uttalelsene fremgår av kommentarene over. 

Samlet vurdering 

Etablering av nytt høydebasseng vil gjøre trykket i kranene for beboerne på Sistranda tilfredsstillende. 

Et høydebasseng med høyere kapasitet vil gjøre at vannreserven er større i tilfelle ulykker etc. Dagens 

basseng har en størrelse på rundt 600 m3. 

Den største konsekvensen av tiltaket er at det nye høydebassenget vil være mye større enn dagens 

høydebasseng både i høyde og bredde. Med sin høyde på 12 meter vil bassenget vises tydeligere i 

landskapet, men vil allikevel ikke dominere i området. 

Det vurderes at planforslaget er godt gjennomarbeidet og at planforslaget ivaretar de interesser og 

momenter som er berørt. Høydebassenget er viktig samfunnsmessig, og vil ha positiv påvirkning for 

befolkning og samfunnet generelt. 

Det vurderes at planforslaget ikke vil medføre negative konsekvenser, eller komme i konflikt med 

etablerte områder. 

Konklusjon 

Kommunedirektøren tilrår at kommunestyret egengodkjenner reguleringsplanen.  
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Plan ID  : 5014201901 

Arkivsak : 19/268 

Reguleringsplan for Sistranda høydebasseng 

Reguleringsbestemmelser 

         Sign.: ………………………………….. 

Dato for siste revisjon av planbestemmelser :  08.03.21 

Dato for godkjenning i kommunestyret  :  

 

§ 1 AVGRENSING 

Regulert område er vist med reguleringsgrenser på plankart med plan-ID 201901, datert 12.11.2019. 

Disse bestemmelsene gjelder for arealet som ligger innenfor plangrensen.  

§ 2 REGULERINGSFORMÅL 

I medhold av plan- og bygningsloven §12-5 og §12-6 er planområdet inndelt i arealer med følgende 

arealformål, hensynssoner og områdebestemmelser.  

Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5 nr. 1) 

- Vannforsyningsanlegg 

- Boligbebyggelse 

- Idrettsanlegg 

Samferdselsanlegg og annen teknisk infrastruktur (PBL § 12-5 nr. 2) 

- Kjøreveg 

- Annen veggrunn - grønnstruktur 

Grønnstruktur (PBL § 12- 5 nr. 3) 

- Turveg 

- Friområde 

Hensynssoner (PBL § 12- 6) 

- Sikringssoner - Nedslagsfelt drikkevann (H110) 

- Sikringssoner – Frisikt (H140) 

- Særlige hensyn til landskap og grønnstruktur samt bevaring av natur- eller kulturmiljø – 

Bevaring kulturmiljø (H570) 

 

§ 3 FELLESBESTEMMELSER 

§ 3.1 Terreng og Vegetasjon 
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§ 3.1.1 Terrenget skal arronderes på en slik måte at inngrepet i størst mulig grad harmoniserer med 

tilstøtende terreng og landskapet for øvrig. Det skal settes opp midlertidig anleggsgjerde 

for å beskytte eksisterende vegetasjon i byggefasen. 

§ 3.1.2 Det skal utarbeides en plan for beskyttelse av tilliggende bebyggelse mot støy og andre 

ulemper i anleggsfasen. Planen skal redegjøre for miljøtiltak knyttet til trafikkavvikling, 

trafikksikkerhet for gående og syklende, massetransport, renhold og støvdemping, 

støyreduserende tiltak og driftstider. Gjeldende retningslinjer og bestemmelser ved 

byggestart skal ligge til grunn for planen. Avbøtende tiltak for å tilfredsstille bestemmelsene 

skal beskrives. Eventuelle avvik vil utløse krav om søknad om dispensasjon. Nødvendige 

beskyttelsestiltak skal være etablert før bygge- og anleggsarbeid kan igangsettes. 

 

§ 3.2 Støy 

Støy innenfor det regulerte området skal være i henhold til Miljøverndepartementets 

retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442/2012), tabell 3, i T-

1442/2012- kap.3, eller senere vedtatte endringer av regelverket. 

 

§ 3.3 Kulturminner 

Om noen under arbeid skulle mistenke funn av kulturminner, må en stanse arbeidet 

umiddelbart og gi beskjed til Sametinget og fylkeskommunen. Pålegget beskrives i lov 9. 

juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Dette må videreformidles til alle 

som skal delta i gjennomføring av tiltaket. 

 

§ 3.4 Estetisk utforming 

Bebyggelse skal gis en estetisk tilfredsstillende form, materialbehandling og farge. Tilbygg, 

o.l. skal tilpasses den eksisterende bebyggelsen med hensyn på de nevnte faktorer. 

 

§ 3.5 Uteområder 

Ubebygde deler av tomten skal gis en tiltalende utforming. Opparbeidede områder skal 

holdes ryddet 

 

§ 4 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

§ 4.1 Vannforsyningsanlegg 

§ 4.1.1 Området skal i hovedsak benyttes til bygging av nytt høydebasseng med tilhørende tekniske 

installasjoner.  

§ 4.1.2 Selve høydebassenget med tilhørende tekniske installasjoner skal gjerdes inn. Ellers skal 

området være åpent.  

§ 4.1.3 Det kan opparbeides atkomst inn til bassenget og nødvendig oppstillings- og 

manøvreringsareal for drift av anlegget. 

§ 4.1.4 Høydebasseng tillates oppført med mønehøyde kote + 60. Det skal vektlegges bruk av 

materialer og farger som er godt tilpasset terrenget, og vegetasjonen i område. 

§ 4.1.5 Det tillates ikke eksterne installasjoner på høydebassenget 

 

§ 4.2 Boligbebyggelse  

§ 4.2.1 Fellesbestemmelser for bebyggelse og anlegg 

For dette området gjelder bestemmelsen i kommunedelplanen for Sistranda (Plan ID: 

1620201508). Bestemmelsen er gjengitt nedenfor:  
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Bestemmelse til boligformål - byggehøyder og utnyttelse: Dersom ikke annet er nærmere angitt i 

reguleringsplan eller gitt unntak jf. § 1.15, gjelder at framtidig bebyggelse ikke skal overskride 

gesimshøyde på maksimum 7m og mønehøyde på maksimum 10m over gjennomsnittlig terreng. 

Dersom ikke annet er nærmere angitt gjelder at for framtidig bebyggelse tillates det maksimum 

utnyttelse på 40% BYA av den enkelte eiendom. 

§ 4.3 Idrettsanlegg  

For dette området gjelder reguleringsbestemmelsene til reguleringsplan for 

Herredshus/helsesenter m.m. på Sistranda (Plan ID: 1620198101). Bestemmelsen er 

gjengitt nedenfor: 

 

I friområdene kan bygningsrådet tillate oppført bygning som har naturlig tilknytning til friområdene, 

f.eks. garderobebygg i tilknytning til baneanlegget, når dette etter rådets skjønn ikke er til hinder for 

områdenes bruk som friområder.  

 

§ 5 SAMFERDELSANLEGG OG ANNEN TEKNISK INFRASTRUKTUR 

§ 5.1 Veger og annen veggrunn  

§ 5.1.1 Arealet omfatter areal til kjøreveg og møteplasser med tilhørende skjæringer og fyllinger. 

Grøfter og veiskjæringer skal beplantes, eller behandles på annen tiltalende måte. Det må 

tas hensyn til håndtering av overvann og drenering i forbindelse med oppføring av vei.  

§ 5.1.2 Sammen med søknaden om byggetillatelse må det vedlegges mer detaljerte tegninger av 

vegen. 

 

§ 6 Grønnstruktur 

§ 6.1 Turveg 

§ 6.1.1 Området reguleres til tursti med mål som i plankart.  

§ 6.1.2 Det tillates brøyting av turvegen. 

 

§ 6.2 Friområde  

§ 6.2.1 Området reguleres til friområde med mål som i plankart.  

§ 6.2.2 Det tillates gapahuk innenfor dette området.  

 

§ 7 HENSYNSSONER 

§ 7.1 Sikringssoner 

§ 7.1.1 Nedslagsfelt drikkevann (H110) 

§ 7.1.1.1 For dette området gjelder bestemmelsen i kommunedelplanen for Sistranda (Plan ID: 

1620201508). Bestemmelsen er gjengitt nedenfor:  

 
Innenfor disse områdene er det ikke tillatt med inngrep eller tiltak som kan påvirke vannkvaliteten. 

 

§ 7.1.2 Frisikt (H140) 

§ 7.1.2.1 Frisikt skal tilrettelegges som vist i planen. I frisiktområdene skal det ikke være 

sikthindrende vegetasjon, gjerder, murer eller andre synshindre med en høyde på over 0,5 

meter eller tilstøtende vegers nivå. Enkeltstående trær, stolper eller lignende kan tillates. 

 

§ 7.2 Særlige hensyn til landskap og grønnstruktur samt bevaring av natur- eller kulturmiljø 

§ 7.2.1 Bevaring kulturmiljø – (H570) 
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For dette området gjelder bestemmelsen i kommunedelplanen for Sistranda (Plan ID: 

1620201508). Bestemmelsen er gjengitt nedenfor:  

Hensynssone C kulturminner: Innen området for LNFR med hensynssone C (H570) – sone med særlige 

hensyn til bevaring av kulturmiljø, må det ikke foretas noen inngrep i marka eller gjøres aktiviteter som 

kan ha uheldig innvirkning på dette arealet. Eventuelle nødvendige mindre tiltak innen hensynssonen 

må gjøres rede for særskilt og må godkjennes av regional kulturminnemyndighet (fylkeskommunen). 

Dette gjelder også for drikkevannskilden. Tiltak i hensynssone må også behandles etter 

drikkevannsforskriften. 

§ 7.2.2 Båndlegging etter lov om kulturminner (H730) 

Kulturminne med Askeladden id 221888 og 221889 er automatisk fredet etter 

kulturminnelovens § 4. Det samme er en sikringssone i et 5 meters bredt belte fra 

kulturminnenes ytterkant jfr. kulturminnelovens § 6. 

Hensynssone D kulturminner: Det er ikke tillatt å sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, 

grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme de automatisk fredete 

kulturminnene eller framkalle fare for at dette kan skje. Inngrep i grunnen eller andre tiltak som kan 

virke inn på det automatisk fredete kulturminnet innenfor hensynssone H730 er ikke tillatt uten etter 

dispensasjon fra kulturminneloven. Søknad skal sendes regional kulturminneforvaltning i god tid før 

arbeidet er planlagt igangsatt. 

 

§ 8 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

§ 8.1 Før igangsettingstillatelse 

§ 8.1.1 Før igangsettingstillatelse kan gis, skal utomhusplan være godkjent. Behandlingen av planen 

skal være som for vanlig byggesaksbehandling. Utomhusplan skal leveres i målestokk 1:200 

eller 1:100 og inneholde følgende: 

§ 8.1.1.1 Bygningers plassering og høyde målsatt ved inngangspartiet  

§ 8.1.1.2 Frisiktsoner mot offentlige trafikkområder 

§ 8.1.1.3 Trafikksikkerhet i anleggsfasen 

 

§ 8.1.2 Øvrig dokumentasjon som skal følge byggesøknaden:  

§ 8.1.2.1 Identifisering av all eksisterende teknisk infrastruktur 

§ 8.1.2.2 Geoteknisk vurdering og evt. tiltak som skal følges opp i byggefasen 

 

§ 8.2 Byggetillatelse for tekniske anlegg 

Det skal foreligge byggetillatelse for tekniske anlegg (vei, vann, avløp og veilys) før arbeidene kan 

igangsettes. Tekniske anlegg skal bygges etter den til enhver tid gjeldende kommunale standard. 

Vedlagt søknaden om tekniske anlegg skal det foreligge: 

- Løsning for lokal overvannshåndtering og eventuell fordrøyning. 

- Lengde- og tverrprofiler som dokumenterer skjæringer og fyllinger. 
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1. SAMMENDRAG OG NØKKELOPPLYSINGER 

1.1 SAMMENDRAG 

Det er behov for et nytt høydebasseng på Sistranda. Området skal reguleres til høydebasseng med 
tilkomstveg. Den nyetablerte Steinalderstien vil også blir regulert til turveg. Det står i dag et 
høydebasseng i planområdet. Det planlagte høydebassenget vil ligge ved siden av dette. Og vil både 
være høyere og ha et større fotavtrykk. Det vil i tillegg bli etablert en bredere atkomstvei til 
høydebassenget enn i dag.  

1.2 NØKKELOPPLYSNINGER 

Gårds- og bruksnummer: 21/61 og 21/1 
Gårdsnavn/adresse: - 
Forslagsstiller: Frøya kommune Plankonsulent: Rambøll 
Sentrale grunneiere: Frøya kommune og Ole Håkon Karlsen 
Planens hovedformål: Vannforsyningsanlegg Planområdets størrelse: 13 dekar 

Grad av utnytting: - Nytt bruksareal /   
Antall nye boenheter: - 

Varsel om innsigelse: Nei Konsekvensutredningsplikt:  Nei 
Kunngjort oppstart: 26.03.2019 Offentlig ettersyn: dd.mm.åååå 
Problemstillinger:  

2. BAKGRUNN 

2.1 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 

Det er et behov for høyere vanntrykk på Sistranda og større vannreserver. Dermed er det vedtatt at 
det skal etableres et nytt høydebasseng på Sistranda.  

2.2 HENSIKTEN MED PLANFORSLAGET 

Hensikten med denne planen er å legge til rette for et høydebasseng med tilkomstvei på Sistranda i 
Frøya kommune. Steinalderstien som er en viktig turvei på Sistranda skal også reguleres. 
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3. PLANOMRÅDET – DAGENS SITUASJON 

3.1 BELIGGENHET OG AVGRENSNING 

 

Figur 1. Beliggenhet på Frøya 

Høydebassenget ligger plassert på Sistranda som ligger øst på Frøya. Sistranda er kommunesenteret i 
Frøya kommune.  

 

Figur 2. Planområdet. 

Planområdet ligger rett ovenfor rådhuset på Sistranda og har en størrelse på ca. 13 daa.  
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3.2 AREALBRUK 

Dagens arealbruk består av et høydebasseng med tilhørende adkomstveg og Steinalderstien. 
Høydebassenget ble oppført på 60-tallet, mens Steinalderstien ble opparbeidet for noen få år siden i 
universelt utformet standard.  

3.3 STEDETS KARAKTER OG LANDSKAP 

Høydebasseng har vært etablert på denne høyden siden sekstitallet. Gården nedenfor har blitt 
utvidet og boligfeltet fra Sistranda har strekt seg lenger oppover mot høydebassenget.  

  

Frøya, 1954 Frøya, 1968 
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Frøya, 2006 Frøya, 2018

Planområdet tar for seg store deler av Steinalderstien. Denne stien har arkeologiske funn. Disse
funnene er av de eldste sporene fra mennesker i Norge for rundt 11.000 år siden. Dette er et viktig
kulturminne som beskriver den tidligste historien i Norge.

Det er gode solforhold i området rundt Sistranda. Høydeforskjellene opp til berget i vest for Sistranda
er små. Høyeste punkt i bakkant er rundt 50 meter. Frøya beskrives som vindutsatt og
kommuneplanen angir at vind er en naturgitt fare for kommunen. Planområdet oppleves ikke som
spesielt vindutsatt.

Figur 3. Dagens situasjon -Høydebasseng markert i rødt bak trær
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Som figur 3 viser er dagen høydebasseng godt skjult fra Rådhuset. Dagens høydebasseng er ca. 5 
meter høyt, og dominerer lite i landskapet.

 

Figur 4. Dagens situasjon - Høydebassenget sett fra vest 

 

Figur 5: Vindrose for Sula fyr 

Ut i fra vindrosen for Sula fyr viser det at vest-sørvest og sørøst er de dominerende vindretningene 
på Frøya. Med kraftigst vind fra vest. 

3.4 KULTURMINNER OG KULTURMILJØ 

Det er registrert flere arkeologiske minner i og rundt planområdet.  
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Figur 6. Kulturminner i planområdet. 

Ved Hammarvatnet finnes det flere boplasser fra rundt 11.000 år siden. Da var havet rundt 35-40 
meter høyere enn i dag. Dette området var dermed attraktivt som boplass. 

3.5 LANDBRUK 

 

Figur 7: Arealressurser 

Steinalderstien består i stor grad av åpen jorddekt fastmark og noe myr. Høydebassenget ligger i dag 
på åpen skrinn fastmark, samtidig er det er fulldyrka jord tett på Ørndalsveien.  

3.6 NATURVERDIER 
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Vipe, storspove, gulspurv, lirype, fiskemåke, hønsehauk, bergirisk tyrkerdue og stær er observert rett 
utenfor planområdet. Disse er truede dyrearter. 

3.7 REKREASJONSVERDI- OG BRUK 

Steinalderstien er en mye benyttet sti for barnehage, skoleklasser og turgåere.  

 

Figur 8 Stinett østlig del av Frøya, Steinalderstien markert i rødt.  

3.8 SKOLE OG BARNEHAGE 

Ikke relevant 

3.9 BARN OG UNGES INTERESSER 

Planområdet er starten på et friluftsområde. Steinalderstien og Hammarvatnet er ofte brukt av 
skoleklasser og barnehager til utflukt både sommer- og vinterhalvåret. Det er en gapahuk langs 
Steinalderstien og en bålplass i enden av den tilrettelagte turvegen.  

3.10 VEG OG TRAFIKKFORHOLD 

3.10.1 Kjøreatkomst 
Adkomstvegen til området er i dag smal og har en bredde på ca. 3 meter.  
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3.10.2 Trafikkmengde 

Trafikkmengden opp til høydebassenget er lav. Innerst i Ørndalsveien er det to eiendommer 
som benytter vegen, i tillegg til VA-drift i Frøya kommune.  
 

3.10.3 Trafikksikkerhet 

Dagens kjøreveg er smal, har en bredde på 3 meter og er ikke dimensjonert for store 
kjøretøy. 

3.10.4 Kollektivtilbud 

Ikke relevant 

3.10.5 Myke trafikanter 

Myke trafikanter benytter seg av Ørndalsveien i dag. Det er et lite konfliktfylt område.  

3.11 UNIVERSELL UTFORMING 

Steinalderstien er prosjektert og bygget til å være universelt utformet. Det er dermed mulig for alle å 
benytte seg av området.  

3.12 VANNFORSYNING OG AVLØP 

Det er behov for å øke kapasiteten på vannforsyningene i området og skape høyere trykk. 

3.13 ENERGI 

Energiforsyningen til området anses som god nok.  

3.14 STØYFORHOLD 

Området er i liten grad utsatt for støy. 

3.15 RISIKO OG SÅRBARHET – EKSISTERENDE SITUASJON 

Redegjør for:      

• Risikomatrise, alle relevante forhold skal vurderes 
• Anleggsplass 

o Ingen 
• Drikkevann 

o Behov for mer trykk og større vannreserve 
• Grunnforhold 

o Høydebassenget ligger på fjell 
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• Overvann 
o God avrenning 

• Flomfare 
o Ingen 

• Vind, lyngbrann og radon.  
o Ingen spesiell fare for lyngbrann 

• Reservevannkilde 
o Området er tilrettelagt som reservevannkilde, og har muligheter til reservevann 

fra andre områder 
• Beredskap og ulykkesrisiko 

o Ingen spesiell risiko 

3.15.1 GRUNNFORHOLD 

I området hvor høydebassenget er tenkt er det bart fjell som gjør at området anses til å ha gode 
grunnforhold.  

3.15.2 LUFT- OG GRUNNFORURENSING 
Det antas at det ikke er noe luft- og grunnforurensning i området.  
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4. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 

4.1 OVERORDNENDE PLANER 

4.1.1 REGIONALE PLANER  

Trøndelagsplanen (2019) har fokus på bærekraftig areal- og transportstruktur.  

Det betyr at  

- Areal- og transportplanlegging samordnes på tvers av kommunegrensene. 
- Vi har funksjonelle bo- og arbeidsmarkedsregioner i hele Trøndelag. 

Vår arealbruk følger opp klimamål og ønsket samfunnsutvikling. 

 

4.1.2 KOMMUNEPLANENS AREALDEL EVT. KOMMUNEDELPLAN 

 
Figur 9: Utsnitt kommunedelplan for Sistranda og kommuneplanens arealdel for Frøya kommune 

Det er kommunedelplan for Sistranda som gjelder for området.  

Kommunedelplanen har avsatt planområdet til offentlig tjenesteyting og bolig. Gjennom 
kommunedelplanen er området konsekvensutredet og planmyndigheter anser derfor planen til å 
være tilstrekkelig konsekvensutredet, jf. Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og 
bygningsloven §2 og § 3. 

2.3 Hensynssone C kulturminner: Innen området for LNFR med hensynssone C (H570) – sone med 
særlige hensyn til bevaring av kulturmiljø, må det ikke foretas noen inngrep i marka eller gjøres 
aktiviteter som kan ha uheldig innvirkning på dette arealet. Eventuelle nødvendige mindre tiltak 
innen hensynssonen må gjøres rede for særskilt og må godkjennes av regional kulturminnemyndighet 
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(fylkeskommunen). Dette gjelder også for drikkevannskilden. Tiltak i hensynssone må også behandles 
etter drikkevannsforskriften 

2.5 Hensynssone drikkevannskilde: Innenfor disse områdene er det ikke tillatt med inngrep eller tiltak 
som kan påvirke vannkvaliteten. 

En liten del av Steinalderstien ligger i kommuneplanens arealdel. Det er her regulert til LNF og 
hensynssone drikkevannskilde.  

4.2 REGULERINGSPLANER 

Det er en reguleringsplan som blir berørt av tiltaket. Dette er reguleringsplanen for Herredshus, 
Helsesenter fra 1982.  

 

Figur 10: Reguleringsplan Herredshus, Helsesenter 

4.3 TEMAPLANER 

Kommunalteknisk VA norm for Bjugn kommune, Frøya kommune, Hemne kommune, Hitra 
kommune, Orkdal kommune, Rissa kommune, Skaun kommune, Ørland kommune. 

8 kommuner/bedrifter har gått sammen om å utarbeide felles kommunalteknisk VA norm. VA normen 
representerer forhåndsgodkjente løsninger på hvordan de kommunaltekniske anleggene skal 
utformes. 
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4.4 STATLIGE PLANRETNINGSLINJER, RAMMER OG FØRINGER 

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene (2009) 
Den statlige retningslinjen setter nasjonale mål for klima- og energiplanleggingen i kommuner og 
fylkeskommuner. De skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse 
stimulere og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging. 

Kommunene skal i kommuneplanen eller i en egen kommunedelplan innarbeide tiltak og virkemidler 
for å redusere utslipp av klimagasser og sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig 
energiomlegging i tråd med denne retningslinjen. 

Revisjon av planer som behandler klima- og energispørsmål, skal vurderes regelmessig og minst hvert 
fjerde år i forbindelse med kommunal planstrategi.  

Rikspolitisk retningslinje for barn og unge (1995) 
Retningslinjene er en av Norges oppfyllelse av forpliktelsene i FNs barnekonvensjon og skal 
synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og 
bygningsloven. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, 
støy, trafikkfare og annen helsefare. I nærmiljøet skal det avsettes tilstrekkelige, store nok og egnet 
areal til barnehager. Ved omdisponering av arealer som er i bruk eller egnet til lek, skal det skaffes 
fullverdig erstatning. 

RPR for vernede vassdrag (1994) 
Retningslinjene gjelder vassdragsbeltet og et område på inntil 100 meters bredde langs sidene av 
disse og andre deler av nedbørfeltet som har betydning for vassdragets verneverdi. 

Dette innebærer bl.a. å unngå inngrep som reduserer verdien for landskapsbilde, naturvern, friluftsliv, 
vilt, fisk, kulturminner og kulturmiljø. Friluftslivsverdien skal sikres, særlig i områder nær 
befolkningskonsentrasjoner. Det betyr også å sikre de vassdragsnære områdenes verdi for landbruk 
og reindrift mot nedbygging der disse interesser var en del av grunnlaget for vernevedtaket. 

Kommunene har som planmyndighet det primære ansvar for utvikling av arealbruk i og ved vernede 
vassdrag og skal legge retningslinjene til grunn for planlegging. 
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5. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

5.1 PLANLAGT AREALBRUK 

Steinalderstien er regulert til turveg, høydebasseng er regulert til vannforsyningsformål og 
Ørndalsveien er regulert til vegformål.  

 

5.1.1 REGULERINGSFORMÅL 

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg Areal (daa) 
1110 - Boligbebyggelse (3) 0,6 
1400 - Idrettsanlegg 0,5 
1541 - Vannforsyningsanlegg 4,2 
Sum areal denne kategori: 5,3 
    
§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Areal (daa) 
2011 - Kjøreveg (2) 2,0 
2019 - Annen veggrunn - grøntareal (2) 1,5 
Sum areal denne kategori: 3,5 
    
§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur Areal (daa) 
3031 - Turveg 1,6 
3040 - Friområde 0,1 
Sum areal denne kategori: 1,7 
    
Totalt alle kategorier: 10,6   
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5.2 GJENNOMGANG AV REGULERINGSFORMÅL 

5.2.1 BEBYGGELSE OG ANLEGG  

Boligbebyggelse (B1-B3) – Områder som i dag er regulert til kjøreveg, reguleres til dagens bruk som 
er boligbebyggelse. 

Vannforsyningsanlegg (o_BVF) - Vannforsyningsanlegget får en høyde på ca. 12 meter og en 
diameter utvendig som er 22,8 meter. Høydebassenget vil ha en kapasitet på 3041 m3. Dette 
området reguleres stort nok til at enda et nytt høydebasseng kan settes opp i fremtiden ved behov.  

Idrettsanlegg (BIA) – Området som i dag er regulert til kjøreveg reguleres til dagens bruk som er 
idrettsanlegg.  

5.2.2 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

Kjøreveg (o_SKV1) 
Det tilrettelegges for en vegbredde på 3,5 meter + 0,5 meter skulder.   

Annen veggrunn – grønnstruktur – (o_SVG1 og o_SVG2) 
Det vil være grøft og sideareal som tilpasser vegen til terrenget.  

5.2.3 GRØNNSTRUKTUR 

Turveg (o_GT) og friområde (o_GF) 
Steinalderstien som allerede er etablert, reguleres med en bredde på 3 meter. Det reguleres et 
friområde langs Steinalderstien der det er plassert en gapahuk i dag.  

5.2.4 HENSYNSSONER 

Nedslagsfelt drikkevann (H110) – Området reguleres som i kommunedelplanen for Sistranda til 
nedslagsfelt drikkevann. Innenfor dette området er det ikke tillatt med inngrep eller tiltak som kan 
påvirke vannkvaliteten. 

Frisikt (H140) – I frisiktområdene skal det ikke være sikthindringer med høyde på over 0,5 m.  

Bevaring kulturmiljø (H570) – Området reguleres som i kommunedelplanen for Sistranda. Her skal 
det tas særlig hensyn til bevaring av kulturmiljø. Det må ikke skje inngrep i marka eller gjøres 
aktiviteter som kan ha uheldig innvirkning på dette arealet.  

 

5.3 BEBYGGELSENS PLASSERING OG UTFORMING 

Høydebassenget er plassert på høyeste punkt tett ved dagens høydebasseng for å kunne ha høyest 
mulig trykk og minst endring/flytting av dagens vannledninger. Høydebassenget vil ha en høyde på 



 
 

17 

 

ca. 10 meter for å ha nok kapasitet. Det har blitt vurdert å sette høydebassenget lavere i terrenget 
for å få mindre silhuett, men ønsket om høyere trykk veide over dette.   

Volum på basseng Sistranda er vurdert på nytt etter ferdigstillelsen av Hovedplan for vannforsyning 
for Frøya. Årsaken er valgt oppbygging av system for vannforsyning. Basseng Sistranda vil på grunn av 
at det er plassert på kote 46 kun forsyne nedre del av forsyningsområdet på Sistranda. Ett nytt 
basseng på Bergheia på kote 61 vil forsyne øvre sone og kan ved behov også forsyne nedre sone.. 
Endelig valg av volum gjøres først når anbud på bygging innhentes.  

 

Figur 11. Høydebasseng med størrelse på 3000 m3 

Det ble i juni 2020 vurdert at det er behov for et enda større høydebasseng. Dermed vil det nye 
bassenget på Sistranda ha en størrelse på 3000 m3 og ha en høyde på 12 meter. Dette er 2 meter 
høyere enn det som tidligere ble planlagt.  

Det er valgt å bygge et basseng Sistranda med ett vannkammer i første omgang av økonomiske 
årsaker og for å ha mulighet til å øke volumet med ett vannkammer i framtiden.  

Vannforsyningssystemet er også planlagt slik at ved renhold av vannkammeret vil forsyningsområdet 
dekkes fra Bergheia basseng. 

 

5.3.1 BYGGEHØYDER 

Vannbassengets høyde blir på ca. 12 meter. Kotenivå møne høyde - topp senter tak er + 58.   

5.3.2 GRAD AV UTNYTTING  
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Ikke aktuelt 

5.4 BOLIGMILJØ OG BOKVALITET 

Høydebassenget blir bygget som en fast konstruksjon.  

5.5 UTEOPPHOLDSAREAL 

Ikke relevant 

5.5.1 PRIVAT OG FELLES UTEOPPHOLDSAREAL 

• Jf. Kommuneplanens arealdel. 

Ikke relevant 

5.5.2 ANDRE UTEOPPHOLDSAREALER 

Ikke relevant 

5.6 KULTURMINNER OG KULTURMILJØ 

Det er to kulturminner innenfor området. Disse ble sist kontrollert i 2016, når Steinalderstien ble 
etablert. Disse områdene blir ikke berørt av planforslaget. Det er lagt til en bestemmelse om at det 
skal søkes til kulturmyndighet før det kan gjøres inngrep i disse kulturminnene.  

5.7 MILJØTILTAK 

Ørndalsveien planlegges utvidet på nordsiden av veien, siden det er dyrka mark på sørsiden. 
 

5.8 SAMFERDSEL 

Vegen er offentlig og dimensjoneres for at store kjøretøy kan frakte det prefabrikkerte 
høydebassenget til anleggsområdet. Minste kurveradius er 30 m og bratteste stigning er 10%.  

 

Figur 12. Lengdeprofil veg 
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5.8.1  VEG OG ATKOMST 

Ørndalsveien benyttes som atkomst til området. Fra fv. 714 benyttes Rådhusgata for å komme seg til 
Ørndalsveien. 

5.8.2  VARELEVERING OG ATKOMST FOR STORE KJØRETØY 

Ørndalsveien benyttes for all transport til høydebassenget. 

5.8.3  PARKERING 

Det er legges til rette for nødvendig oppstillings- og manøvreringsareal for drift av anlegget. 

5.8.4 GANGTRASEER OG SNARVEGER 

Steinalderstien benyttes som gangtrasé i dag.  

5.8.5 KOLLEKTIVTILBUD 

Ikke aktuelt 

5.9 UNIVERSELL UTFORMING 

Steinalderstien er universelt utformet. Det gjøres ellers ingen tilpasninger for universell utforming i 
denne planen.  

5.10 VANNFORSYNING- OG AVLØP 

Ledning inn til basseng (tilførselsledning) tilknyttes eksisterende pumpeledning fra Ervika 
pumpestasjon. 

Ledning ut fra bassenget forsyner nedre trykksone på Sistranda, sentrumsområdet. Høydebassenget 
vil gi stabilt trykk, tilsvarende kote 50, for dette området.  

Bassenget vil utjevne forbruksvariasjoner over døgnet samt ha reservevolum for stopp i tilførselen 
fra Ervika/Kjerkdalsvatnet i 3 til 5 døgn.  

I reservevolumet inngår også vann for slukking av brann.  

5.11 RENOVASJON 

Ikke aktuelt 

5.12 ENERGILØSNINGER 

Ikke aktuelt 

5.13 RISIKO OG SÅRBARHET – AVBØTENDE TILTAK 
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Det er foreslått gjennomføring av tiltak for flere av de identifiserbare farer og uønskede hendelsene. 
Ved å gjennomføre de tiltakene vil risikonivået holdes uendret når planen gjennomføres. Dette med 
unntak av trafikksikkerhet, der en anser at tiltaket i anleggsfasen vil medføre en økt risiko selv med 
tiltak. Det er lite sannsynlig at en ulykke vil skje, men risikoen bør synliggjøres i det videre arbeidet 
med planen og planlegging av anleggsfasen. 

Kulturminner Det bør opplyses om den generelle aktsomhetsplikten 
i kml § 8 annet ledd i bestemmelsene/beskrivelsen til 
planen og spesielt viktig til selve utførelsen.  

Vindutsatt Bygninger forutsettes prosjektert etter gjeldende 
krav. 

Støv og støy fra trafikk Reguleringsbestemmelsene bør omtale krav for 
anleggsgjennomføring for å sikre omgivelsene mot 
støv og støy i bygge- og anleggsfasen. 

Trafikkulykker Reguleringsbestemmelsene bør stille krav om at 
søknad om igangsettelse skal gjøre rede for 
trafikksikkerhet i anleggsfasen. 

Vannforsyning Håndteres gjennom etablerte rutiner. Viktig med god 
informasjon til entreprenør i anleggsperioden. 

Sabotasje- /terrormål Høydebassenget vil gjerdes inn og anlegge utstyres 
med standard sikkerhetsdører og lukket tilgang til 
luker.  

Skade på høydebasseng eller 
forurensing av vann på grunn av tilgang 
til eksterne installasjoner (antenner) 

I reguleringsbestemmelsene vil det ikke tillates 
eksterne installasjoner på høydebassenget. 

 

5.14 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

Ikke aktuelt  



 
 

21 

 

6. PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 

Varsel om oppstart av planarbeid ble sendt naboer, grunneiere, offentlige og private instanser 
[26.03.2019] og annonsert i Hitra-Frøya[avis].  

Etter offentlig ettersyn: opplys om dato for offentlig ettersyn. 

Det er få innspill som må hensyntas i planarbeidet. De arkeologiske registreringene ble gjennomført 
uten å observere automatisk fredete eller andre verneverdige kulturminner. FM i Trøndelag beskriver 
at effektene med tanke på støy og støv i anleggsfasen, vurdering av trafikksikkerhet og redegjøring 
for innvirkning på friluftslivet i området.  
Forslagstillers kommentar: Dette beskrives i planbeskrivelse og ROS-analysen.  

Mattilsynet hadde innspill rundt kapasitet, volum, ulike delkamre, renhold og konstruksjonsteknikk. 
Svar: Volum er vurdert etter ferdigstilling av Hovedplan for vannforsyning. Årsaken er valgt oppbygging av 
system for vannforsyning grunnet kote for basseng. Det er valgt å bygge et basseng Sistranda med ett 
vannkammer i første omgang av økonomiske årsaker og for å ha mulighet til å øke volumet med ett 
vannkammer i framtiden. Vannforsyningssystemet er også planlagt slik at ved renhold av vannkammeret vil 
forsyningsområdet dekkes fra Bergheia basseng. De øvrige kommentarer vedrørende materialvalg, 
takkonstruksjon, sirkulasjon og blanding av vann samt adgangskontroll og fysisk beskyttelse av bassenget vil bli 
hensyntatt under detaljprosjekteringen av bassenget. 

6.1 KRAV OM KONSEKVENSUTREDNING? 

Det er vurdert om det er behov for KU i forbindelse med planarbeidet, jamfør Forskrift om 
konsekvensutredninger av 26. juni 2009 med vedlegg. I Vedlegg 1 og 2 til forskrift om KU angis hva 
som automatisk fører til konsekvensutredning og hva som skal vurderes om bør konsekvensutredes. 

Frøya kommune har vurdert om det er krav til konsekvensutredning i forbindelse med regulering av 
nytt høydebasseng på Sistranda. Formålet med «forskrift om konsekvensutredning for planer etter 
plan- og bygningsloven» er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under 
forberedelser av planer.  

Planområdet er i hovedsak allerede bebygd med eksisterende høydebasseng og infrastruktur. Tiltak 
innenfor planområde vil i størst grad dreie seg om oppgradering av eksisterende anlegg, og vil i liten 
grad ta for seg nye ubebygde områder. Tiltaket er vurdert til ikke å ha vesentlig innvirkning for miljø 
og samfunn og faller derfor ikke inn under forskrift om konsekvensutredning. Reguleringsplanen for 
høydebasseng på Sistranda omfattes ikke av § 2 i forskriften. § 2 omhandler planer som alltid skal 
konsekvensutredes. Frøya kommune har vurdert at planen heller ikke berører § 3 og § 4 i forskriften 
og at det dermed ikke er et krav om konsekvensutredning. 
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7. KONSEKVENSUTREDNING 

Ikke aktuelt 
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8. VIRKNINGER OG KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 

Etablering av nytt høydebasseng vil gjøre trykket i kranene for beboerne på Sistranda er 
tilfredsstillende. Et høydebasseng på 3000 m3 vil gjøre at vannreserven er større i tilfelle ulykker etc. 
Dagens basseng har en størrelse på rundt 600 m3. 

Den største konsekvensen av tiltaket er at det nye høydebassenget vil være mye større enn dagens 
høydebasseng både i høyde og bredde. Med sin høyde på 10 meter vil bassenget vises tydeligere i 
landskapet, men vil allikevel ikke dominere i området. 

Her beskrives og vurderes virkninger og konsekvenser av gjennomføring av planen. Trekk frem både 
negative og positive virkninger. Beskrivelse av konsekvenser må legges spesielt vekt på for de 
temaene hvor planforslaget avviker fra vedtatte regionale eller kommunale planer, retningslinjer og 
føringer, eller når planforslaget får konsekvenser for natur, miljø eller samfunn. Avbøtende tiltak skal 
beskrives. 

Dersom det foreligger konsekvensutredning, og denne tar for seg det aktuelle temaet, kan det, under 
det aktuelle punktet, henvises til kapittel 7. 

 

8.1 OVERORDNEDE PLANER 

Reguleringsplanen er i tråd med overordnede planer for kommunen.   

8.1.1 EKSISTERENDE REGULERINGSPLANER 

Deler av de underliggende planene vil bli erstattet av den nye reguleringsplanen. Dette er områder 
som ikke er i tråd med virkeligheten i dag og vil med planforslaget bli regulert til riktig formål.  

 

8.2 FORM OG ARKITEKTUR 

 

8.2.1 ESTETIKK 

Det nye høydebassenget vil bli større enn dagens basseng. Dagens basseng har en høyde på ca. 5m. 
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Figur 13. Illustrasjonsfoto høydebasseng – fasade 

Alle høydebasseng på Frøya utformes med samme fasade. Fasaden vil i stor grad bli som figur 12 
viser.  

 
Figur 14. Skisse av nytt høydebasseng med 10 meters høyde, eksisterende basseng vises i bakgrunn av det nye. Sett fra øst (baksiden av 
rådhuset) 
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Figur 15. Skisse av nytt høydebasseng med dagens trerekke sett fra øst. 

 

 
Figur 16. Oversiktsbilde fra sørøst. Nytt høydebasseng med høyde 10 meter.  
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8.3 LEVEKÅR OG FOLKEHELSE 

Ved å regulere Steinalderstien vil den sikres tursti i mange år fremover. Dette er positivt for 
folkehelsen da Steinalderstien anses som en viktig tursti for befolkningen på Sistranda.  

8.4 UTEROM 

Ikke aktuelt 

8.5 KULTURMINNER OG KULTURMILJØ 

Planen vil ikke berøre kulturminner eller kulturmiljø. Det ligger kulturminner innenfor planområdet, 
ved turstien. Turstien er allerede etablert, dermed vil det ikke være noen inngrep i disse.  

8.6 BLÅGRØNNE VERDIER OG INFRASTRUKTUR 

8.6.1 SAMMENHENGENDE BLÅGRØNN STRUKTUR 

Ikke aktuelt 

8.6.2 JORDRESSURSER 

Atkomstvegen til høydebassenget (Ørndalsveien) må utbedres på grunn av bygging av 
høydebassenget.  

 

Figur 17. Jordbruksareal 

Som vist på figuren ovenfor ligger Ørndalsveien tett på dyrka mark. Det er dermed bestemt at 
utvidelse av veg skal se på motsatt side. Dermed vil jordbruksarealet i liten grad bli berørt.  
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8.6.3 NATURMANGFOLD 
Naturmangfoldloven §§ 8-12 
Loven skal ivareta mangfoldet av naturtyper innenfor deres naturlige utbredelsesområde og med det 
artsmangfoldet og de økologiske prosessene som kjennetegner den enkelte naturtype. 
Naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn for offentlig saksbehandling. Vurderingene 
nedenfor er basert på tilgjengelige databaser og kunnskaper om området. 
 
Naturmangfoldloven § 8 (Kunnskapsgrunnlaget) 
Vurdering av konsekvenser for naturmangfoldet innenfor og i umiddelbar nærhet av planområdet er 
basert på foreliggende grunnlagsdokumentasjon fra ulike relevante databaser. Det er ikke 
gjennomført nye feltregistreringer som ledd i planarbeidet. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som 
tilstrekkelig. 
 
Naturmangfoldloven § 9 («Føre-var-prinsippet») 
Første ledd omhandler at tilstrekkelig kunnskap skal ligge til grunn for beslutninger om inngrep i 
naturmiljøet. Viser her til punkt foran. 
I andre ledd slås det fast at forvaltningen har en handlingsplikt i forhold til å reagere på tiltak der det 
er risiko for alvorlig og/eller irreversibel skade på naturmangfoldet. 
Det er ikke påvist at det i oppdragsområdet foreligger risiko for alvorlig og /eller irreversibel skade på 
naturmangfoldet. 
 
Naturmangfoldloven § 10 (Økosystemer og samlet belastning) 
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastningen som økosystemet er, 
eller vil bli utsatt for. Dette tiltaket innebærer at eksisterende anlegg endres / oppgraderes. Innen 
oppdragsområdet vil den samlede belastningen på økosystemet bli omtrent som før etter at tiltaket 
er gjennomført. 
 
Naturmangfoldloven § 11 (Tiltakshavers plikt til å dekke skader ved miljøforringelse) 
Tiltakshaver skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som 
tiltaket volder, dersom det ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. 
Skadeomfanget innen oppdragsområdet vil være begrenset til inngrep i allerede påvirkede arealer. 
Skadeomfanget vil derfor være meget beskjedent. 
 
Naturmangfoldloven § 12 (Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) 
Tiltakshaveren er forpliktet til å benytte teknikker og driftsmetoder som er mest mulig optimale i 
forhold til naturmiljø, økonomiske forhold og samfunnsmessige forhold. 
Det foreligger ikke informasjon som tilsier at det innenfor eller i umiddelbar nærhet av planområdet 
eksisterer spesielle naturverdier som medfører et behov for å sette krav til spesielle teknikker eller 
driftsmetoder.  
 

8.7 REKREASJON OG FRILUFTSLIV 

Tiltaket påvirker ikke tilgangen til friluftsliv. Regulering av Steinalderstien vil sikre friluftsinteressen av 
området.  
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8.8 SOSIAL INFRASTRUKTURSKOLE OG BARNEHAGE 

8.8.1 SKOLE OG BARNEHAGE 

Ikke relevant 

8.8.2 ANNEN SOSIAL INFRASTRUKTUR 

Ikke relevant 

8.9 BARN OG UNGES INTERESSER 

Regulering av høydebasseng med tursti og utbedret atkomstveg vil ikke påvirke barn og unges 
interesser.  

8.10 SAMFERDSEL OG MOBILITET 

Planforslaget vil ikke øke trafikken til området. Det er kun i anleggsperioden at det blir noe trafikk 
opp til høydebassenget, men dette er et begrenset antall lastebiler.  

8.10.1 ATKOMST OG VEG 

Atkomstvegen vil bli oppgradert og vil bli bredere enn dagens standard.  

8.10.2 PARKERING 

Det er ikke planlagt noe parkering. 

8.10.3 TRAFIKKSIKKERHET 

Utvidelse og utbedring av veg vil øke trafikksikkerheten på Ørndalsveien.  

8.10.4 KOLLEKTIVTILBUD 

Ikke relevant. 

8.10.5 MYKE TRAFIKANTER 

Ved en utvidelse av Ørndalsveien vil det være bedre plass for myke trafikanter. Dette anses som 
positivt.  

 
 
 
 
 



 
 

29 

 

8.11 VANNFORSYNING OG AVLØP 

Høydebassenget som skal bygges gjør at rør inne i planområdet til dels må omlegges av tiltaket. 
Utbygging av høydebasseng vil sikre høyere trykk i det offentlige ledningsnettet og bedre 
vannreservene. 

8.12 ENERGI OG KLIMA 

Ikke relevant 

8.13 UNIVERSELL UTFORMING 

Steinalderstien er universelt utformet.  

8.14 RISIKO OG SÅRBARHET – KONSEKVENSER 

Risiko- og sårbarhetsanalysen har identifisert 6 hendelser som har betydning for vurdering av risiko- 
og sårbarhet ved gjennomføring av reguleringsplan: 

• Spesielt vindutsatt 
• Kulturminner 
• Støv og støy fra trafikk 
• Trafikkulykker 
• Vannforsyning 
• Sabotasje- og terrormål  
• Skade på høydebasseng eller forurensing av vann på grunn av tilgang til eksterne installasjoner 

(antenner) 

Av disse framsto planområdet som sårbart ovenfor trafikkulykker og vannforsyning. Det ble derfor 
gjennomført en risikovurdering av de nevnte tema. 

Det er foreslått gjennomføring av tiltak for flere av de identifiserbare farer og uønskede hendelsene. 
Ved å gjennomføre de tiltakene vil risikonivået holdes uendret når planen gjennomføres. Dette med 
unntak av trafikksikkerhet, der en anser at tiltaket i anleggsfasen vil medføre en økt risiko selv med 
tiltak. Det er lite sannsynlig at en ulykke vil skje, men risikoen bør synliggjøres i det videre arbeidet 
med planen og planlegging av anleggsfasen. 

8.15 JURIDISKE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR KOMMUNEN 

Ikke aktuelt 

8.16 KONSEKVENSER FOR NÆRINGSINTERESSER 

Høyere trykk og vannreserver i det offentlige ledningsnettet vil være positivt og legger til rette for at 
næringsinteressene i området har tilstrekkelig med vann.  

8.17 KONSEKVENSER FOR NABOER 
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De nye høydebassenget vil være større enn det eksisterende bassenget, det vil dermed dominere 
mer enn dagens høydebasseng. Dette anses allikevel som et lite tiltak. 

• Grunnavståelse 

Det kan være behov for noe grunnavståelse for utvidelse av adkomstveg til høydebassenget.  

8.18 INTERESSEMOTSETNINGER 

Ingen 

8.19 AVVEINING AV VIRKNINGER 

 
Et større høydebasseng på Sistranda vil i større grad bli sett fra området rundt, men vil allikevel ikke i 
stor grad skille seg ut i landskapet i forhold annen bebyggelse.  
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9. AVSLUTTENDE KOMMENTAR 

Sistranda vil bli tilført et større høydebasseng som både gjør at trykket i kranene til beboere på nedre 
del av Sistranda blir høyere og at vannreserven er tilfredsstillende. Et større høydebasseng vil 
dominere mer i landskapet, men vil i liten grad skygge for naboer rundt i området.  
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1. INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av nytt høydebasseng med tilhørende 

atkomst på Sistranda på Frøya. 

1.2 Planområdet 

Planområdet ligger på Sistranda i Frøya kommune.  

 

 

Figur 1 Planområdet. 
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1.3 Metode 

ROS-analysen er utformet med utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps 

veileder for samfunnssikkerhet i arealplanlegging (2017), er tilpasset andre veiledere og maler og 

i tråd med kommunale angivelser av ROS-analyser i reguleringsplaner. Analysens omfang er 

tilpasset planforslagets innhold og kompleksitet, samtidig som den tilfredsstiller krav om risiko- 

og sårbarhetsanalyse gitt i Plan- og bygningslovens § 4-3. 

 

§ 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse 

Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og 

sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise 

alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, 

og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område med fare, risiko 

eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-6. Planmyndigheten skal i 

arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er 

nødvendig for å avverge skade og tap. 

Kongen kan gi forskrift om risiko- og sårbarhetsanalyser. 

 

ROS-analysen baseres på offentlig tilgjengelig materiale (databaser) og grunnlagsinformasjon. 

 

Det videre innholdet i dokumentet utgjør hoveddelen av ROS-analysen og består av følgende 

deler: 

1) Identifisere mulige uønskede hendelser  

2) Vurdere risiko og sårbarhet 

3) Identifisere tiltak for å redusere risiko og sårbarhet 

 

En nærmere beskrivelse av metode for de enkelte delene i analysen er presentert under de 

aktuelle kapitlene i rapporten. 

 

ROS-analysen avdekker hvilke områder det er nødvendig med ytterligere undersøkelser eller 

avbøtende tiltak slik at forslaget til regulering kan fremmes. Analysen gir grunnlag for eventuelle 

hensynssoner i plankartet og utforming av reguleringsbestemmelser. 

1.4 Usikkerhet i ROS-analysen 

ROS-analysen er gjennomført som en skrivebordsstudie på bakgrunn av eksisterende 

grunnlagsmateriale, vegplan, kjente data og registreringer. ROS-analysen er gjennomført på 

reguleringsnivå og vil følgelig ikke fange opp alle variabler og detaljer som fremkommer på et 

senere tidspunkt i prosjektet. Dersom forutsetningene endres i etterkant eller nye variabler gjøres 

kjent, bør ROS-analysen revideres. 

 

Generelt sett vil all menneskelig aktivitet innebære en viss risiko. I analysen er sannsynlighet for 

og konsekvens av ulykker og hendelser forsøkt kvantifisert. I dette ligger det en betydelig grad av 

usikkerhet, ettersom det mangler både informasjon og metoder som gir eksakte beregninger. 

Dette er en enkel ROS-analyse. Den er basert på kjent dokumentasjon og faglige vurderinger. Det 

er ikke gjort spesifikke beregninger eller utredninger. Målet er å identifisere hvilke risikoer som 

endres som følge av tiltaket og som man skal ta hensyn til i planleggingen og gjennomføringen av 

prosjektet. 
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2. METODE 

2.1 Identifisere mulige uønskede hendelser 

For å identifisere mulige uønskede hendelser benyttes en sjekkliste. 

 

Sjekklisten er ikke uttømmende og benyttes i denne sammenheng som et hjelpemiddel for 

identifisering av risiko- og sårbarhetsforhold. Noen overskrifter kan være unøyaktige for akkurat 

dette prosjektet.  

 

For å få vurdere aktuelle hendelser, er det hentet gjelder informasjon i eksisterende databaser, 

vegtegninger og faglige utredninger. Til sammen gir det et tilstrekkelig utfyllende risikobilde av 

planområdet. 

 

De identifiserte risikoene er i dette kapitlet angitt uten risikoreduserende tiltak. Hvis en hendelse i 

sjekklisten er identifisert som en aktuell fare/uønsket hendelse vil den bli nærmere analysert i 

senere kapittel. Hendelser som ikke ansees som aktuelle er ikke videre utredet. 

2.2 Vurdering av sannsynlighet og konsekvens 

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt inn i følgende kategorier: 

Tabell 1 Vurdering av sannsynlighet 

Kategori Tidsintervall 

Svært sannsynlig Oftere enn en gang per år 

Meget sannsynlig Gjennomsnittlig hver 1-10 år 

Sannsynlig Gjennomsnittlig hvert 10-100 år 

Moderat 

sannsynlig 

Gjennomsnittlig 100-1000 år 

Lite sannsynlig Sjeldnere enn en gang hvert 1000 år 

 
 
Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser/farer er delt inn i tre kategorier: Liv/helse, 
Stabilitet og Materielle verdier. 

 
Liv og helse vurderes ut fra antall omkomne, skadde (varige og midlertidige) eller andre som er 
påført helsemessige belastninger på grunn av den uønskede hendelsen. 
 
Stabilitet vurderes ut fra konsekvenser for befolkningen (antall og varighet) som blir berørt av 
hendelsen gjennom svikt i kritisk samfunnsfunksjoner, og som kan bidra til manglende tilgang på 
mat, drikke og husly, varme, kommunikasjon, fremkommelighet etc. 

 
Materielle verdier vurderes ut fra direkte kostnader som følge av den uønskede hendelsen i form 
av økonomiske tap knytte til skade på eiendom. 
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Tabell 2 Vurdering av konsekvens 

Konsekvenskategori Beskrivelse 

Meget stor Dødelig skade, flere personer 

Varige skader på eller tap av stabilitet 

Svært store materielle skader > 100 mill. kroner 

Stor Dødelig skade, en person 

Skade på eller tap av stabilitet med noe varighet 

Store materielle skader 10-100 mill. kroner 

Middels Alvorlig personskade 

Kortvarig skade på eller tap av stabilitet 

Materielle skader 1-10 mill. kroner 

Liten Personskade 

Ubetydelig skade på eller tap av stabilitet 

Materielle skader 100 000 – 1 mill. kroner 

Svært liten Ingen personskade 

Ingen skade på eller tap av stabilitet 

Materielle skader < 100 000 kroner 

 

Tabell 3 Sammenstilling av konsekvens 

KONSEKVENSKATEGORI 

 
 
KONSEKVENSTYPER 

MEGET 
STOR 

STOR MIDDELS LITEN 
SVÆRT 
LITEN 

Liv og helse      

Stabilitet      

Materielle verdier      
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2.2.1 Evaluering av risiko 

 

Risikomatrisen gir en kvantifiserbar og visuell fremstilling av risiko- og sårbarhetsanalysen, og 

bygger på resultater som fremgår av sjekklisten.  

 

De uønskede hendelsene plasseres i matrisen ut fra vurderingen av sannsynlighet og konsekvens. 

Hendelsene som ligger øverst til høyre i matrisen, er hendelser som er vurdert å ha høy 

sannsynlighet og store konsekvenser. Hendelser som ligger nede til venstre i matrisen, er 

hendelser som er vurdert å ha lav sannsynlighet og små konsekvenser.  

 

Tabell 4 Riskomatrise for hver kategori 

Konsekvens 

 

Sannsynlighet 

Svært liten 

(1) 
Liten (2) Middels (3) Store (4) 

Svært 

store (5) 

Svært sannsynlig (A)      

Meget sannsynlig (B)      

Sannsynlig (C)      

Moderat sannsynlig 

(D) 

     

Lite sannsynlig (E)      

 

Tabell 5 Sammenstilling av risikobildet 

 
SANNSYNLIGHET KONSEKVENS RISIKO 

Verdi A B C D E 1 2 3 4 5    

Liv og helse              

Stabilitet              

Materielle verdier              
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3. IDENTIFISERING AV UØNSKEDE HENDELSER 

3.1 Innledende kartlegging 

Nedenfor følger en oversikt over relevante uønskede hendelser.  

 

FARE VURDERING 

Naturhendelser 

Skredfare (snø, is, stein, 

leire, jord) 

Topografien i området er av en slik art at planområdet ikke er 

utsatt for skredfare. Aktsomhetskart til NVE viser heller ingen 

områder med soner for skred. Skredfare vurderes ikke i analysen. 

Spesielt vindutsatt, 

ekstrem vind 

Ligger på en høyde langs kysten, vil være vindusatt på lik linje med 

hele Frøya. Vind vurderes. 

Natur og kulturområder, medfører planen skade på 

Kulturminner Sør-Trøndelag Fylkeskommune har foretatt undersøkelser av 

planområdet. Det er gjort to funn langs atkomstvegen. Temaet 

vurderes. 

Andre uønskede hendelser 

Støv og støy fra trafikk Nærområdet vil være utsatt for støv og støy i anleggsfasen, det 

ferdige anlegget vil ikke medføre støv og støy. 

Temaet vurderes. 

Trafikkulykker Kleivavegen er ikke utformet for anleggstrafikk. Økt trafikk på som 

også benyttes som turveg. Temaet vurderes. 

Vannforsyning Planen legger til rette for høydebasseng. Temaet vurderes. 

Sabotasje/ terrormål mot 

kilde, vannverk eller 

forsyningssystem 

Det er alltid en fare for at offentlig infrastruktur kan bli sabotert 

eller et terrormål. Temaet vurderes 

Skade på høydebasseng 

eller forurensing av vann 

på grunn av tilgang til 

eksterne installasjoner  

Tekniske installasjoner og bygningsmasse som krever antenner o.l. 

som utgjør en forurensningsfare samt å tillatte uautorisert 

personale innenfor sperringene til høydebassenget som kan utgjøre 

en trussel med tanke sabotasje/hærverk.  
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4. RISIKO- OG SÅRBARHETSVURDERING 

4.1 Sårbarhetsvurdering 

Følgende uønskede hendelser fremsto som relevante, og det gjøres en sårbarhetsvurdering av 

disse: 

• Kulturminner 

• Vindutsatt 

• Støv og støy fra trafikk 

• Trafikkulykker 

• Vannforsyning 

4.1.1 Kulturminner 

Trøndelag fylkeskommune har gjort arkeologiske registeringer av området, dette ble gjennomført 

i juni 2019. Det ble ikke funnet noe innenfor planområdet. 

 

Det er registrert kulturminner innenfor planområdet. Disse blir ikke berørt av tiltaket. Lokalitetene 

er automatisk fredete kulturminner jf. Kulturminneloven §4.  

 

Håndtering av risiko og sårbarhet rundt kulturminnene anses å være løst. Det er ikke behov for 

videre vurderinger i risikoanalysen. 

 

Det bør opplyses om den generelle aktsomhetsplikten i kml § 8 annet ledd i 

bestemmelsene/beskrivelsen til planen og spesielt viktig til selve utførelsen.  

4.1.2 Vindutsatt 

Et høydebasseng på en øy på kysten vil være vindutsatt, og ekstrem vind kan medføre materielle 

skader på bygningen(e). Det forutsettes at bygg prosjekteres etter godkjent standard og regler 

for å tåle ekstreme vindforhold.  

 

Det er en teoretisk mulighet for at ekstrem vind kan skade anlegget. Dette kan sette anlegget ut 

av drift i ubestemt tid. Frøya kommune har beredskapsplaner for slike situasjoner, sammen med 

korrekt prosjektering av nybygg anses sannsynligheten for denne uønskede hendelsen å være løst 

og uten behov for videre risikovurdering. 

4.1.3 Støv og støy fra trafikk 

I anleggsfasen vil området være utsatt for støv og støy fra trafikk. Spesielt arbeid med 

terrengtilpasning for veg og nedplanering av platå for høydebassenget. Det vil bli behov for 

massetransport på en veg som fungerer som turtrase som leder videre inn i friluftsformål.  

 

Belastningen vil kun være i anleggsfasen og forsvinne når anlegget står ferdig. 

Reguleringsbestemmelsene bør omtale krav for anleggsgjennomføring for å sikre omgivelsene 

mot støv og støy i bygge- og anleggsfasen. Om mulig bør anleggsarbeid kun foregå i normal 

arbeidstid slik at man unngår konflikt på ettermiddag, søndag og helligdager hvor friluftsområder 

er mest brukt. 

 

Omfanget anses å være begrenset og forholdet blir ivaretatt i bestemmelsene, det er ikke behov 

for videre risikovurdering. 

4.1.4 Trafikkulykker 

Området har lite registerte trafikkulykker, det er ingen registrert i forbindelse med avkjørselen. I 

anleggsfasen vil det imidlertid være økt trafikkbelastning på avkjørselen fra fylkesvegen og 
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Ørndalsveien som kan gi økt fare for ulykker. Andelen tunge kjøretøy vil i anleggsperioden øke på 

fylkesvegen i et område med boligbebyggelse med mer.  

 

Temaet behandles videre i risikovurderingen. 

4.1.5 Vannforsyning 

I anleggsfasen kan grave- og sprengningsarbeider både til forlengelsen av atkomstvegen og til 

tomta for det nye høydebassenget forårsake brudd på vannledninger. Dette kan medføre brudd i 

vannforsyningen og gi forurenset drikkevann.  

 

Temaet behandles videre i risikovurderingen. 

 

4.1.6 Sabotasje- /terrormål 

All offentlig infrastruktur har en liten sannsynlighet for sabotasje eller terror.  

 

Temaet behandles videre i risikovurderingen. 

 

4.1.7 Skade på høydebasseng eller forurensing av vann på grunn av tilgang til 

eksterne installasjoner 

Tekniske installasjoner og bygningsmasse som krever antenner o.l. som utgjør en 

forurensningsfare samt å tillatte uautorisert personale innenfor sperringene til høydebassenget 

som kan utgjøre en trussel med tanke sabotasje/hærverk.  

 

Temaet behandles videre i risikovurderingen. 

 

4.2 Risikovurdering 

4.2.1 Trafikkulykker 

Sannsynlighet: 

Området har få registrerte ulykker og ingen i forbindelse med avkjørselen til anlegget. I 

anleggsperioden vil det bli mer trafikk og da spesielt av tunge kjøretøy. Sannsynligheten for 

ulykker vil øke i anleggsfasen. Likevel anses det å være lav sannsynlighet for ulykker mellom 

kjøretøy og myke trafikanter. Det er gang-/sykkelveg på strekningen og tiltaket ligger på motsatt 

side av vegen for der de fleste bor og oppholder seg. 

 

Sannsynligheten vurderes til moderat. 

 

Konsekvens: 

Konsekvensen av en ulykke mellom større kjøretøy, myke trafikanter og andre kjøretøy vil alltid 

være alvorlig for liv og helse. Farten i området rundt avkjøringen og på atkomstvegen er lav, i 

tillegg er faren for trafikkulykker knyttet til tiltaket begrenset til anleggsperioden.  

 

Konsekvensen for liv og helse er vurdert til middels og stabilitet og materielle verdier til liten. 

 

Risikomatrise: 

 

 
SANNSYNLIGHET KONSEKVENS RISIKO 
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Verdi A B C D E 1 2 3 4 5    

Liv og helse    x    x    x  

Stabilitet    x   x    x   

Materielle verdier    x   x    x   

 

4.2.2 Vannforsyning 

Sannsynlighet: 

En må anta at vannledninger er påvist og det utarbeides en plan for håndtering av disse i 

anleggsperioden for å unngå uhell som skader og brudd på ledningene. Sannsynligheten for at det 

blir brudd på vannforsyningen anses derfor som lav.  

 

Sannsynligheten vurderes til moderat. 

 

Konsekvens: 

Konsekvensen av et brudd i vannforsyningen og evt. forurensning av drikkevann kan være 

alvorlig for liv og helse. Kommunen har rutiner for håndtering av slike hendelser for å dempe 

konsekvensene av denne uønskede hendelsen.  Faren for brudd er i hovedsak begrenset til 

anleggsperioden hvor det er mulig å ha beredskap og overvåkning i den aktuelle perioden. 

 

Konsekvensen for stabilitet er vurdert til middels, liv og helse og materielle verdier er vurdert til 

liten. 

 

Risikomatrise: 

 

 
SANNSYNLIGHET KONSEKVENS RISIKO 

Verdi A B C D E 1 2 3 4 5    

Liv og helse    x   x    x   

Stabilitet    x    x    x  

Materielle verdier    x   x    x   

 

 

4.2.3 Sabotasje- / terrormål  

Risikoforhold 

Vannforsyningssystemet, inkludert høydebassengene, er en del av kritisk infrastruktur i 

kommunen, og det har i senere tid kommet økt fokus på å sikre offentlig infrastruktur mot 

sabotasje og terror. Plantiltaket, med forbedret veg, innebærer en økt tilgjengelighet til 

høydebassengene  

 

Sannsynlighet og konsekvens 

Sannsynligheten for sabotasje/terror vurderes som liten.  

Ved en hendelse med tilført forurensning til drikkevannet kan konsekvensen bli katastrofal. 

 

Risikonivå og behov for avbøtende tiltak 
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Høydebassengene vil gjerdes inn. Dette er hovedsakelig for å holde borte beitedyr, men det vil 

også markere at bassengene ikke er tilgjengelig for offentligheten. Anlegget utstyres med 

standard sikkerhetsdører og lukket tilgang til luker etc.  

Kommunens sikkerhetsrutiner og beredskapsplan for vannforsyningen må hensynta risiko for 

terror.  

 

 
SANNSYNLIGHET KONSEKVENS RISIKO 

Verdi A B C D E 1 2 3 4 5    

Liv og helse     X    x   x  

Stabilitet     X    x  x   

Materielle verdier     x   x   x   

 

 

4.2.4 Skade på høydebasseng eller forurensing av vann på grunn av tilgang til 

eksterne installasjoner (antenner) 

Risikoforhold 

Tekniske installasjoner og bygningsmasse som krever antenner o.l. som utgjør en 

forurensningsfare. Samtidig vil det å tillatte uautorisert personale innenfor sperringene til 

høydebassenget utgjøre en trussel med tanke sabotasje/hærverk.  

 

Sannsynlighet og konsekvens 

Sannsynligheten for sabotasje/forurensningsfare vurderes som liten.  

Ved en hendelse med tilført forurensning eller sabotasje til drikkevannet kan konsekvensen bli 

katastrofal. 

 

Risikonivå og behov for avbøtende tiltak 

Det tillates ikke eksterne installasjoner på høydebassenget, og dermed vil risikoen bli liten 

 

 
SANNSYNLIGHET KONSEKVENS RISIKO 

Verdi A B C D E 1 2 3 4 5    

Liv og helse     x    x   x  

Stabilitet     x    x  x   

Materielle verdier     x   x   x   
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5. IDENTIFISERING AV TILTAK 

5.1 Risikoreduserende tiltak 

Med utgangspunkt i vurderinger i denne analysen anbefales det at følgende tiltak vurderes 

innarbeidet i reguleringsplan og videre planer for prosjekter: 

Tabell 6 Risikoreduserende tiltak 

Hendelse/fare Beskrivelse av tiltak 

Kulturminner Det bør opplyses om den generelle 

aktsomhetsplikten i kml § 8 annet ledd i 

bestemmelsene/beskrivelsen til planen og spesielt 

viktig til selve utførelsen.  

 

Vindutsatt Bygninger forutsettes prosjektert etter gjeldende 

krav. 

Støv og støy fra trafikk Reguleringsbestemmelsene bør omtale krav for 

anleggsgjennomføring for å sikre omgivelsene mot 

støv og støy i bygge- og anleggsfasen. 

 

Trafikkulykker Reguleringsbestemmelsene bør stille krav om at 

søknad om igangsettelse skal gjøre rede for 

trafikksikkerhet i anleggsfasen. 

 

Vannforsyning Håndteres gjennom etablerte rutiner. Viktig med god 

informasjon til entreprenør i anleggsperioden. 

 

Sabotasje- /terrormål Høydebassenget vil gjerdes inn og anlegge utstyres 

med standard sikkerhetsdører og lukket tilgang til 

luker.  

Skade på høydebasseng eller 

forurensing av vann på grunn av 

tilgang til eksterne installasjoner 

(antenner) 

I reguleringsbestemmelsene vil det ikke tillates 

eksterne installasjoner på høydebassenget. 

5.2 Evaluering 

Følgende tabell viser hvordan planforslaget endrer risikonivået for de enkelte uønskede 

hendelsene eller farene. Det forutsettes at risikoreduserende tiltak gjennomføres som beskrevet i 

foregående kapittel. Tabellen baserer seg på følgende skala: 

 

Redusert risiko Uendret risiko Økt risiko 

 

(-) angir at risikoen ikke er relevant for den aktuelle fasen. 

Tabell 7 Endret risiko for uønskede hendelser 

Hendelse/fare Endring i risiko – 

anleggsfase 

Endring i risiko – 

permanent fase 

Kulturminner Uendret risiko Uendret risiko 

Vindutsatt Uendret risiko Uendret risiko 

Støy og støv fra trafikk Uendret risiko Uendret risiko 

Trafikkulykker Økt risiko* Uendret risiko 
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Vannforsyning Uendret risiko Uendret risiko 

Sabotasje- /terrormål Uendret risiko Uendret risiko 

Skade på høydebasseng eller forurensing av 

vann på grunn av tilgang til eksterne 

installasjoner (antenner) 

Uendret risiko Uendret risiko 

 

 

*Anleggstrafikk øker risikoen for trafikkulykker. 



Rambøll - Sistranda høydebasseng 

 

S-ROS-analyse Sistranda høydebasseng_rev01_20191101.docx 

 

14/15 

6. KONKLUSJON 

Denne risiko- og sårbarhetsanalysen har identifisert 5 hendelser som har betydning for vurdering 

av risiko- og sårbarhet ved gjennomføring av reguleringsplan: 

 

• Kulturminner 

• Vindutsatt 

• Støv og støy fra trafikk 

• Trafikkulykker 

• Vannforsyning 

• Sabotasje- og terrormål  

• Skade på høydebasseng eller forurensing av vann på grunn av tilgang til eksterne 

installasjoner (antenner) 

 

Av disse framsto planområdet som sårbart ovenfor trafikkulykker og vannforsyning. Det ble derfor 

gjennomført en risikovurdering av de nevnte tema. 

 

Det er foreslått gjennomføring av tiltak for flere av de identifiserbare farer og uønskede 

hendelsene. Ved å gjennomføre de tiltakene vil risikonivået holdes uendret når planen 

gjennomføres. Dette med unntak av trafikksikkerhet, der en anser at tiltaket i anleggsfasen vil 

medføre en økt risiko selv med tiltak. Det er lite sannsynlig at en ulykke vil skje, men risikoen bør 

synliggjøres i det videre arbeidet med planen og planlegging av anleggsfasen. 
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7. REFERANSER 

Artsdatabanken 

NGU 

Miljødirektoratets naturbase 

Miljøstatus.no 

NVE Atlas 

DSBs veileder til samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging, 2017 

Innspill fra ulike fagetater etter varsel om oppstart 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Danussia Baracho Teixeira Arkiv: L13  

Arkivsaksnr.: 19/877    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 

Kommunestyret 

 

SLUTTBEHANDLING REGULERINGSPLAN - ØVRE MIDTSIAN GNR.21 BNR.245 

M.FL. - PLANID 5014201903 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

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

egengodkjenne detaljreguleringsplanen for Øvre Midtsian (planid: 5014201903), som 

vist på plankart, datert 16.02.2021, planbeskrivelse datert 03.02.2021 og 

planbestemmelser datert 10.02.2021. 

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

digitalisert og gjøre evt. mindre rettinger. 

 

Vedlegg: 

1. Planbeskrivelse, datert 03.02.2021 

2. Planbestemmelser, datert 10.02.2021 

3. Plankart, målestokk 1:1000, datert 16.02.2021 

4. Vedlegg: Sol/skyggediagram 

5. Vedlegg: A10-1 Situasjonsplan 

6. Vedlegg: A10-2 Situasjonsplan 

7. Vedlegg: Illustrasjoner 

8. Vedlegg: Høringsuttaleleser – samlet 

9. ROS-Analyse 

10. Uttalelse kommunal vegmyndighet 

 

Saksopplysninger:   
Planforslaget 

Planforslaget er utarbeidet av On Arkitekter og Ingeniører AS på vegne av Skagan Utvikling 

AS. Revidert planforslag ble mottatt 16.02.2021, inkludert ny versjon av plankartet. 

Hensikt med regulering 

Hensikten med regulering er å tilrettelegge for boligutbygging med tilhørende infrastruktur i 

området Midtsian på Sistranda. 



Beliggenhet, eksiterende forhold 

Området består av boligbebyggelse med nærhet til offentlig servicekontor, handelssted, skole 

og barnehage. Det er i tillegg kort vei til tur- og rekreasjonsområder og til fritidsaktiviteter. 

Forhold til overordnede planer 

Området er i kommunedelplanen for Sistranda (1620201508) avsatt til boligbebyggelse, og 

planforslaget er i tråd med overordnet plangrunnlag. 

Førstegangs behandling 

Planen ble vedtatt og sendt ut til høring og offentlig ettersyn i Hovedutvalg for allmenne- og 

tekniske tjenester, sak 50/20, 27.05.2020. Brev til naboer og regionale- og statlige 

sektormyndigheter ble sendt 29.05.2020, frist for merknader ble satt til 15.07.2020. 

Planprosess 

Dato Milepæl  Kommentar 

28.03.19 Anmodning om oppstartsmøte mottatt 
fra ON arkitekter 

Det medfølger en kort planbeskrivelse samt 
foreslått planavgrensning 

03.05.19 Oppstartsmøte avholdt på Rådhuset Fra kommunen møter: Espen Skagen 
(Arealplanlegger). Forslagstiller: Stig Atle Moe (On 
arkitekter og ingeniører AS). Tiltakshaver: Rune 
Midtsian (Skagan AS). Plankonsulent: Christian 
Bonvik (On arkitekter og ingeniører AS) 

07.06.19 Kunngjøring om planoppstart i Hitra-
Frøya avisen og kommunens 
hjemmesiden 

Frist for merknader satt til 05.07.2019 

23.12.19 Planforslag mottatt Kommunen gjennomgår plandokumentene og 
kommer med merknader 

27.02.20 Planforslag sendes på internhøring På høring internt i kommunen 

24.09.20 Merknadsbehandling Merknader til planforslag oversendes ON 
Arkitekter 

27.05.20 1.gangsbehandling Behandling av planforslag i HOAT 

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

15.07.20 Høringsfrist utløpt Det er ikke varslet innsigelser til planen 

16.02.21 Revidert planforslag mottatt 
 

Plankonsulenten leverer nytt planforslag iht. 
merknader fra sektormyndighetene 

 Planen behandles i planutvalget  

 Planen egengodkjennes i Kommunestyret  

 

 

 

 

 

Høringsuttalelser 



Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden fra 29.05.2020 til 15.07.2020. I 

samme periode ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, m.fl. til 

uttalelse. Det kom inn totalt 8 uttalelser. Disse følger saken som utrykte vedlegg. 

Hovedtrekkene i merknadene er referert nedenfor. 

Innspill fra Dato Hovedmomenter Innspill Vurdering i plan 

Sametinget 03.06.20 Minner om den generelle aktsomhetsplikten 
og at det bør legges inn egen tekst i 
bestemmelsene: Om noen under arbeid 
skulle mistenke funn av kulturminner, må en 
umiddelbar stanse arbeidet og gi beskjed til 
Sametinget og fylkeskommunen. Pålegget 
beskrives i lov 9. juni 1978 nr. 50 om 
kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Dette må 
videreformidles til alle som skal delta i 
gjennomføring av tiltaket. 

Tatt til etterretning. 
Legges inn i 
bestemmelsene. 
Det er ikke registrert 
kulturminner av eldre 
dato innenfor 
planområdet. Trøndelag 
fylkeskommune vurderer 
at det ikke er behov for 
utgravninger eller andre 
undersøkelser i 
planområdet. Teksten 
vises i bestemmelsene 
likevel. 

Trøndelag 
fylkeskommune 

23.06.20 Vurderer at det er liten risiko for at planen 
vil komme i konflikt automatisk fredete 
kulturminner. Minner om den generelle 
aktsomhetsplikten etter §8 i 
kulturminneloven. Dersom en under 
opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i 
grunnen (mulig fredet kulturminne), skal 
arbeidet stanses og fylkeskommunen 
varsles. 

Tatt til orientering. 
Aktsomhetsplikten vises i 
bestemmelsene. 

Fylkesmannen i 
Trøndelag 

06.07.20 Mener at landbruksavdelingen var opptatt 
av at så sentrumsnære areal måtte gis en 
høy utnytting, og at dette måtte framgå av 
reguleringsbestemmelsene. I illustrasjoner 
som følger med planforslaget framgår det at 
et bygg i to etasjer kan gi mulighet for 8 
boenheter i BKS1 og 6 boenheter i BKS2. 
Anbefaler vurdering om utnyttingen kan 
økes i tråd med dette.  
 
 
 
 
 
 
Savner en vurdering av mellomlagring og 
sluttdisponering av jord- og steinmasser som 
ikke er forurenset. I dette tilfellet er dette 
ekstra viktig da delområde BKS2 tidligere har 
vært bevokst med gran, potensiell sitkagran. 
Frø fra sitkagran kan ved masseforflytning 
spres til nye steder, og kan dermed føre til 
oppslag av sitkagran et nytt sted, noe som 
ikke er ønskelig. Det er gjort registreringer 
av hagelupin og parkslirekne ikke langt unna 
planområdet, jf. Artskart. I nærheten av 

Tatt til orientering. 
Det er lagt inn et 
minimum på 6 boenheter 
for område BKS1 og 
minimum 4 boenheter for 
området BKS2. 
Illustrasjonsplaner viser 
imidlertid hensikten å 
bygge flere enn 
minimumskravet. 
Sluttavgjørelsen vil 
avhenge av studier om 
sol- og skygge 
påvirkninger og skal 
behandles på 
byggesaksfasen.  
 
Tiltaket ble vurdert i 
bestemmelsene. 
Det er ikke registrert 
forurensede masser i 
området. 
 
 
 
 



bebyggelse er det alltid potensiale for 
fremmede, skadelige arter (hagerømlinger). 
Noen av disse artene er på lista over arter 
det ikke er lov å spre ut i fra nåværende 
voksested, jf. Forskrift om fremmede 
organismer §9. Det bør tas inn 
rekkefølgebestemmelser som sier at 
området skal undersøkes for fremmede 
arter og at eventuelle problematiske arter 
skal fjernes på forsvarlig vis før 
anleggsarbeider settes i gang. 
 
Planområdet ligger i et område med 
eksisterende bebyggelse. Anleggsperioden 
kan medføre utfordringer med hensyn til 
støy, støv og trafikk med større kjøretøy, og 
beskyttelse av omgivelsene i denne fasen 
blir derfor viktig. Bestemmelsen § 3.1b) 
sikrer at det med søknad om igangsettelse 
skal følge en plan for bygge- og 
anleggsfasen. Fylkesmannen gir faglig råd 
om at det i bestemmelsen også vises til at 
støygrenser som angitt for bygge og 
anleggsvirksomhet i kapittel 4 i T-1442/2016 
og luftkvalitetsgrenser angitt i T-1520 
tilfredsstilles 

 
 
 
 
 
 
 
Tatt til etterretning. 
Rekkefølge legges inn i 
bestemmelser om at 
området skal undersøkes 
for fremmede arter. 
 
 
Tatt til etterretning. 
Bestemmelse legges inn. 
Retningslinje for 
behandling av støy T-
1442/2016, eller senere 
revideringer, skal legges til 
grunn ved utbygging av 
området. Alle boenheter 
skal ha støynivå mindre 
enn Lden 55 db på 
uteplass og utenfor rom til 
støyfølsom bruk. Utenfor 
soverom skal maksimalt 
støynivå i nattperioden 
(kl. 23-07) ikke overstige 
L5AF 70dB. 

Vegmyndigheten i 
Frøya kommune 

21.08.2020 Ber om at det legges til rette for framtidig 
fortausløsning ved BKS2 med minimum 1,5m 
fra byggegrense. 
 
Anbefaler at det etableres bare en 
adkomstvei til tomtearealet og hvor BKV2 
anses som den mest relevante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tatt til etterretning. 
Lagt til plankartet. 
 
 
Innspillet ble vurdert og 
tiltaket inkludert i 
planforslaget. Veien som 
fjernes ble SKV2 og den 
som bevares i planen 
SKV1. Grunnene til det var 
følgende: 
1) Nedre Midtsian er smal 
og bratt, og kan være 
trafikkfarlig både sommer 
og vinter. Hvis all trafikk 
skal gå via Nedre Midtsian 
vil risikoen for 
sammenstøt være 
betydelig større enn ved 
to adkomster. 
2) Adkomst fra 
Mellomveien og via 
21/108 er slak, oversiktlig 
og denne kan lages bred. 
Adkomstretten over 
denne eiendommen ble 



 
 
 
Bemerker at søppeldunker som er plassert 
langs den kommunale vegen plasseres 
innenfor privat tomtegrunn eller plasseres 
slik at de ikke hindrer siktlinjer. 
 
Minner at veg må opparbeides og utformes 
i.hh.t. til Statens Vegvesens håndbok N100. 
 
Minner om at det videre må fremmes egen 
søknad om «Søknad om utvidet bruk av 
kommunal veg» til vegmyndigheten i 
kommunen 

avtalt med grunneier og 
tinglyst i forbindelse med 
vårt kjøp av tomtene i 
2017. 
 
Innspillet blir ivaretatt. 

Rune Midtsian – 
Skagan AS 

15.06.2020 Er uenig i kommunens vurdering om hva 
angår innkjøring/valg av adkomst til ene 
boligområdet. Begrunner dette med 
belastning, arrondering osv. 

Kommunedirektøren viser 
til lokal vegmyndighet sin 
uttalelse 

Ansgar Antonsen 
– gnr. 21 bnr. 108 

09.07.2020 Støtter kommunedirektørens vurderinger 
med tanke på trafikksikkerhet. For område 
BSK1 bør det bare være en avkjørsel, nemlig 
fra nedre Midtsian vei. 
Har personlig argument at hvis veien blir lagt 
mellom gnr.21 bnr.108 og gnr.21 bnr.99, vil 
den beskjære hans gårdsplass med de 
trafikkfarene dette medfører. Veien blir smal 
og blir da liggende 3m fra sine søndre 
husvegg. 
 
Bygningsmassen er lagt så nær gnr.21, 
bnr.108 at den vil skape skyggevirkninger 
som jeg ikke kan godta. Sol og skygge 
diagram viser at jeg vil miste sollyset tidlig 
på ettermiddagen også i den lyse årstid. 
Dette vil gå utover trivsel og psykisk helse, 
samt forringe verdien av eiendommen. 
Bygningsmassen for BSK1 bør legges i vestre 
del av området, og en bør vurdere om det av 
hensyn til de omkringliggende 
eiendommene bør bygges med flatt tak. 

Kommunedirektøren viser 
til lokal vegmyndighet sin 
uttalelse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Alternativ plassering av 
bygningsmassen vurderes 
videre under 
byggesaksfasen 

Hans Rabben – 
gnr. 21/99 
Astrid Rabben – 
gnr. 21/47 
Arnulf Rabben – 
gnr. 2147 

12.07.2020 Ber om at forslaget om adkomst via passasje 
mellom gnr 21 bnr 108 og gnr 21 bnr 99 
skrinlegges, da denne er for smal til å 
anlegge adekvat vei og forsvarlig avkjøring til 
Mellomveien. 
 
Mener at bygningsmassen er lagt altfor nær 
eksisterende bebyggelse, med uakseptabel 
nærhet og sol/skygge-virkninger for 
eksisterende bebyggelse. Bygningsmasse 
med 8 boenheter er et for ruvende bygg i 
forhold til eksisterende bygningsmasse. 
Intensjon om fortetting av området bør 
vurdere oppnådd ved oppdeling i mindre 
bygg 

Kommunedirektøren viser 
til lokal vegmyndighet sin 
uttalelse.  
 
 
 
Alternativ plassering av 
bygningsmassen vurderes 
videre under 
byggesaksfasen. 
 



Inger-Marie 
Midtsian 

 Har merknader tilknyttet vegen Nedre 
Midtsian som er planlagt som adkomst. 
Meddeler at det ikke vil bli gitt noen 
tillatelse til bruk av veien for gnr. 21, bnr. 
261. 
 
Videre går merknader på en sti som er 
omtalt, og mener denne vil bli fjernet som 
en følge av bebyggelse BSK2. Denne stien 
går til veien Nedre Midtsian. Det vil ikke 
tillates gående og syklende fra BSK2. 
Presiserer at dette er en privat veg 

Adkomsten ble flyttet til 
SKV1. 
 
 
 
Dette er snakk om en 
etablert sti, der folk i lang 
tid har brukt Nedre 
Midtsian som adkomst. 
Selv om en veg er privat 
er det ikke anledning til å 
ekskludere enkeltindivider 
eller enkeltgrupper fra å 
benytte seg av vegen til 
fots eller ved sykkel. 

 

Innsigelser 

Det er ikke varslet innsigelser til planen fra fylkeskommunen, nabokommuner eller statlige 

fagmyndigheter hvis saksområde blir berørt. Kommunestyret kan dermed vedta å 

egengodkjenne reguleringsplanen. 

Endringer etter førstegangsbehandling 

Det er foretatt små justeringer i planforslaget etter førstegangshøring og offentlig ettersyn:  

- Vegmyndigheten i Frøya kommune anbefaler at det etableres bare en adkomstvei til 

tomtearealet. Adkomstveien til BKS1 blir kun f_SKV1 og ikke gjennom Nedre 

Midtsian. Begrunnelsene for dette er: 

1) Nedre Midtsian er smal og bratt, og kan være trafikkfarlig både sommer og vinter. 

Hvis all trafikk skal gå via Nedre Midtsian vil risikoen for sammenstøt være 

betydelig større enn ved to adkomster. 

2) Adkomst fra Mellomveien og via 21/108 er slak, oversiktlig og denne kan lages 

bred. Adkomstretten over denne eiendommen ble avtalt med grunneier og tinglyst 

i forbindelse med kjøp av tomtene i 2017. 

3) Vegen langs SKV2 ligger kloss inntil en bygning (gnr 21/303) og anses lite egnet 

for flere brukere av denne adkomsten. 

- Krav om illustrasjoner med alternative plasseringer av bebyggelsene vurderes videre 

som byggesak. Derfor er det ikke behov for å inkludere sånne illustrasjoner i gjeldende 

planprosess. 

 

Konsekvensutredning 

Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens kapittel VII 

«Konsekvensutredninger», med tilhørende forskrift. Tiltaket faller ikke inn under forskriftenes 

oppfangskriterier og skal derfor ikke konsekvensutredes. 

Lovhjemler 

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

vedtak. 

 

Vurdering: 



Innkomne merknader 

Vurdering av de enkelte innkomne uttalelsene fremgår av kommentarene over. 

Samlet vurdering: 

Kommunedirektøren vurderer at planforslaget er godt gjennomarbeidet, og at det tar hensyn 

til kommunale og nasjonale retningslinjer. Kommunedirektøren understreker at planforslaget 

er i tråd med kommunedelplanen for Sistranda med tanke på utforming og byggehøyder, og 

følger opp kommunens intensjon om fortetting og høy utnyttelsesgrad i sentrum. 

Etter høring og offentlig ettersyn, ble uttalelsene vurdert og de relevante endringene 

høydetatt. Hovedendringen angår de to adkomstene som først ble planlagt til tomten BKS1, 

der det senere ble avgjort at kun adkomstvei SKV1 blir brukt. Begrunnelser er forklart 

ovenfor. 

Det er videre vurdert at tiltaket ikke kommer i konflikt med andre hensyn. 
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Nøkkelopplysninger 
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Orkanger 

Eiendommer som 

inngår gnr/bnr/fnr 
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Bakgrunn 

Mål med planarbeidet Tilrettelegge for boligbygging med tilhørende infrastruktur i 

området Midtsian ved Sistranda på Frøya  

 

Krav til 

konsekvensutredning 

Nei 
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1.Planområdet 

Planområdet består av to delområder på til sammen 3,25 dekar. Begge områdene ligger 

sentralt til på Midtsian og er en del av kommunesenteret på Sistranda. Planområdene ligger i 

et etablert bomiljø med preg av relativt tett bebyggelse.    

Adkomst til delområdet mot vest (BKS2) er planlagt via Øvre Midtsian og/eller Øverveien. For 

delområdet mot øst (BKS1) planlegges adkomst via Mellomveien. Mellomveien og Øverveien 

er kommunale vei, mens Øvre Midtsian er privat vei. 

2.Gjeldende planstatus og føringer 

I kommuneplanens arealdel er områdene avsatt til boligformål. Planområdet inngår ikke i 

eksisterende reguleringsplaner, men grenser til reguleringsplanen Midtsidan (1620201602) 

og Sistranda, sentrum sør (1620200705). Planforslaget vil tilpasse seg tilgrensende planer.  

Reguleringsplaner som ligger i nærheten av denne planen 

Plan ID Plannavn Vedtaksdato 

1620201602 Midtsidan 22.03.2018 

1620200705 Sistranda, sentrum sør 25.09.2007 

 

Nasjonale og regionale føringer 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene 

Statlige planretningslinjer for barns interesser i planleggingen 

Universell utforming 

Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging  

Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging 

 

Kommunale føringer 

Kommuneplanens arealdel vedtatt 23.10.2019 

Kommunedelplan Sistranda 01.10.2018 

Kommuneplanens samfunnsdel 18.06.2015 
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Figur 1 Utsnitt kommuneplanens arealdel med planavgrensning (datert 01.07.2019) 

 

Figur 2 Utsnitt tilgrensende reguleringsplaner (datert 01.07.2019) 
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3. Beskrivelse av planforslaget 

3.1 Arealformål 

Arealformål Arealregnskap 

Bebyggelse og anlegg 

Konsentrert boligbebyggelse BKS1 og BKS2 2,83 daa 

Boligbebyggelse 0,04 daa 

Samferdsel og teknisk infrastruktur 

Kjøreveg felles (f_SKV) 0,30 daa 

Veg  0,01 daa 

Annen veggrunn grøntareal 0,07 daa 

TOTALT 3,25 daa 

 

Nærmere beskrivelse av planformål samt utnyttingsgrad o.l. går frem av planbestemmelsene. 

Utnyttingsgrad 

I gjeldende kommunedelplan er det satt krav om max BYA på 40 %. Dette er fulgt opp 

gjennom bestemmelsene.  Sektormyndigheter ønsker ofte at det også settes krav om 

minimum antall boenheter. Det er derfor lagt inn et minimum på 6 boenheter for område 

BKS1 og minimum 4 boenheter for området BKS2. Gjennom illustrasjonsplan er det derimot 

vist muligheter for 8 boenheter for område BKS1 og 6 boenheter for område BKS2.  

 

 

Figur 3 Forslag til reguleringsplan (datert 26.01.2021) 
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3.2 Plangrep og detaljeringsgrad 

Det er ikke detaljprosjektert noen ny bebyggelse som kan legges til grunn i planforslaget. 

Målet for planarbeidet er derfor å avklare rammer som grunnlag for hvordan planområdet 

kan bygges ut på et senere tidspunkt. For å kunne gjøre nødvendig vurderinger av områdets 

egnethet for utbygging, er det utarbeidet en illustrasjonsplan. Illustrasjonsplan er lagt til 

grunn ved utarbeidelse av perspektivtegninger, illustrasjoner og sol-skyggeanalyser. Uten et 

konkret byggeprosjekt er det også lagt opp til et plankart med noe lavere detaljgrad, og der 

viktige krav som uteoppholdsareal, parkering osv., i stor grad er fulgt opp gjennom 

bestemmelsene og med videre krav til detaljert utomhusplan i forbindelse med byggesøknad. 

Denne reguleringsplanen må ses på som en fortetting av et eksisterende boligområde og 

ikke som bygging av et nytt boligfelt. 

3.3 Illustrasjonsplan 

Illustrasjonsplanen er utarbeidet for å vise muligheter for utbygging. Illustrasjonsplanen er 

ment som et utfyllende vedlegg til planbeskrivelsen for å vise hvordan planområdet kan 

bygges ut samtidig som en ivaretar nødvendige vilkår som parkering, uteoppholdsareal, grad 

av utnytting o.l. I tillegg er den lagt til grunn for vurderinga av visuell påvirkning på 

omkringliggende områder. Illustrasjonsplanen skal ikke være førende for utbygging, men vise 

muligheter og begrensinger. Illustrasjonsplan viser to bygningsvolumer, der den ene har 8 

leilighet (BKS1) og den andre har 6 leiligheter (BKS2). Bygningene er illustrert med to etasjer 

og med inngang fra 1.etasje.  

 

 

Figur 4 Utsnitt av illustrasjonsplan som er utarbeidet i forbindelse med reguleringsplan 
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4. Planprosessen 

Oppstartsmøte ble avholdt 03.05.2019. 

Kunngjøring om planoppstart i avisa Hitra-Frøya 07.06.2019 og på kommunens hjemmeside. 

Naboer og sektormyndigheter ble tilskrevet med brev og e-post den 04.06.2019 med 

høringsfrist satt til den 05.07.2019.  

I tabellen under er en oversikt over innkomne innspill og hvordan disse er fulgt opp i 

planarbeidet.   

Innspill fra Dato Hovedmomenter innspill Vurdering i plan 

NVE 14.06.19 NVE viser til at «NVE Atlas» viser at 

planområdet delvis er beliggende 

på havavsetninger og at geoteknikk 

skal avklares gjennom det videre 

arbeidet. 

Fulgt opp, vurdert og 

beskrevet i 

planbeskrivelsen.  

Trøndelag 

fylkeskommune – 

Seksjon Plan 

28.06.19 Vurderer at det er liten risiko for at 

planen vil komme i konflikt 

automatisk fredete kulturminner. 

Det vises til den generelle 

aktsomhetsplikten etter § 8 i 

kulturminneloven. 

Ivaretatt gjennom 

bestemmelser 

Fylkesmannen i 

Trøndelag 

27.06.19 Viser til at dette er sentrumsnære 

arealer, og legger til grunn at 

arealene gis en høg utnytting. For å 

sikre dette må 

reguleringsbestemmelsene også 

fastsette et minimum utnytting som 

sikrer høg utnytting, gjerne i form 

av minimum antall boenheter 

innenfor området eller pr. dekar.  

 

Påpeker videre at ivaretakelse av 

klima, støyhensyn, naturmangfold, 

landskap og friluftsinteresser skal 

være sentrale tema. Viser videre til 

kravene til fysisk utforming av 

arealer og anlegg som skal brukes 

av barn og unge. 

 

Det bør stilles krav om at det er 

utarbeidet en plan for beskyttelse 

av omgivelsene i bygge- og 

anleggsfasen. 

 

ROS-analysen skal legges ved i 

saken og synliggjøres i forslaget til 

reguleringsplan. 

Planforslaget legger opp 

til høy utnytting.  Andre 

forhold som påpekes er 

vurdert og beskrevet 

gjennom planbeskrivelsen, 

og aktuelle forhold er 

hensyntatt gjennom 

bestemmelsene.  

  

Det er utarbeidet en ROS-

analyse som er fulgt opp 

gjennom det videre 

planarbeidet. 
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HAMOS 

forvaltning IKS 

19.06.19 Viser til at adkomst for 

renovasjonsbil må ivaretas. 

Vegbredde på 3,5 meter og 

snuplass for stor bil eller 

gjennomkjøringsmulighet. 

Anbefaler at man anlegger felles 

hentepunkt der det er tettbebygd 

og at det kan brukes bunntømte 

løsninger både over jord og 

nedgravd. 

Vurdert og beskrevet i 

planbeskrivelsen. 

Statens Vegvesen 12.06.19 Statens vegvesen har ingen 

merknader 

 

Ansgar Antonsen 

nabo gnr 21 bnr 

108 

03.07.2019 Viser til at adkomst vil ligge knapt 3 

meter fra hans husvegg og 

beskjære gårdsplassen. Mener 

videre at det er ødeleggende for 

bomiljøet med bl.a. støy og 

trafikksikkerhet. Ber om at adkomst 

for gnr 2 bnr 248 blir lagt til Nedre 

Midtsian vei.  

Gnr 21 bnr 261 fikk i 2017 

tinglyst veirett over gnr 21 

bnr 108. Det legges opp til 

en plan der trafikken kan 

deles mellom Nedre 

Midtsian og Mellomveien.  

Asgeir Hustad, 

nabo 21 bnr 284 

30.06.2019 Mener blant annet at det er for 

mangelfull informasjon til å kunne 

gi en spesifikk og utfyllende 

tilbakemelding og må nødvendigvis 

bli av generell karakter. Viser til at 

en fortetting vil gi økt 

trafikkmengde og at en må 

hensynta beboerne i Øvergården 

Bofelleskap. Mener at adkomst fra 

Mellomveien ikke er juridisk 

gjennomførbart. Mener at naturlig 

adkomst vil være direkte fra Nedre 

Midtsian vei.  

Da dette var et varsel om 

oppstart av 

reguleringsplan, har det 

ikke vært mulig å gi mer 

detaljert opplysninger. 

Planforslag forholder seg 

til kommunedelplanen og 

mange av innspillene er 

derfor ikke relevante for 

denne planprosessen.  

Forholdene rundt 

trafikksikkerhet og 

adkomstveier er vurdert 

gjennom planbeskrivelsen 

og er i nødvendig grad 

fulgt opp i bestemmelser 

og plankart. Se også 

kommentarer over.  

Britt Marie 

Hustad, nabo gnr 

21 bnr 283 

05.07.2019 Skriver at håndtering av trafikk og 

tilkomst til planlagte planområde 

og delområder må beskrives. Ber 

om at dagens veiføringer i området 

opprettholdes og at dagens veier 

ikke er bygget for økt trafikk. 

Ønsker ikke at delområdet mot vest 

får tilkomst via Øvre Midtsian. 

Mener det er mer naturlig med 

adkomst fra Øverveien. Når det 

gjelder delområde mot øst, så er 

det naturlig at dette område får 

Planområdet ligger 

sentralt til på Sistranda. 

Det er derfor krav om høy 

grad av utnytting. Høy 

utnytting vil medføre 

endringer av etablerte 

bomiljø bl.a. med tanke på 

trafikk. Aktuelle veier i 

området er regulert inn 

med større bredde samt 

bedre utforming av 

kryssløsninger.  
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adkomst til/fra Nedre Midtsian. 

Dette vil gi kort avstand til 

butikksenter og rv. 714 og ryddige 

forhold for bil og gående. 

 

 

Se for øvrig kommentarer 

over.  

Gunnar Øien, 

nabo gnr 21/248 

14.06.2019 Ønsker å få regulert inn en veitrase 

fra tomt gnr 21 bnr 245 til 

eiendommen gnr 21 bnr 248.  

Ikke fulgt opp da dette vil 

medføre en betydelig 

utvidelse av planområdet.  

Hans Rabben, 

nabo gnr 21 bnr 

99 

02.07.2019 Mener at adkomst fra Mellomveien 

på eiendommen gnr 21 bnr 99 må 

inntegnes i sin helhet på gnr 21 bnr 

108. Mener eier av gnr 21 bnr 303 

bør involveres i prosessen for å 

søke en bedre adkomstløsning til 

delområdet mot øst. 

Vi kan ikke se at det er 

behov for å ta inn 

eiendommen gnr 21 bnr 

303 for å gi en bedre 

adkomst.  Planen legger 

opp til at adkomst fra 

Mellomveien legges i sin 

helhet på gnr 21 bnr 108. 

5. Beskrivelse av dagens situasjon og konsekvenser av planforslaget 

5.1 Dagens situasjon og hensikten med planen 

Planområdet ligger like ved kommunesenteret Sistranda på Frøya, med gangavstand til skole, 

butikker og tjenester samt turterreng og sjørelaterte aktiviteter. Planområdet er hovedsakelig 

ubebygd, og består av to ulike delområder. Nærområdet består av tett boligbebyggelse, med 

både eneboliger, leiligheter og rekkehus.   

Formålet med planen er å legge til rette for boligbygging i form av fortetting i eksisterende 

boligområde. Da området ligger svært sentralt, forutsetter dette høy utnyttelsesgrad.  

Hele planområdet ligger inne som boligformål i kommuneplanens arealdel, og det anses 

derfor som et ønske fra Frøya kommune, at det etableres ny boligbebyggelse her.  
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Figur 5  Skråfoto fra 2010. Planområdet vises med rød sirkel sentralt i bildet. 

5.2 Grunnforhold og vegetasjon  

I følge kart fra NGU består berggrunnen i området av granitt. Løsmassene består i hovedsak 

av et sammenhengende dekke av marine strandavsetninger bestående av sand, stein og grus. 

Det er også innslag av tynt humusdekke.  Berggrunn og løsmasser indikerer i utgangspunktet 

at området er stabilt og ellers godt egnet for bygging av boliger. Da området er påvirket av 

marine strandavsetninger, bør en derimot gjøre ekstra vurderinger opp mot stabilitet.  All 

eksisterende bebyggelse i dette område ligger på denne type grunn. Det er ikke kjent at det 

er påvist ustabil grunn ved bygging i dette området og det er ikke kjent at området er plaget 

med setningsskader eller lignende.  Ut fra overnevnte vurderes det som at grunnforholdene 

med stor sannsynlighet er egnet for boligbygging, og at kunnskapsgrunnlaget er godt nok 

for godkjenning av reguleringsplan. 

En liten del av området som ligger helt vest av planområdet er vist med potensiale for høy 

radon. Forholdet til radon vurderes derimot til å kunne ivaretas gjennom de generelle 

kravene i Tek17 i byggesaken.  
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Figur 6 Løsmassekart fra NGU viser at store deler av planområdet består av et sammenhengende område med 
strandavsetninger med sand, stein og grus. (datert 01.07.2019) 

5.3 Kulturminner 

Det er ikke registrert kulturminner av eldre dato innenfor planområdet. Trøndelag 

fylkeskommune, vurderer at det ikke er behov for utgravninger eller andre undersøkelser i 

planområdet.  

5.4 Friluftsliv og folkehelse  

Planforslaget vil ikke komme i konflikt med allmenne friluftsinteresser. Det er gangavstand til 

gode turområder. Vest for planområdet er det blant annet et større friluftslivsområde med 

flere merkede stier. Her finnes også flere vann med muligheter for fisking.  Det er også kort 

vei til sjø og fjæreområdene ved Sistranda mot øst. Området ligger derfor godt til rette for 

utøvelse av friluftsliv som videre er et viktig bidra til god folkehelse.  

5.5 Barns interesser, lek- og uteoppholdsareal 

Det er i dag ingen opparbeidede lekeplasser direkte tilknytning til planområdet. Sistranda 

skole ligger ca. 500 m fra planområdet, og større barn kan trygt bruke skolens uteområde 

som alternativ lekeplass. 

I kommunedelplan for Sistranda stilles det krav om minimum 25 m2 fellesareal og minimum 6 

m2 privatareal per boenhet for leilighetsbygg/blokkbebyggelse. Uteareal og lekeområder er 

ikke avsatt med egne formål i plankartet, men er fulgt opp gjennom bestemmelsene. Blant 

annet er det stilt krav om at fellesareal og lekeområder skal fremgå av detaljert utomhusplan 

som skal godkjennes gjennom byggesaken. Generelt kan en si at planområdet gir gode 

muligheter for lek- og uteoppholdsareal. 
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Figur 7 Utsnitt av illustrasjonsplan for område BKS1 viser gode muligheter for fine uteoppholdsareal. (datert 16.12.2019) 

5.6 Teknisk infrastruktur 

5.6.1 Vann, avløp og overvann  

Vann, avløp og overvann skal tilkobles kommunalt anlegg. Kapasiteten på VA-nettet i 

området vurderes som tilstrekkelig. Da det ikke foreligger konkrete byggeplaner som 

grunnlag for planarbeidet, er ikke VA-plan utarbeidet. Det er stilt rekkefølgekrav i 

reguleringsbestemmelsene om at det må foreligge byggetillatelse for tekniske anlegg før 

byggearbeidene kan igangsettes. 
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5.6.2 Parkering 

Kommuneplanens arealdel har krav til 2 biloppstillingsplasser per boenhet for konsentrert 

småhusbebyggelse. Fylkesmannen har i forbindelse med oppstartsvarslet presisert at de 

forventer en ekstra høy utnyttelse, da området er svært sentrumsnært. Videre har FM bedt 

om at andelen bakkeparkering skal begrenses. Det vil mest sannsynlig bli aktuelt å oppføre 

bebyggelse med 2 og 3-roms leiligheter i planområdet. Kommuneplanens arealdel stiller krav 

om 1,5 biloppstillingsplasser per boenhet for blokkbebyggelse med 1-3 roms leiligheter. Selv 

om utbyggingsområdet reguleres til konsentrert småhusbebyggelse, har en i dette tilfellet 

valgt å legge inn i bestemmelsene et minimum krav på 1,5 p-plasser per boenhet for 1-3 

roms leiligheter og 2 p-plasser per boenhet for 4 roms og eller større leiligheter. Forskjellen 

mellom konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse er ikke bestandig like lett å 

definere. En vurdere derimot at planforslagets bestemmelser følger opp intensjonene i 

kommuneplanens arealdel når det gjelder parkeringskrav. I bestemmelsene er det også satt 

krav om maks 1 parkeringsplass per boenhet på bakkeplan.  

5.6.3 Adkomstvei 

Det åpnes opp for at adkomst til område BKS2 kan skje både via Øvre Midtsian og Øverveien. 

For område BKS1 var det opprinnelig også regulert inn to adkomster. Den ene var Nedre 

Midtsian mens den andre går over eiendommen gnr 21 bnr 108. Etter førstegangsbehandling 

av planforslaget ble adkomstveien f_SKV2 i sin helhet tatt ut av planforslaget, slik at f_SKV1 

nå er eneste adkomst inn til BKS1. Det foreligger nødvendig veirett fra f_SKV1. 

 

Figur 8 Bilde viser adkomstvei fra Mellomveien til område BKS1.  
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Figur 9 Adkomst til område BKS2 fra Øvre Midtsian og Øverveien. 

5.7 Renovasjon 

Valg av avfallsløsninger og plassering skal avklares nærmere i byggesaken. Illustrasjonsplan 

viser forslag til plassering av renovasjonsløsninger. Det er inntatt i planbestemmelsene at 

plassering av avfallsbeholdere skal fremgå av utomhusplan. Planlagt bruk av området 

forutsetter i stor grad bruk av fellesløsninger. Området ligger godt til rette for plassering av 

avfallsbeholdere langs eksisterende veier, og det er i utgangspunktet ikke nødvendig at 

søppelbiler skal kjøre inn på planområdene.  

5.8 Kollektivdekning 

Busstilbudet i området er relativt dårlig utbygd.  Den dårlige bussdekningen gjelder hele 

denne del av Trøndelag. Planområdets nærhet til sentrum, gjør at det her ligger godt til rette 

ved fremtidig utbygging av kollektivtilbudet. 
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Figur 10 Utsnitt av rutekart for kollektivtransport i Trøndelag 

 5.9 Trafikksikkerhet 

Det er ikke gjort beregninger av årlig døgntrafikk (ÅDT) for veiene i området. Det er noe mer 

trafikk langs Mellomveien enn Øverveien, men ingen av disse veiene vurderes som veldig 

trafikkerte. Etablering av nye boenheter vil alltid generere mer trafikk.  Omfanget av planen 

vurderes derimot til å være beskjeden.  

Fra område BKS2 går det en snarvei fra Øverveien til Nedre Midtsian og videre til Sistranda 

sentrum. Denne stien er regulert/ivaretatt gjennom naboplanen (Midtsian 

planID:1620201602) og er egnet for både gående og syklende. De fleste av veiene i Sistranda 

sentrum har ikke fortau eller gangveier, men fartsgrensen er 30 km/t og det er fartsdumper 

som begrenser hastigheten.  

Med bakgrunn i overnevnte vurderer en at sikkerheten som akseptabel for gående og 

syklende i området.  

5.10 Støy, støv og luftkvalitet 

Når det gjelder aktuelle støykilder innenfor planområdet så er det i all hovedsak veitrafikk 

som utgjør potensiell støykilde. Trafikkmengde og fartsgrense er avgjørende for hvor stor 

støybelastningen er. Område BKS1 vurdere ikke til å være støyutsatt for veitrafikk. Dette 

området ligger godt skjermet mot Mellomveien. Veien Nedre Midtsian er en blindvei og er 

adkomst til et begrenset antall boliger. Når det gjelder området BKS2 så ligger dette området 
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i direkte tilknytning til Øverveien. Øverveien er en blindvei som i hovedsak benyttes som 

internvei og har lav fartsgrense. Det er ikke sannsynlig at bebyggelse og uteoppholdsareal 

her vil overstige kravene i retningslinjene for støy (T-1442/2016). I planbestemmelsene er det 

allikevel inntatt bestemmelser om at støy innenfor det regulerte området skal være i henhold 

til Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen.   

5.11 Byggegrenser 

Det er lagt inn byggegrense på 8 meter fra senterlinje til Øverveien og Nedre Midtsian. For 

Øvre Midtsian er byggegrensen fra senterlinje regulert til 6 meter.  Ut over dette er det de 

generelle kravene til byggegrense i Plan- og bygningsloven som gjelder.   

5.12 Byggeskikk, estetikk og landskap 

I kommuneplanens areadel legges det opp til en videre utvikling av området til boligbygging. 

Da området ligger svært sentrumsnært bør en åpne for bebyggelse med et mer urbant 

uttrykk. Estetisk utforming og tilpasning til eksisterende bebyggelse er hensyntatt gjennom 

bestemmelsene.  

 

Figur 11 Eksisterende bebyggelse med arkitektur fra 50, -60 og 70-tallet. 

5.12.1 Arkitektur 

De fleste av boligene i nærområdet er oppført fra 1950-tallet og frem til i dag, mens det står 

igjen noen enkeltbygninger av eldre dato. Boligene er tradisjonelle trehus med saltak, mens 

det også finnes noen bygg med valmtak her. Når det gjelder fargebruk finnes det ingen 

helhet og det er ingen grunn til å ha spesielle bestemmelser når det gjelder dette. 

Eksisterende boliger i tilgrensende områder er oppført i 1 eller 2 etasjer. En bør derfor ikke 

oppføre bygninger her med mer enn 2 etasjer for å tilpasse seg dette. I illustrasjonsplan er 

det lagt vekt på at bygningsmassen ikke skal fremstå med for store og massive volumer. Det 

er derfor lagt vekt på å bryte opp fasader. Andre grep som er gjort for å tilpasse seg 

omgivelsen er bruk av saltak. Når det gjelder arkitektur og byggeskikk er dette fulgt opp 

gjennom bestemmelsene.  
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Figur 12 Bebyggelse i området som er oppført i nyere tid. 

 

Figur 13 Postkort med bilde fra Sistranda ca. 1907. Mange laftede bygg i 2 etasjer. Alle bygg har saltak.  

5.12.2 Landskap 

Området i og rundt planområdet har gjennom de siste 70 år gjennomgått store endringer.  

Tidligere var området preget av glisen skog, myr og jordbruksland med spredt bebyggelse 

og beskjeden infrastruktur. I dag fremstår område som tettbebygd, dominert av eneboliger 

med stor hage. Planforslaget vil på ingen måte endre dagens landskapsbilde negativt.  
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5.13 Visuelle konsekvenser for naboer 

Fortetting vil alltid medføre en viss endring av etablerte bomiljø.  For å tilpasse seg 

tilgrensende bebyggelse legges det ikke opp til å bygge med mer enn to etasjer. I 

illustrasjonsplan har en forsøkt å trekke de største bygningene så langt unna eksisterende 

bebyggelse som mulig. Det er utarbeidet en egen sol/skygge-analyse som viser mulige 

nærvirkninger av planen.  

 

Figur 14 Illustrasjons i 3D som viser mulig ny boligbebyggelse i område BKS1, sett fra øst 

 

Figur 15 Illustrasjons i 3D som viser mulig ny boligbebyggelse i område BKS2, sett fra sør.  
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Figur 16 Utsnitt av Sol-skyggeanalyse utarbeidet for område BKS1 

5.14 Forurensning 

Det er ikke registrert grunnforurensing innenfor planområdet og det er helle ikke kjent at det 

har vært virksomhet her som kan ha medført forurensing av miljøgifter.  

5.15 Universell utforming 

Planområdet og planforslaget gir gode muligheter for universell utforming. Det er et ønske 

fra grunneier at flest mulig av boenhetene blir tilrettelagt for universell utforming. 

Reguleringsbestemmelsene sikrer at prinsippene om universell utforming skal legges til 

grunn ved utbygging av området. I byggesaken må det fremlegges tegninger, utomhusplan 

og evt. beskrivelser som tydeliggjør hvordan kravene er ivaretatt. 

Med bakgrunn i overnevnte er prinsippet om universell utforming tilstrekkelig ivaretatt. 

6.17 Sosial infrastruktur og demografiske forhold 

Planområdet ligger sentralt til på Frøya, med kort avstand til de fleste servicefunksjoner som 

er lokalisert i sentrum på Sistranda. Her ligger blant annet grunnskole, barnehage og 

videregående skole. Her finnes også et kulturhus med kultursal, kinosal og opplevelsessenter. 

Her er også et godt utbygd tilbud innenfor idrett.  

Befolkningsveksten på Frøya har vært stor de senere årene og Sistranda skole har ikke hatt 

stor nok kapasitet til å ta imot forventet elevtallsøkning. Frøya kommune har derimot tatt i 

bruk de gamle lokalene til Frøya videregående skole og skal benytte disse til grunnskole. På 

den måten økes kapasiteten. 

Et vanlig estimat ved utbygging er å regne 2,6 beboere pr. enhet.  Hvis en tar utgangspunkt i 

at det bygges 14 nye boenheter innenfor planområdet, kan dette tilføre ca 36 nye beboere.  

Da planområdet har en noe begrenset utstrekning, vurderes påvirkningen av demografiske 

forhold som begrenset. De fleste bygninger i nærområdet er eneboliger. Oppføring av ny 

bebyggelse med leiligheter vil derfor kunne bidra til en mer variert befolkningsstruktur i her.  
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6.17 Kriminalitetsforebygging 

Gjennom illustrasjonsplan vises mulighet for å oppføre bebyggelse med åpne områder rundt 

og gode siktlinjer. Det vil i liten grad bli områder med lite innsyn. På generelt grunnlag bør 

ute- og gangområdene ha godt med belysning, slik at en i størst mulig grad unngår 

dødsoner hvor det ikke er innsyn og belysning. Detaljerte vurderinger av hvordan dette skal 

gjøres hører til i byggesaken. 

5.18 Naturmangfoldloven §§ 8-12 

Loven skal ivareta mangfoldet av naturtyper innenfor deres naturlige utbredelsesområde og 

med det artsmangfoldet og de økologiske prosessene som kjennetegner den enkelte 

naturtype. Naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn for offentlig saksbehandling.  

Ifølge Miljødirektoratets naturbasekart og Artsdatabankens registre er det ikke registrert 

noen viktige naturtyper eller sårbare arter av forvaltningsinteresse innenfor planområdet. 

Område BKS2 består i hovedsak av en hogstflate hvor det tidligere har vokst tett barskog. 

Område BKS1 preges av menneskelig aktivitet, og fremstår som hage og skrotemark med 

noen våtere partier. Under befaring den 16 mai 2019, ble det ikke observert arter eller 

naturtyper av forvaltningsinteresse.  

Sannsynligheten for å finne arter eller naturtyper av forvaltningsinteresse vurderes ut fra 

overnevnte som liten og kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt nok sett opp mot planens 

omfang.  

 

Figur 17 Område BKS 1 er preget av menneskelig påvirkning og fremstår som hage/skrotemark 
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Figur 18 Område BKS2 består av en hogstflate hvor det tidligere har vokst tett granskog 

5.19 Naturgitte farer 

Skred og ras fra omkringliggende områder er ikke en aktuell problemstilling for planområdet. 

Området er heller ikke flomutsatt. Når det gjelder naturgitte farer vurderes derfor vind den 

mest aktuelle faren.  

5.19.1 Vind 

Planområdet ligger i en kystkommune hvor det er vanlig med mye vind. Ifølge data fra 

nærmeste værstasjoner er dominerende vindretning fra sørvest, mens det også kommer en 

god del vind fra sørøst. På grunn av naturgitte terrengformasjoner ligger planområdet relativt 

godt skjermet og det vil ikke være behov for særskilte tiltak utover gjeldende krav i Teknisk 

forskrift. De vises ellers til vurderinger gjort i ROS-analysen.  

5.20 ROS-analyse 

Det er gjennomført ROS-analyse, se vedlegg. ROS-analysen viser at området ikke er utsatt for 

stor risiko eller sårbarhet. Vind, radon, grunnforhold, støy og støv er de viktigste temaene om 

er aktualisert og omtalt i ROS-analysen.   
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Plan IDen : 5014201903 

Arkivsak : 19/877 

Reguleringsplan for Øvre Midtsian gnr. 21 bnr. 245 og 261 mfl. 

Reguleringsbestemmelser      Sign.: …………………………………… 

  

Dato for siste revisjon av planbestemmelser : 10.02.2021 
Dato for godkjenning i kommunestyret  :  
 

 

§1 AVGRENSING 

Regulert område er vist med reguleringsgrense på plankart med plan-ID 5014201903. 

Disse bestemmelsene gjelder for arealet som ligger innenfor plangrensen.  

 

§2 REGULERINGSFORMÅL 

I medhold av plan- og bygningsloven §12-5 og §12-6 er planområdet inndelt i arealer med følgende 

arealformål og hensynssoner:  

Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5 nr. 1) 

 Boligbebyggelse, B 

 Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse, BKS1-BKS2 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5 nr. 2) 

 Veg 

 Kjøreveg, SKV1 og SKV3 

 Annen veggrunn- grøntareal 

Eierskap er beskrevet på planen med f_ foran feltnavn for fellesområder og o_ foran feltnavn for 

offentlige områder. Øvrige områder skal ha annet eierskap. 

 

§3 FELLESBESTEMMELSER 

§ 3.1  Generelle bestemmelser  

a) Sammen med søknad om byggetillatelse skal det sendes inn utomhusplan i egnet målestokk 

for det området som skal bygges ut. Planen skal vise plassering av bygg, eksisterende og 
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fremtidig terreng, avkjørsel, parkering, byggegrenser, avfallshåndtering og 

uteoppholdsarealer. 

b) Plan for hvordan sikre omgivelsene mot støy og støv i bygge- og anleggsfasen skal følge med 

søknad om igangsettelse. Planen skal gjøre rede for trafikkavvikling, massetransport, 

driftstider, trafikksikkerhet for gående og syklende, renhold, støvdemping og støyforhold. 

Nødvendige beskyttelsestiltak skal være etablert før bygge- og anleggsarbeidet kan settes i 

gang. Støygrenser som angitt for bygge- og anleggsvirksomhet i kapittel 4 i T-1442/2016 og 

luftkvalitetsgrenser angitt i T-1520 skal være førende.   

c) Universell utforming: Bebyggelse, utearealer og samferdselsanlegg skal være universelt 

utformet i samsvar med byggeteknisk forskrift. 

d) Retningslinje for behandling av støy T-1442/2016, eller senere revideringer, skal legges til 

grunn ved utbygging av området. Alle boenheter skal ha støynivå mindre enn Lden 55 db på 

uteplass og utenfor rom til støyfølsom bruk. Utenfor soverom skal maksimalt støynivå i 

nattperioden (kl 23-07) ikke overstige L5AF 70dB. 

§ 3.2  Kulturminner 

a) Dersom det i forbindelse med arbeidene oppdages automatisk fredete kulturminner iht. kml. 

§4 eller kml. §14, skal arbeidet straks stanses og funnet skal meldes 

kulturminnemyndigheten i Trøndelag Fylke. 

b) Om noen under arbeid skulle mistenke funn av kulturminner, må en umiddelbar stanse 

arbeidet og gi beskjed til Sametinget og fylkeskommunen. Pålegget beskrives i lov 9. juni 

1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Dette må videreformidles til alle som skal 

delta i gjennomføring av tiltaket. 

 

§ 4 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

§ 4.1  Boligbebyggelse, B 

a) Arealet omfatter eksisterende tomteareal som berøres av frisiktsonene ved avkjørslene fra 

Mellomveien. 

§ 4.2  Boligbebyggelse -konsentrert småhusbebyggelse, BKS1-BKS2 

a) I områdene merket BSK1 og BSK2 skal det oppføres konsentrert småhusbebyggelse 

inkluderte tilhørende anlegg 

b) Bebyggelsen skal gis en estetisk tilfredsstillende form, materialbehandling og farge. Dette må 

beskrives og illustreres i byggesaken. Det er ikke tillatt med taktekking som gir reflekterende 

virkning. 

c) Alle bygninger skal plasseres slik i terrenget at fundamenter og grunnmurer blir så lave som 

mulig. Bygninger skal plasseres lavest mulig i terrenget for å oppnå en beste mulig 

fjernvirkning.  

d) Garasjer, boder etc. skal tilpasses bolighuset når det gjelder materialvalg, form og farge. 

Plassering av garasjer, boder etc. skal vises på situasjonsplan selv om disse ikke skal oppføres 

samtidig med boligen.  

e) Avkjørselspilene er veiledende. Endelig løsning for dette skal gå tydelig frem av utomhusplan 

tilhørende byggesaken. 

f) Maks. tillatt utnyttingsgrad: 40 % BYA. 

Minimum antall boenheter er 4 for området område BKS2 og 6 for område BKS1. 



 

3 
 

g) Parkeringskrav: 

1,5 p-plasser per boenhet for 1-3 roms leiligheter, 2 p-plasser per boenhet for 4 roms og eller 

større leiligheter. Maksimum antall parkeringsplasser på bakkeplan er 1 plass per boenhet. 

Det skal etableres 1-3 sykkelparkeringsplasser pr. boenhet. 

All parkering skal løses på egen tomt eller på fellesareal avsatt til formålet. 

h) Krav til ute- og lekeoppholdsareal: 

Privatareal MUA, m2 /bolig (boenhet) 

Tomannsboliger 150 m2 

Rekkehus 75 m2 

Bygg med 4 boenheter eller fler. 
Leilighetsbygg, blokk mm. 

7 m2 

 

Fellesareal skal ha som minimum en sandkasse eller annet lekeapparat beregnet på småbarn 

(1-5 år), benk, grønnstruktur og noe fast dekke. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og 

unge skal ha tilfredsstillende støyforhold, maks 55 dBA. 

 

Antall boenheter per minimum fellesareal Minimum fellesareal 

Inntil 5 boenheter Min. 200 m² 

5 – 15 boenheter Min. 350 m² 

15 – 30 boenheter Min. 600 m² 

Over 30 boenheter Min. 1000 m² 

 

i) Høyder: 

Maks gesimshøyde 7 meter og maks mønehøyde 10 meter. 

Høyde måles fra gjennomsnittlig ferdig planert terreng. 

 

§ 5 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR  

§ 5.1 Veg 

a) Arealet omfatter areal avsatt til avkjørsel fra Mellomveien til BKS1 samt fra Øverveien til 
BKS2. 

§ 5.2 Kjøreveg, f_SKV1 og f_SKV3 

a) Arealene er avsatt til felles adkomstveier til BKS1 og BKS2. 

§ 5.3 Annen veggrunn – grøntareal 

a) Arealet er restareal langs veg og kan benyttes til legging av ledninger, grøft, skjæringer og 

fyllinger mm. 

 

6. REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

a) Før det gis igangsettingstillatelser innenfor området må VA-plan være godkjent av 

kommunen. VA-planen skal også redegjøre for planlagt overvannshåndtering.                                 

I utgangspunktet skal overvann tas hånd om lokalt og åpent jf. kommuneplanens 

bestemmelser. Planene må forholde seg til enhver tids gjeldende VA-norm og Hovedplan for 

vann. 
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b) Leke- og uteoppholdsarealer skal være ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse for ny 

bebyggelse. 

c)  Før det kan gis igangsettelsestillatelse skal planområdet undersøkes for forekomster av 

fremmedarter og eventuelle problematiske arter skal fjernes på forsvarlig vis før 

anleggsarbeider settes i gang. 

d) Før mellomlagring og sluttdisponering av masser skal det i byggesaken fremlegges en 

redegjørelse som tar for seg hvordan man hindrer spredning av frø av uønskede arter til nye 

steder. 
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Illustrasjonser av mulig ny bebyggelse – Reguleringsplan for Midtsian

Område BKS2 sette fra sør - Øverveien

Område BKS2 sette fra øst – Øvre Midtsian
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Asgeir Hustad
Mandalls gt 10
0190 Oslo
Tlf 95996183
e-post: ahustad@gmail.com

Tomrefjord 30.06.2019

On arkitekter og ingeniører AS
Orkdalsveien 82
7300 Orkanger

Viser til mottatt brev vedrørende oppstart reguleringsarbeider for Midtsian, gnr 21 bnr 245
mfl.

Undertegnede er eier av gnr 21, bnr 284.

Generelt vedrørende mottatt brev

Utover henvisning til gnr 21 bnr 245 mfl har ikke det mottatte brevet noen referanser til arkiv
nummer, journalføring eller henvisninger til vedtak fra Frøya Kommune om endring av
dagens vedtatte kommunedelplan.

Mangelfull informasjon gjør det ikke er mulig å gi en spesifikk og utfyllende tilbakemelding og
må nødvendigvis bli av generell karakter.

Det står videre at forslaget skal hovedsakelig reguleres i tråd med overordnet
kommunedelplan. Dette kan ikke tolkes på annen måte enn at man søker å endre dagens
kommunedelplan.

Det er derfor ønskelig å få tilgang til informasjon hva som ligger til grunn for nevnte
målarbeid, hvilke endringer man ønsker og hvilken målsetting man har.

Generelt for avmerket areal mot sør vest og som grenser mot Øverveien.

Det er mange HVPU boliger i området – Øvergården Bofellesskap. Fra erfaring og utallige
observasjoner vet vi at beboerne i Øvergården ofte og regelmessig benytter Øverveien.
Være seg til fots, rullestoler, andre hjelpemiddel og sammen med assistenter.

Beboerne i Øvergården er helt og godt integrert med andre beboere i området. Man har
derfor kommet frem til et godt samspill og forståelse hva angår gående/rullestoler og
biltrafikk. Det er heller ikke uten grunn at Øverveien er sperret for gjennomgangstrafikk. En
fortetting vil gi økt trafikkmengde. En økt trafikk som i tillegg må passere gjennom den
største delen av området og i særdeleshet Øvergården Bofellesskap. Dagens
kommunedelplan ivaretar forholdet ovenfor

Frøya Kommune har lagt til rette for boligutbygging i Beinskardet. Et stort og flott område for
boliger. For boliger av type blokk/leilighetsbygg bør dette være et naturlig sted å bygge. Vil



tro at dette erogså noe Frøya Kommune i fremtiden ønsker og prioriterer. Kan derforikkese
hvorfor dagens kommunedelplan må endres.

Generelt for avmerket areal mot nord øst og som grenser Nedre Midtsian vei.

Her er det inntegnet adkomst fra Mellomveien. I kommunedelplanen er en adkomst som vist
i mottatt brev ikke medtatt i kommunedelplan eller skissertsom mulig framtidig adkomst.

Så langt jeg kjenner eiendomsinformasjonen og tomtegrensene for de to berørte
eiendommene er ikke dette juridisk gjennomførbart. Vil kort nevne at tilsvarende/relevante
forhold foreligger det presedens fra Høyesterett på, videre tålegrensen i servituttloven § 2,
med forbehold og så vidt jeg vet finnes det heller ikke noen tinglyst veirett over de aktuelle
eiendommene.

Det skisserte arealet har ca 40 meter grense mot Nedre Midtsian vei og naturlig adkomst vil
være opplagt være direkte fra Nedre Midtsian vei og inn på eiendommen.

Viser for øvrig til:

https://www.froya.kommune.no/tjenester/politikk/kunngjoringer/egengodkjenning-og-
begrenset-horing-kommunedelplan-sistranda.5496.aspx

Med vennlig hilsen

Asgeir Hustad
MBA, BSC
Mandalls gt 10
0190 Oslo

Kopi: Frøya Kommune



Britt Marie Hustad
Ingemann Torpsvei 15A
7040 Trondheim
Tlf 480 31 856
e-post: bmhustad@online.no Trondheim 05.07.2019

On Arkitekter og ingeniører
Orkdalsveien 82
7300 Orkanger
post@on-as.no

Oppstart reguleringsarbeider for Midtsian, gnr 21 bnr 245 mfl. - Frøya kommune
KOMMENTARER/MERKNADER FRA gnr 21/283.

Det vises til tilsendt brev vedr. Oppstart reguleringsarbeider for Midtsian, gnr21 bnr 245 mfl. - Frøya
kommune datert 5.juni 2019.

Som eier av gnr 21/283 har jeg kommentarer/merknader til brevet. Kommentarene er på generelt grunnlag
med bakgrunn i en svært enkel og generell beskrivelse av fra On arkitekter og ingeniører av formål med
brevet som er beskrevet som utarbeidelse av forslag til reguleringsplan med mål om å tilrettelegge for
boligbygging og tilhørende infrastruktur.

Håndtering av trafikk og tilkomst til planlagte planområde og delområder må beskrives.

I dag er planområde og delområde mot vest som beskrevet i kartutsnittet som er vedlagt brevet av 5.juni 2019
og som det er planlagt adkomst til via Øverveien og Øvre Midtsian etområde hvor det generelt er etablerte
eneboliger/fritidsboliger. Dette bør opprettholdes. Dagens veier i dette område er ikke bygget for økt trafikk.
Det er ikke ønskelig at delområde mot vest får tilkomst via Øvre Midstian som er privat vei. Dagens eiere må
samtykke dersom det vurderes adkomst til delområde mot vest fra Øvre Midtsian.

Det naturlige vil være at delområde mot vest får adkomst til/fra Øverveien.

Dette vil gi økt gjennomgangstrafikk i Øverveien hvor også Øvergården bofellesskap for funksjonshemmede
ligger. Av erfaring og observasjoner brukes veiene i område mye av de som bor der. Det mangler i brevet en
beskrivelse av hvordan økt trafikk ift dagens beboere med adkomst til/fra Øverveien skal håndteres.

Når det gjelder delområde mot øst, så er det naturlig at dette område får adkomst til/fra Nedre Midtsian. Dette
vil gi kort avstand til butikksenter og rv. 714 og ryddige forhold for bil og gående.

På kartet/skissen er det ikke beskrevet eller tegnet inn opprustning av veier, gangveier, veilys etc.

Jeg forbeholder meg rett til eventuell ny vurdering og ytterligere kommentarer når detaljerte planer foreligger
og dersom planene blir endret.

MedVennlig hilsen

Britt Marie Hustad
05.07.2019 Trondheim
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Christian Bonvik

Fra: Per-Jostein Blokkum <per.jostein.blokkum@hamos.no>
Sendt: onsdag 19. juni 2019 09:48
Til: Christian Bonvik
Kopi: John Helge Knudsen
Emne: Reguleringsarbeid 5014.21.245 med flere.
Vedlegg: 1692-050619-PJB.pdf

Hei. 
Beklager sen tilbakemelding, men ønsker å komme med et par kommentarer likevel. 
 

1. Adkomst for renovasjonsbil må ivaretas. Vegbredde på 3,5 meter og snuplass for stor bil eller 
gjennomkjøringsmulighet. 

2. Det blir utvidet kildesortering i løpet av 1 til 2 år. I tillegg til restavfall og papir som i dag, blir det også 
utsortering av matavfall og glass/metall. Altså fire dunker. 

3. I den forbindelse anbefaler vi at man anlegger felles hentepunkt der det er tettbebygd. Vi har bunntømte 
løsninger både over jord og nedgravd.  
Beholderne er penere å se til enn dunkene. Man sparer plass totalt sett. Man sparer areal til veg og 
snuplass.  

 
Med vennlig hilsen 
 
Per Jostein Blokkum 
Forvaltningsleder 
  
Mobil: 970 98 065 
e-post: per.jostein.blokkum@hamos.no 
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Christian Bonvik

Fra: Post
Sendt: mandag 17. juni 2019 08:19
Til: Christian Bonvik; Stig Atle Moe
Emne: VS: trase

Fra: gunnar øien <giewoien@gmail.com>
Sendt: 14. juni 2019 16:37
Til: Post <post@on-as.no>
Emne: trase

hei.i forbindelse med reguleringsplanarbeid for midtsian gnr 21 bnr245
ønsker jeg å få regulert inn en veitrase fra denne tomt opp til eiendom gnr 21 bnr248. mvh. Gunnar øien. epost.
giewoien@gmail.com



Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse

Statens vegvesen Prinsensgate 1 Statens vegvesen

Region midt firmapost-midt@vegvesen.no 7013 TRONDHEIM Regnskap

Postboks 2525 Postboks 702

6404 MOLDE Org.nr: 971032081 9815 Vadsø

On arkitekter og ingeniører AS

Orkdalsveien 82

7300 ORKANGER

Christian Bonvik

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Region midt Victoria Thorgersen / 1 9/1 35503-2 1 2.06.201 9

Tilbakemelding på varsel om oppstart av arbeid - Reguleringsplan - Midtsian

- Gnr. 21 bnr. 245 mfl. - Frøya kommune - Planid: 5 01 4201 903

Vi viser til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid, datert 04.06.201 9.

Statens vegvesen har ingen merknader til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid hvor

det skal legges til rette for boligbebyggelse og tilhørende infrastruktur i området ved

Midtsian på Frøya.

Planforvaltningsseksjonen Trøndelag

Med hilsen

Tor-Erik Jule Lian

Seksjonssjef Victoria Thorgersen

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi

Frøya kommune, Postboks 1 52, 7261 SISTRANDA

Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 STEINKJER

Trøndelag fylkeskommune, Fylkets hus, Postboks 2560, 7735 STEINKJER



E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor Region Midt-Norge Region Nord Region Sør Region Vest Region Øst

Middelthunsgate 29 Abels gate 9 Kongens gate 14-18 Anton Jenssensgate 7 Naustdalsvegen. 1B Vangsveien 73

Postboks 5091, Majorstuen Postboks 2124 Postboks 4223

0301 OSLO 7030 TRONDHEIM 8514 NARVIK 3103 TØNSBERG 6800FØRDE 2307 HAMAR

On AS Arkitekter og ingeniører
Orkdalsveien 82
7300 ORKANGER

Vår dato: 14.06.2019
Vår ref.: 201906236-2
Arkiv: 323 Saksbehandler:
Deres dato: 04.06.2019 Finn Herje
Deres ref.:

1

NVEs innspill til varsel om oppstart - Reguleringsplan for Midtsian,
Gbnr. 21/245 m.fl., PlanID 5014201903 - Frøya kommune

Vi viser til ovennevnte varsel om planoppstart.

NVE har følgende kommentarer til oppstartsvarselet:

Etter det vi kan se av referatet fra oppstartsmøtet med kommunen er det forutsatt at forholdet til
geoteknikk skal avklares gjennom det videre arbeidet. Dette er positivt da området ifølge «NVE Atlas»
delvis er beliggende på havavsetninger, noe som rådgiver er kjent med, innehar potensiale for funn av
skredfarlige løsmasser som kvikkleire. Ut over dette har vi ingen kommentarer til oppstartsvarselet.

Med hilsen

Kari Øvrelid
Regionsjef

Finn Herje
Senioringeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.
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E-postadresse:
fmtlpost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Postboks 2600
7734 Steinkjer

Besøksadresse:
Strandveien 38, Steinkjer
Prinsens gt. 1, Trondheim

Telefon: 74 16 80 00
www.fylkesmannen.no/tl

Org.nr. 974 764 350

Vår dato: Vår ref:

27.06.201 9 201 9/7344

Deres dato: Deres ref:

04.06.201 9

Saksbehandler, innvalgstelefon

Thomas Møller, 74 1 6 81 26
ON ARKITEKTER OG INGENIØRER AS
Orkdalsveien 82
7300 ORKANGER

Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplan for boligbygging med
infrastruktur ved Midtsian - Frøya

Fylkesmannen har som sektormyndighet mottatt melding om igangsatt arbeid med ovennevnte
reguleringsplan, og har følgende foreløpige vurdering av planen:

Landbruk
Foreslåtte arealbruk vurderes i all hovedsak å være i tråd med overordnet plan. Dette er
sentrumsnære arealer, og vi legger til grunn at arealene gis en høg utnytting. For å sikre dette må
reguleringsbestemmelsene også fastsette en minimum utnytting som sikrer høg utnytting, gjerne i
form av minimum antall boenheter innenfor området eller pr. dekar.

Klima og miljø
For Fylkesmannen som miljømyndighet vil ivaretakelse av klima, støyhensyn, naturmangfold,
landskap og friluftsinteresser være sentrale tema i arealforvaltningen. Dette er hensyn som skal
ivaretas i planforslaget når det sendes på høring.

I Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (SPR-BATP) går det
frem at det «i by- og tettstedsområder og rundt kollektivknutepunkter bør det legges særlig vekt på
høy arealutnyttelse, fortetting og transformasjon. I områder med stort utbyggingspress bør det
legges til rette for arealutnyttelse utover det som er typisk». For å redusere presset mot landbruks-
og naturområdene som ligger omkring kommunesenteret er Fylkesmannen opptatt av effektiv
arealbruk i sentrale utbyggingsområder. For å sikre en høy arealutnytting må krav til minimum
utnyttelse av tomta (boliger per dekar) tas inn i bestemmelsene.

Barn og unge
Fylkesmannen minner om T-2/08 med Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges
interesser i planleggingen. Her gjøres rede for ulike krav til den kommunale planleggingsprosessen
og krav til fysisk utforming av arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge. Bl.a. tydeliggjøres
krav om at det avsettes tilstrekkelig og hensiktsmessig areal for lekeområder for barn og unge,
herunder areal for nærlekeplasser for de minste barna. Tilrettelegging bør tas inn i
rekkefølgebestemmelsene. Ved detaljregulering er det viktig å tilrettelegge lekeområder som er godt
skjermet fra trafikk, støy og annen forurensing. For å sikre trygg ferdsel til barnehage, skole og
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fritidsaktivitet vil også valg av gang- og sykkeltrase være et viktig tema. Ved omfattende regulerings-
og utbyggingsplaner vil det i stilles særlige krav til en helhetlig og langsiktig plan som tar høyde for
utviklingsmuligheter i forhold til arealdisponering. Fylkesmannen forventer at retningslinjene legges
til grunn i det videre planarbeidet.

Barn har rett til å bli hørt og si sin mening i alt som vedrører det og barnets meninger skal tillegges
vekt. Fylkesmannen minner om Barnekonvensjonen artikkel 1 2, og oppfordrer til å involvere barn og
unge i å bli hørt og å kunne medvirke gjennom planarbeidet. Likeså at barnets beste skal være et
grunnleggende hensyn i alle handlinger som berører barn.

Helse og omsorg
Når planen kommer til høring, må det fremkomme hvordan folkehelsa er ivaretatt. Det er positivt
med fortetning, men samtidig skal fortetning ikke gå på bekostning av bokvalitet. Ved høy
arealutnyttelse er det viktig å samtidig sørge for at nye boliger får god bokvalitet og helsefremmende
boforhold. Nærhet og tilgang til gode sosiale møteplasser skaper stedsidentitet og gode nabolag
som oppleves helsefremmende. Viser forøvrig til referat fra Frøya kommune om relevante temaer
som skal redegjøres for; sol-skyggediagram, lekeplasser, trafikksikkerhet, universell utforming og
kriminalitetsforebyggende tiltak. I tillegg skal det fremkomme av plan tilgang til sosiale møteplasser,
hvor universell utforming og tilgang til lys skal ivaretas. Universell utforming bør videre sikres i
bestemmelsene.

Anleggsfasen:

Det bør stilles krav om at det er utarbeidet en plan for beskyttelse av omgivelsene i bygge- og
anleggsfasen. Planen bør redegjøre for trafikkavvikling, massetransport, driftstider, trafikksikkerhet
for gående og syklende, støyforhold, rystelser og vibrasjoner, renhold og støvdemping og som sikrer
at nødvendige beskyttelsestiltak skal være etablert før bygge- og anleggsarbeider kan igangsettes.
Videre skal støygrenser som angitt for bygge og anleggsvirksomhet i Miljøverndepartementets
Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen, T-1 442/201 6, og luftkvalitetsgrenser angitt
i Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1 520, tilfredsstilles.

Samfunnssikkerhet

Som nevnt i referat fra oppstartsmøte må det gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-
analyse) i tråd med plan- og bygningsloven § 4-3, og vi viser til DSBs Samfunnssikkerhet i
kommunens arealplanlegging (201 7) for veiledning. Se spesielt veilederens sjekkliste for eksempler
på uønskede hendelser og lenker til nyttige regelverk. Fylkesmannen vil imidlertid påpeke at en ren
sjekkliste uten videre beskrivelser og analyse ikke er å anse som en ROS-analyse.

ROS-analysen skal vurdere risiko og sårbarhet som kan oppstå ved endret arealbruk med dagens
forutsetninger, samt vurdere hvordan fremtidige klimaendringer kan påvirke tiltaket. Analysen skal i
tillegg til å se på det spesifikke området, også vurdere eventuell påvirkning på nærliggende områder.

ROS-analysen skal legges ved i saken og synliggjøres i forslaget til reguleringsplan. Avdekket risiko
skal møtes med tiltak som hjemles i planbestemmelsene eller gjøres juridisk gjeldende på andre
måter.

Fylkesmannen vil påpeke at det er kommunen som er planmyndighet og dermed har ansvar for å
godkjenne ROS-analysen i henhold til PBL § 4-3. Vi oppfordrer kommunen til å informere utbyggere
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og private konsulentfirma om oppdatert regelverk og veiledere som skal benyttes, samt hvilke krav
og forventninger kommunen har til en ROS-analyse.

Videre arbeid
Fylkesmannen gjør oppmerksom på at dette er en veiledende uttalelse basert på de opplysningene
som fremkommer av oppstartsvarselet. Fylkesmannen vil komme tilbake med en endelig uttalelse
når planen sendes på høring.

Fylkesmannen ønsker å oppnå best mulig dialog og tidlig avklaring av nasjonale og viktige
regionale interesser. Fylkesmannen oppfordrer kommunene til å benytte seg av regionalt
planforum som en arena for dette. Saker meldes inn til Trøndelag fylkeskommune på
postmottak@trondelagfylke.no.
Ønsker kommunen avklaringer under utarbeidelse av planforslaget er det mulig å ta kontakt
med Fylkesmannens fagavdelinger eller saksbehandler på kommunal- og justisavdelingen.
Se kontaktliste.
Kartverket tilbyr kvalitetssikring av arealplaner etter plan- og bygningsloven og vi minner om
at det ved høring sendes ett eksemplar av SOSI-fil og pdf-fil til Kartverket Trøndelag på e-
post: plantrondelag@kartverket.no

Med hilsen

Alf Petter Tenfjord (e.f.)
seksjonsleder
Kommunal- og justisavdelingen

Thomas Møller
seniorrådgiver
Kommunal- og justisavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent

Saksbehandlere:
Kommunal og justis: Thomas Møller – 74 1 6 81 26
Klima og miljø: Terje Domaas – 73 1 9 92 22
Landbruk: Anne Berit Lein – 74 1 6 82 09
Samfunnssikkerhet: Ingrid Wedø – 74 16 81 76
Oppvekst og velferd: Margareth Halle – 74 16 83 79
Helse og omsorg: Ann Marit Kristiansen – 74 1 6 82 14

Kopi til:
Frøya kommune Postboks 1 52 7261 SISTRANDA
Trøndelag fylkeskommune Fylkets hus, Postboks 2560 7735 STEINKJER
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Vår dato: 28.06.2019 Vår referanse: 201841340-3 Vår saksbehandler:

Deres dato: 04.06.2019 Deres referanse: Tore Forbord

Fylkeskommunens uttalelse - oppstart reguleringsarbeider for
Midtsian borettslag 21/245 med flere - PlanID: 5014201903 -
Frøya kommune

Vi viser til deres oversendelse av 04.06.2019.
Formålet med planen er boligbygging med tilhørende infrastruktur. Planområdet er todelt
og utgjør til sammen 3,3 daa.

Oversendelsen inneholder få opplysninger, det er ikke opplyst noe om omfang/antall
boenheter. Planforslaget vil i hovedsak være i tråd med kommunedelplan Sistranda.
Det er avholdt oppstartsmøte, referatet er vedlagt oversendelsen. Det er bl.a vist til

behovet for lekeplasser og til prinsippene for universell utforming.

Vi vurderer at det er liten risiko for at planen vil komme i konflikt automatisk fredete
kulturminner. Det vises til den generelle aktsomhetsplikten etter § 8 i kulturminneloven.
Dersom en under opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i grunnen (mulig fredet
kulturminne), skal arbeidet stanses og fylkeskommunen varsles.

Så langt har ikke Trøndelag fylkeskommune andre kommentarer til igangsatte
planarbeid.

Med hilsen

Vigdis Espnes Landheim Tore Forbord
Seksjonsleder rådgiver

Kontaktpersoner: Kulturminner, Anne Haug tlf 74175143

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Kopimottakere:
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7300 Orkanger 
post@on-as.no 
 
 
http://www.froya.no/ 
 
Oppstart reguleringsarbeider Midtsian gnr 21 bnr 245 mfl - Frøya kommune 
 
 
 
 
Jeg viser til brev av 05.06.2019 om ovennevnte med vedlagt kart. 
 
Jeg har følgende merknader på dette stadium av saken: 
 
Vedlagt kart viser adkomst fra mellomveien inntegnet på eiendom gnr 21 bnr 99. Dette må 
korrigeres slik at veien inntegnes i sin helhet på gnr 21 bnr 108.  

 
● Dette skyldes at gnr 21 bnr 99 ikke har avgitt grunn til vei til Midtsian-prosjektet, 

mens gnr 21 bnr 108 har gitt slik veirett.  
 

● Jeg har tidligere presentert innsigelser mot å legge vei i passasjen mellom gnr 21 bnr 
99 og gnr 21 bnr 108, og fastholder disse i den videre prosessen. 

 
Eier av gnr 21 bnr 303 bør involveres i prosessen for å søke en bedre adkomstløsning til 
delområdet mot øst. 
 
Kopi av dette brev er sendt til Frøya kommune. 
 
 
 
 
 
mvh 
Hans Rabben 
gnr 21 bnr 99 
 
 
 
 



ROS-ANALYSE

Reguleringsplan for Midtsian gnr 21 bnr 245 mfl.
5014 Frøya kommune

Bakgrunn
I følge plan- og bygningslovens § 4-3 skal myndighetene ved utarbeidelse av planer for utbygging påse at
risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet.Analysen skal vise alle risiko- og
sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet for formålet, og eventuelle endringer i slike
forhold som følge av planlagt utbygging. Denne ROS-analysen skal ivareta dette kravet.

Metode
Analysen er basert på en generell sjekkliste og Veilederen «Samfunnssikkerhet i arealplanlegging.
Kartlegging av risiko og sårbarhet (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, 2011)».
Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan og tilhørende illustrasjoner.
Det er utført en grovanalyse basert på offentlig tilgjengelig materiale, grunnlagsmateriale fra oppdragsgiver
og lokalkunnskap om området.

Risiko er et produkt av sannsynligheten for at hendelsen inntreffer og konsekvensen av denne.
Det brukes følgende inndeling av sannsynlighet og konsekvens:

Sannsynlighet
Begrep Frekvens
1. Lite sannsynlig Mindre enn en gang i løpet av 50 år
2. Mindre
sannsynlig

Mellom en gang i løpet av 10 år og en gang i løpet av 50 år.

3. Sannsynlig Mellom en gang i løpet av ett år og en gang i løpetav 10 år
4. Meget
sannsynlig

Mer enn en gang i løpet av ett år.

Vurdering av sannsynlighet må ta utgangspunkt i historiske data, lokal kunnskap, statistikk, ekspertuttalelser
og annen relevant informasjon, og en vurdering av hvordan fremtidige klimaendringer påvirker dette bildet.

Konsekvens
Begrep Forklaring
1. Ufarlig Ingen person- eller miljøskade. Kan representere etuvesentlig systembrudd.

Ingen økonomiske konsekvenser.
2. En viss fare Få og små personskader. Mindre lokale miljøskader. Mindre skade som følge av et

systembrudd. Små økonomiske konsekvenser.
3. Kritisk Alvorlige personskader. Omfattende miljøskader med lokale/regionale

konsekvenser og restitusjonstid < 1 år. Systemet settes ut av drift over lengre
tid. Moderate økonomiske konsekvenser.

4. Farlig Personskade i form av en død eller varige mén. Alvorlige miljøskader med
lokale/regionale konsekvenser og restitusjonstid > 1 år. Systemet settes varig
ut av drift. Store økonomiske konsekvenser.

5. Katastrofalt Kan resultere i flere døde. Svært alvorlige og langvarige skader på miljøet,
uopprettelig miljøskade. Systemet settes permanent ut av drift. Meget store
økonomiske konsekvenser

Sjekkliste for identifikasjon av farer og uønskede hendelser:

Risiko både for plantiltaket fra omgivelsene og risiko som plantiltaket kan medføre for omgivelsene skal
vurderes.



Problemstillinger Vurdering
Ja Nei Kommentar

Naturgitte farer
Skred Er planområdet utsatt for snø-, is-, jord-, steinskred eller fjellskred (se Skrednett)? X

Er det fare for utgliding av området (ustabile grunnforhold, dårlig byggegrunn),
eks. kvikkleire (se NGU, kart og data)?

X Se analyse

Har det tidligere gått skred i eller nær området, eks er det identifisert skredvifteri
området?

X

Planlegges det tiltak nærmere bratt /masseførende bekk enn 20 meter? X
Flom Er planområdet utsatt for flom eller flomskred, også når en tar hensyn til økt

nedbør som følge klimaendringer (se NVE Atlas)?
X

Problemer med overflatevann, avløpssystem, lukkede bekker, oversvømmelse i
kjellere osv?

X

Stormflo Er området utsatt for stormflo, også når en tar hensyn til havnivåstigning som
følge av klimaendringer?

X

Er området utsatt for bølgepåvirkning eller oppstuving av flomvann (elveutløp) i
kombinasjon med stormflo?

X

Vind og nedbør Er området spesielt utsatt for sterk vind eller store nedbørsmengder eks. snø? X Se analyse
Skog –og
lyngbrann

Er området utsatt for tørke eller spesiell brannrisiko som følge av toglinje, veier,
lynnedslag mm?

X

Radon Er det påvist høye konsentrasjoner av radongass i området? X Se analyse
Skog-/lyngbrann Er området utsatt for skog-/lyngbrann? X

Natur- og kulturområder
Sårbar flora /
rødlistearter

Er det registrert sårbar flora / rødlistearter i området? X

Sårbar fauna/fisk
/rødlistearter

Er det registrert sårbar fauna/fisk/rødlistearter i området? X

Verneområder Berører planen verneområder? X
Vassdrags-
områder

Berører planen vassdragsområder? X

Kulturminner Vil planen berøre kulturminner? X

Kritisk infrastruktur /samfunnsfunksjoner

Samferdsel
/transport

Vil uønskede hendelser på nærliggende transportnett, utgjøre en risiko for
planområdet?

X

-Vei, bru, tunnel? X
-Sjø, vann, elv, havneanlegg? X
-Jernbane? X
-Flyplass? X
Kan området bli isolert som følge av blokkert transportnett, eks som følge av
naturhendelser?

X

Er det transport av farlig gods i området? X
Er det kjente ulykkespunkter på transportnettet i området? X
Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnettet for gående, syklende
og kjørende innen området?

X

-Til skole og barnehage? X
-Til nærmiljøanlegg, idrettsanlegg mv.? X
-Til butikker og service? X
-Til busstopp? X

Vann-forsyning
Ligger tiltaket i eller nær nedslagsfeltet for drikkevann eller drikkevannskilde? X
Vil planlagt tiltak /virksomhet kunne medføre behovfor å styrke /sikre
vannforsyningen i området?

X

Er planlagte tiltak / virksomhet spesielt sårbar for svikt i vannforsyningen? X

Avløp / overvann
Vil planlagt tiltak /virksomhet kunne medføre behov forå styrke avløpsnettet i
området, eks overflatevann og tette flater?

X

Er utslipp, avfallshåndtering, spillvann, renovasjon osv. ei problemstilling? X

Kraftforsyning
Er planlagte tiltak /virksomhet spesielt sårbar for svikt i kraftforsyningen? X
Vil tiltaket endre (styrke/svekke) forsyningssikkerheten i området? X
Er området påvirket av magnetfelt fra høyspentlinjer? X

Ekom
Er planlagte tiltak /virksomhet spesielt sårbar forsvikt i ekom (telefon og
internett)?

X



Vil tiltaket endre (styrke/svekke) forsyningssikkerheten i området? X

Virksomheter som representerer spesiell fare
Medfører planen etablering av virksomhet (produksjon, lagring eller transport av
farlige stoffer) som innebærer spesiell risiko?

X

Vil uønskede hendelser hos risikovirksomheter utenfor planområdet
(industriforetak, lager eller tankanlegg) utgjøre en risiko for planen?

X

Fare for utslipp av farlige stoffer, kjemikalier, gasser eller væsker? X
Fare for brann og eksplosjon? X
Faller virksomheten innenfor storulykkesforskriften? X
Ligger planområdet innenfor en dambruddssone? X
Berøres planområdet av militært eller sivilt skytefelt? X

Virksomheter med kritiske samfunnsfunksjoner
Medfører planen etablering av samfunnsviktig virksomhet (helse-og
omsorgsinstitusjon, skole, barnehage osv.) som er spesielt sårbar for bortfall av
kritisk infrastruktur (samferdsel, vann og avløp, kraftforsyning, ekom mm)?

X

Er planlagt virksomhet sårbar for andre forhold? X

Farlige omgivelser
Er det regulerte vannmagasin med spesiell fare for usikker is i nærheten? X
Er det terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup etc.)? X
Annet (spesifiser)?

Er området påvirket eller forurenset som følge av tidligere bruk
Er området påvirket av tidligere virksomhet, eks forurenset grunn /sjøbunn
/sediment?

X

Industrivirksomhet som for eks. avfallsdeponering? X
Gruver: åpne sjakter, steintipper etc.? X
Militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer etc.? X
Støv og støy fra trafikk? X Se analyse
Støv og støy fra industri/næringsvirksomhet? X
Stråling? X Se analyse
Annet (spesifiser)? X

Ulovlig virksomhet
Er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål? X
Finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten? X

Brann- og ulykkesberedskap
Har området tilstrekkelig slukkevannforsyning (mengde og trykk)? X
Utrykningstid, spesielle brannobjekt i området? X
Har området tilstrekkelig adkomst for utrykningskjøretøy? X

Risikomatrise med tegnforklaring

Samlet risikovurdering, risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens, er gitt i matrise:
Konsekvens
Sannsynlighet

1 Ufarlig 2 En viss fare 3 Kritisk 4 Faglig 5. Katastrofalt

4 Meget
sannsynlig

3 Sannsynlig

2 Mindre
sannsynlig/
ingen tilfeller

1 Lite
sannsynlig/
ingen tilfeller



Risikograden er videre delt inn i tre kategorier:
Farge Indikator risiko

Uakseptabelt: Tiltak må iverksettes for å redusere risiko til gul eller grønn

Risiko bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risiko

Akseptabel risiko

Analyse
Hendelse/situasjon Sanns. Kons. Risiko Kilde/kommentar/tiltak
Vind og nedbør 2 2 Frøya er «vindutsatt» og kommuneplanen angir at sterk vind er en

naturgitt fare for Frøya. Befolkningen er imidlertid vant til at det blåser.
Planområdet vurderes ikke å være mer utsatt enn andre steder i
kommunen. På grunn av topologien i området er det mindre vindusatt
her enn i områder nærmere sjøen. Med utgangspunkt i dette vurderes
det til ikke å være behov for spesielle tiltak mot vind ved utbygging i
området. Gjennom data fra nærmeste værstasjoner gårdet frem at den
mest fremtredende vindretninger er fra sørøst og sørvest.

Ustabile grunnforhold 1 3 Området er registrert under marin grense. Området kan derfor være
negativt påvirket av avleiringer og strandavsetninger. All eksisterende
bebyggelse i dette område ligger på denne type grunn. Det er ikke kjent
at det er påvist ustabil grunn ved bygging i dette området og det er ikke
kjent at område er plaget med setningsskader. Ut fra overnevnte
vurderes det som at grunnforholdene med stor sannsynlighet er egnet
for boligbygging. Det bør derimot gjøres mer detaljerte vurderinger av
grunnforhold og stabilitet når en har et konkret byggeprosjekt.

Støv og støy fra trafikk 2 2 Den delen av planområdet som ligger lengst vest kanbli påvirket med
støy og støv fra Øverveien. Det er derimot relativtlite trafikk langs denne
veien og fartsgrensen er lav, og tungtrafikk er nesten fraværende.
Potensiell støy fra denne veien anses derfor som liten og det er lite
sannsynlig at planområdet kommer innenfor gul ellerrød støysone. Når
det gjelder støv så er heller ikke dette et stort problem, både med tanke
på trafikkmengde og det faktum at veibanen er asfaltert. Planområdet gir
også gode muligheter for å etablere skjermede uteområder mot øst, noe
som vil bli synliggjort gjennom illustrasjonsplan.

Radon 1 1 Aktsomhetskart fra NGU viser at det meste av område har «moderat til
lav» faregrad. Unntaket er en liten del helt vest i området der radonkart
viser høy grad. Gjennom gjeldende krav i TEK 17 vil forholdet til radon bli
ivaretatt gjennom byggesaken.

Konklusjon
Planforslaget berører i liten grad forhold forbundet med risiko og sårbarhet. Forslag til tiltak er kommentert i
kolonnen kilde/kommentar/tiltak.

Orkanger 29.08.201 9

Christian Bonvik
On arkitekter og ingeniører AS



 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankgiro E-postadresse 

Postboks 152 Rådhusgata 72 46 32 00 4312.15.29999 postmottak@froya.kommune.no  

7261 Sistranda 7260 Sistranda 

 
 

Frøya kommune v/Espen Skagen 

 
 

  

   

 
 

 

Deres ref. Vår ref. Arkivkode Sted, dato 

 19/877 L13 Sistranda, 19.11.2020 

 

 

REGULERINGSPLAN FOR ØVRE MIDTSIAN GNR. 21 BNR. 245 M.FL PLANID 

5014201903 
 

Det vises til brev av 07.10.2020 vedr adkomst fra kommunal vei til eiendommen gnr 21/245. 

 

Forannevnte brev kan tolkes noe utydelig med tanke på valg av anbefalt adkomstløsning og 

det presiseres at adkomst fra SKV1 anses som den mest egnede med tanke på 

trafikksikkerhetsmessige vilkår og egnethet. 

 

Vegen langs SKV2 liger kloss inntil en bygning  (gnr 21/303) og anses lite egnet for flere brukere 

av denne adkomsten. 

 

Vegmyndigheten er den som skal vurdere tillatelse til adkomst fra kommunal veg og det presiseres 

at selve adkomsten er en privatrettslig sak hvor partene må oppnå enighet om tiltaket. 

 

Som tidligere nevnt skal Vegvesenet håndbok N100 legges til grunn ved utforming av avkjørsel mtp 

bredde, siktsoner osv. 

 

Det må omsøkes søknad om utvidet bruk av avkjørsel fra kommunal veg når tiltak ønskes igangsatt. 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

Frøya kommune 

 

Ann Magritt Glørstad 

Virksomhetsleder Bygg og Kommunalteknikk 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 

 

Kopi til: 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Håvard Holte Os Arkiv: A10  

Arkivsaksnr.: 21/169    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

UTVIDELSE AV BARNEHAGE - NORDSKAG OPPVEKSTSENTER  

 

Forslag til vedtak: 

Frøya kommunestyre vedtar å utvide barnehagen ved Nordskag oppvekstsenter med en 

avdeling.  

 

Driftskostnader for 2021, kr 785.000, knyttet til etablering av ny barnehageavdeling 

dekkes gjennom bruk av disposisjonsfondet. Tiltaket innarbeides i budsjettet fra 2022 

og i økonomiplanperioden.  

 

Disposisjonsfondets saldo pr. 08.03.21 er kr. 98.851.271,-. 

 

 

Vedlegg: 

 

- Plantegning, Nordskag oppvekstsenter: Viser området der det foreslåes å opprette ny 

barnehageavdeling. 

- Saksprotokoll fra behandling i HOOK. 

 

 

Saksopplysninger:  

  

Situasjonen med tanke på barnehageplasser i Frøya kommune vil bli utfordrende de 

kommende år. I «Tilstandsrapport for oppvekst 2019/2020» vises det til simulering for 

barnehagekapasiteten på Fast-Frøya for de kommende årene. Denne viser at det vil være 

tilnærmelsesvis full høsten 2021, og underkapasitet på barnehageplasser fra høsten 2022. For 

å imøtekomme dette behovet er det mulig å utvide barnehagen ved Nordskag oppvekstsenter 

med en avdeling med relativt enkle grep, gjennom å gjøre om et klasserom i skoledelen av 

oppvekstsenteret til barnehageavdeling. Gjennom en slik utvidelse, vil man sannsynligvis 

forskyve behovet for å gjøre ytterligere utvidelser av barnehagekapasiteten til 2023, kanskje 

2024, alt etter barnetallsutviklingen. 

 

De siste årene har søkermassen til barnehagen på Nordskag økt. Det er generelt barn som 

tilhører grenda, men også en del der foreldre jobber i grenda og ønsker å ha barnehagen nært 

sitt arbeidssted. Ved hovedopptaket de senere årene har det vært barn som har søkt til 

Nordskag, men fått tilbud i annen barnehage da det ikke har vært plass til alle. Noen har valgt 



å bli stående på venteliste for senere overføring, mens andre har valgt å la barna gå i 

barnehage de har fått plass, slik at det er ikke mulig å si eksakt hvor mange dette gjelder. 

 

Per i dag står det 8 barn på venteliste til Nordskag, tre av disse har barnehageplass i annen 

barnehage og ønsker overføring. 

Av de resterende fem er det bare en som ønsker plass i inneværende barnehageår, resten 

ønsker ved oppstart eller i løpet av neste barnehageår. 

De som ønsker plass neste barnehageår vil være en del av hovedopptaket i slutten av mars. 

 

For å kunne øke kapasiteten til barnehagen ved Nordskag oppvekstsenter, er følgende 

vurderinger foretatt: 

 

Kommunedirektøren ser at et av klasserommene i skoledelen av oppvekstsenteret kan gjøres 

om til barnehageavdeling, og dermed øke barnehagen fra 3 til 4 avdelinger.  

Fløya som i dag benyttes av mellomtrinnet, har et klasserom (rom 1) som kan benyttes som ei 

avdeling dersom man i tillegg tar med to mindre rom (rom 5 og rom 6) som ligger i 

tilknytning til dette rommet. Dette rommet ligger i flukt med nåværende barnehage, og vi ser 

for oss å lage en adkomst til barnehagen og settes inn dør mellom rommet og gang i 

barnehagen (7). Barnehagen og de trinnene som kommer til å være på naboklasserommet må 

dele garderobe (rom 3). Et av grupperommene ved garderoben blir barnehagens fingarderobe 

(rom 4). Skolekjøkkenet kan benyttes til å vaske kopper etc, mens mat lages i fellesskap på 

barnehagens kjøkken/skolekjøkken. 

 

Leke- og oppholdsarealet i ny avdeling vil være 72,7 m2. I henhold til arealnorm for barn over 

3 år, som er 4 m2 pr barn, tilsier arealet at det kan være 18 barn på avdelingen. Pedagognorm 

sier 14 barn over 3 år per pedagogiske leder. Bemanningsnormen sier 6 barn over 3 år pr. 

ansatt.  Ved å bemanne den nye avdelingen med 2 pedagogiske ledere og en fagarbeider, vil 

det være plass til 18 barn over 3 år, sett i forhold til både areal-, pedagog- og 

bemanningsnorm. 

 

Nødvendige tiltak for å utvide med en avdeling: 

1. Bygningsmessige forhold: 

1.1. Det må settes inn en dør mellom et klasserom på skolen(rom 1) og garderoben på 

barnehagen (rom 2), slik at det blir tett kontakt og samarbeid med resten av 

barnehagen. 

1.2. Et grupperom (rom 4) må innredes til fingarderobe for barnehagen. 

1.3. Et lager (rom 5) klargjøres og ventileres korrekt, og settes inn dør med glassfelt, slik 

at dette arealet kan inngå i avdelingen.  

1.4. Grupperom (rom 6) blir en del av avdelingens leke- og oppholdsareal. Ingen 

bygningsmessige endringer nødvendig her. 

1.5. Det trengs avfukter til grovgarderobe (rom3) på bakgrunn av endret bruk. 

1.6. Elektrikerarbeid knyttet til overnevnte punkter. 

 

2. Supplere med nødvendig inventar og utstyr: 

2.1. Et heve/senke-stellebord 

2.2. Garderobehyller og “påkledningshest” (ergonomi) 

2.3. Kjøkkenutstyr (kniver/fat etc) 

2.4. Stoler, bord, hyller/skap og annet nødvendig inventar. 

2.5. Ny oppvaskmaskin (for lav kapasitet på dagens maskin) 



 

3. Øke bemanningen med to pedagogiske ledere og en fagarbeider. 

 

 

 

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren anbefaler at et klasserom ved Nordskag oppvekstsenter gjøres om til 

barnehageavdeling, som beskrevet i saksopplysningene. 

 

Saken ble behandlet i HOOK 09.03.21, med følgende vedtak: 

HOOK anbefaler skisse til løsning for å øke barnehagekapasiteten ved Nordskag 

oppvekstsenter, og innstiller på at formannskap og kommunestyret godkjenner denne 

løsningen. 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 
Drift, bygg og inventar: (Engangskostnader) 

Utgifter   
Bygningsmessig Nødvendig materiell, samt 

snekker- og elektrikerarbeid. 
Kr. 100.000,- 

Inventar og utstyr Nødvendig inventar og utstyr 
til avdelingen 

Kr. 180.000,- 

   

Sum, investeringer  Kr. 280.000,- 

 

Drift, personalutgifter: 

  Virkning, aug-des 
2021 

Helårsvirkning 

Utgifter:    

Bemanning 2 pedagogiske ledere 
og 1 fagarbeider 

kr. 771.000,- Kr. 1.850.000,- 

Inntekter:    

Økt 
foreldrebetaling 

18 barn i 100% plass:  
Kr. 3230,- pr. mnd x 18 
barn x 11 mnd 

kr. 266.475,- kr. 639.540,- 

    

Sum, 
driftskostnader 

 Kr. 504.525,- Kr. 1.210.460,- 

 

Kommunedirektøren anbefaler at driftskostnader knyttet til etablering av ny barnehageavdeling 

dekkes gjennom bruk av disposisjonsfondet for 2021. Tiltaket innarbeides i budsjettet fra 2022 og i 

økonomiplanperioden. 

 



 

Bruk av disposisjonsfondet: 

Saldo, disposisjonsfondet Kr. 98.851.271,- 
Bygg og inventar  Kr. 280.000,- 

Personalkostnader, 2021 Kr. 504.525,- 

Ny saldo, Disposisjonsfond Kr. 98.066.746,- 

 

 

 

 

 



Postadresse: Besøksadresse: 

 Rådhusgata 25 Telefon:  

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

Saksprotokoll 

 
Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur   

Møtedato: 09.03.2021 

Sak: 16/21  Arkivsak: 21/169 

 

SAKSPROTOKOLL - UTVIDELSE AV BARNEHAGE - NORDSKAG OPPVEKSTSENTER  

 

Vedtak: 

HOOK anbefaler skisse til løsning for å øke barnehagekapasiteten ved Nordskag oppvekstsenter, og 

innstiller på at formannskap og kommunestyret godkjenner denne løsningen. 

 

Enstemmig. 

 

Behandling: 

 

 

 





 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 056  

Arkivsaksnr.: 21/406    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

STRATEGI FOR BREDBÅNDS- OG MOBILUTBYGGING PÅ FRØYA - 

ENGASJEMENT FOR EN PROSJEKTSTILLING I TO ÅR  

 

Forslag til vedtak: 

Frøya kommunestyre vedtar å opprette prosjektstilling for en periode på to år, som skal jobbe 

aktivt med brebånds- og mobilutbygging på Frøya 

 

Stillingen finansieres med midlene avsatt fra havbruksfondet til dette formålet. Prosjektnr 

194005. Saldo på dette er pr 03.03.21 14,5 millioner kr. 

 

 

Vedlegg: 

 

K-sak 25/21 

Presentasjon i forbindelse med sak 25/21 

HOATs uttalelse til samme sak - ettersendes 

 

Saksopplysninger:   

 

Kommunestyret vedtok i K-sak 25/21 en prioriteringsliste for fiberutbygging på Frøya. I 

forbindelse med saken hadde kommunedirektøren en orientering, der strategi for hvordan 

kommunen kan jobbe med dette feltet fremover er skissert. Se vedlegg 

 

Vurdering: 

 

Kommunens strategi så langt i denne forbindelsen har vært å stimulere til kommersielle 

utbygginger og utbygging i samarbeid med fylket via NKOM midler.  

 

Kommunedirektøren ser at denne strategien er tidskrevende. Lang saksbehandlingstid i 

fordelingen av NKOM midler fra fylket, og liten interesse for videre kommersiell utbygging 

gjør at kommunen bør vurdere en annen strategi. 

 

Kommunedirektøren foreslår å opprette en prosjektstilling i to år, fra ca. medio 2021 til 

medio 2023. Finansieringen av denne stillingen tas fra de avsatte midlene fra havbruksfondet 

til dette formålet. Saken tas også opp i HOAT sitt møte 11.03.21. Anbefaling fra utvalget 

ettersendes. 

 

Arbeidsoppgavene for denne prosjektstillingen vil være  



- Aktivt arbeid med bredbåndsutbyggingen på Frøya, både via fiber og mobile 

løsninger.  

- Ha tett kontakt med fylket, og andre offentlige instanser.  

- Opprette en god dialog med potensielle utbyggere av brebåndsprodukter, f.eks. 

Telenor, NTE, Sodvin og Telia.  

- Utarbeide gode oversiktsdokumenter som viser infrastrukturen som allerede er 

etablert, som f.eks. trekkrør  

- Utarbeide strategidokumenter for kommunen, som beskriver hvordan kommune skal 

jobbe og prioritere dette arbeidet fremover 

- Prosjektleder for eventuelle utbygginger  

 

 

 

 

 



Postadresse: Besøksadresse: 

 Rådhusgata 25 Telefon:  

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

Saksprotokoll 

 
Utvalg: Kommunestyret   

Møtedato: 25.02.2021 

Sak: 25/21  Arkivsak: 21/183 

 

SAKSPROTOKOLL - FIBERUTBYGGING PÅ FRØYA - PRIORITERINGER 2021  

 

Vedtak: 

Prioriteringen for fiberutbygging på Frøya i 2021 er som følger: 

 

Prioritet 1: Prosjekt med områdenavn Stølan 

Prioritet 2: Prosjekt med områdenavn Klubben 

Prioritet 3: Prosjekt med områdenavn Dyrøya 

Prioritet 4: Prosjekt med områdenavn Valen 

Prioritet 5: Prosjekt med områdenavn Uttian 

 

Enstemmig.  

 

 

 

Behandling: 

 

 

 



Orientering Fiber
FSK 16.02.21

og 
KST 25.02.21



Status fiber Frøya

• Større kommersiell utbygging i regi av Telenor av fastfiber i området 
Flatval – Hellesvik

• Telenor har varslet om at de er ferdige med den kommersielle 
utbyggingen på Frøya

• I tillegg er det bygget ut fiber i området Kverva – Måsøvalen, sist 
bevilget midler nå i desember 2020

• Hentet inn kostnadsoverslag for fiber i området Stølan fra Telenor



Statistikk kommunenivå

• Bredbåndshastigheter (uten satellitt og mobil)
• 25/5: 61%

• 30/5: 58%

• 50/10: 51%

• 100/10: 46%

• 100/100: 46%

• 1000/1000: 0%

• Inkludert mobil, satellitt og annen teknologi ligger Frøya en del 
høyere på hver hastighet.



NKOM-midler
(Nasjonal kommunikasjonsmyndighet)

• Offentlig støtte til bredbåndsutbygging

• Fra 2020 har fylkeskommunene overtatt forvaltningsansvaret for offentlig støtte 
til bredbåndsutbygging, bevilget over statsbudsjettet. Nkom har siden 2014 
forvaltet den statlig tilskuddsordningen, populært kalt bredbåndstøtteordningen 
eller Nkom-midler.

• Frøya kommune har søkt om NKOM-midler (offentlige bredbåndsmidler) for 2020

• 5 områder
• 1 – Stølan
• 2 – Klubben
• 3 – Dyrøy
• 4 – Valen
• 5 – Uttian

• Prioriteringsliste drøftet i FSK sitt møte 03.03.20



Oversikt områder

• https://stfk-
gis.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=3728169e18
f84d479e85423cf0dc6e6f



1

2

3

4

5



NKOM (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet)

• Søknadsprosessen skulle vært ferdig i uke 40 – 2020

• Utsatt til innen mars 2021

• Prosjektene kunngjøres på Doffin

• Kravet fra NKOM for kommunal medfinansiering er 25% av 
utbyggingskostnad

• Utlysning for ny anbudsrunde for midlene 2021 blir satt i gang så fort 
midlene for 2020 er av fordelt



NKOM

• Fylkeskommunen jobber videre med å forenkle og forbedre en del av 
prosessene rundt disse midlene:
• Saksbehandling av søknadene, evt elektronisk søknad

• Å få rigget prosjektene kjappere

• Forbedre informasjonsflyten aktørene imellom, evt bruk av egen hjemmeside 
med jevnlig oppdatert status

• Innspill til NKOM om å vurdere kraver til kommunenes medfinansiering, da en 
del områder har en høy utbyggingskostnad

• Lage en strategiplan for videre bredbåndsutbygging i fylket



Strategien vår så langt

• Avventer svar på NKOM-søknadene

• Ønske er å dekke flest antall husstander for de midlene som er avsatt 
til fiberutbygging

• Ikke realistisk med fastfiber på hele Frøya, ser på alternative løsninger 
sammen med næringsaktører

• Flere prisforespørsler gjort til Telenor

• Møte med andre aktører for å se på muligheten for en helhetlig 
bredbåndsutbygging for hele Frøya 



Strategien videre

• Fortsette å søke på NKOM midler hvert år?
• Ett «skippertak» hvert år
• Møter og samtaler med utbyggere for å invitere til kommersiell utbygging

• Eller

• Jobbe mer aktivt med utbygging, og søke etter samarbeidspartnere, 
og utbyggere for å foreta utbygging i egenregi?
• Vil være nødvendig med en prosjektstilling til å arbeide med mobil- og 

bredbåndsutbygging på Frøya i 2 år?



Postadresse: Besøksadresse: 

 Rådhusgata 25 Telefon:  

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

Saksprotokoll 

 
Utvalg: Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester   

Møtedato: 11.03.2021 

Sak: 14/21  Arkivsak: 21/442 

 

SAKSPROTOKOLL - STRATEGI FOR BREDBÅNDS- OG MOBILUTBYGGING PÅ FRØYA - 

HOATS UTTALELSE  

 

Vedtak: 

 

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester ber om at kommunedirektøren oppretter en 

prosjektstilling for en periode på to år, som skal jobbe aktivt med brebånds- og mobilutbygging på Frøya 

 

Enstemmig. 

 

 

Behandling: 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: D41  

Arkivsaksnr.: 21/407    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 

Kommunestyret 

 

GRAVPLASSFORVALTNINGEN FOR FRØYA KOMMUNE  

 

Forslag til vedtak: 

 

I Frøya kommune er det Frøya kirkelige fellesråd har ansvaret for gravplassforvaltningen i 

kommunen 

 

 

Vedlegg: 

 

Brev fra Human-Etisk Forbund 

Brev fra Frøya sokn 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Kommunen har mottatt et brev fra Human-Etisk Forbund om informasjon at kommunene kan 

ta over gravplassforvaltningen. Ved nyttår trådte den nye loven om tros- og livssynssamfunn 

(trossamfunnsloven) i kraft. Den nye loven erstatter Kirkeloven og to andre lover om tros- og 

livssynsamfunnene utenfor Den norske kirke. Disse endringene innebærer at alle kommuner nå 

kan ta over forvaltningen av gravplassene hvis de ønsker.  

 

Human-Etisk Forbund anmoder kommunen i dette brevet om å ta initiativ til et vedtak i 

kommunestyret der kommunen overtar ansvaret for gravplassforvaltningen.  

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren har innhentet uttalelse fra Frøya sokn i denne forbindelse. De støtter seg 

på KA (arbeidsgiverorganisasjon for kirkelig virksomhet) sitt skriv av 22.02.21 der de hevder 

at det kirkelige ansvaret blir «problematisert» av Human-Etisk Forbund (se vedlagte brev fra 

Frøya sokn). En kan undres over at KA og Frøya Sokn syns det er «problematisk» at andre 

organisasjoner ivaretar livets siste reise, enn fra en organisasjon som den avdøde kanskje ikke 

ønsket å ha noe med, men kommunedirektøren syns det veldig positivt at Frøya sokn selv 

skriver at;  

 

«Uansett hvilket livssyn avdøde har, har de rett på en grav. Kirkekontoret legger til rette for 

dette uansett om de velger en seremoni i kirka eller ikke.» 



 

Frøya kommune skal ivareta alle innbyggerne uansett bakgrunn eller ideologisk ståsted, også 

når det gjelder dette. Det er viktig at organisasjonen som skal forvalte dette har denne 

forståelsen.  

 

Kommunedirektøren anbefaler derfor at Frøya sokn fortsatt får fortsette 

gravplassforvaltningen for kommunens innbyggere uavhengig av hvor man velger å ha 

seremonien. 

 

 

 

 

 

 



Brugata 19
Postboks 9076 Grønland
0133 Oslo

+47 23 15 60 00
human@human.no
human.no

Org.nr: 943 762236
Bankkonto: 1503 10 27400

Medlem av
Humanists International

Nå kan kommunene ta over gravplassforvaltningen

Ved nyttår trådte den nye loven om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) i kraft. Den
nye loven erstatter Kirkeloven og to andre lover om tros- og livssynsamfunnene utenfor Den
norske kirke. Den nye loven har også ført til viktige endringer i Gravplassloven.

Disse endringene innebærer at alle kommuner nå kan ta over forvaltningen av gravplassene
hvis de ønsker. Kirkelig fellesråd har tidligere hatt en lovfestet rett til å utføre denne oppgaven,
uten at kommunene har hatt rett til å overprøve dette. Det har det nå blitt slutt på.

I den nye loven fortsetter Den norske kirke å ha ansvaret for gravplassforvaltningen som en
normalordning. Men hvis kommunen skulle ønske å overta ansvaret, er det Statsforvalteren i
Vestfold og Telemark (Fylkesmannen) som avgjør saken (jf. brev fra Barne- og
familiedepartementet av 3. desember 2020, departementets ref.: 20/4776)1, uten at kirken har
noen vetorett. Oppgaven som regional gravplassmyndighet har blitt overført fra Den norske
kirkes bispedømmeråd til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark (for hele landet).

Kirkelig fellesråd er ikke lenger etlovfestet organ etter lovendringene. Betegnelsen «kirkelig
fellesråd» er i den nye Gravplassloven gjennomgående endret til «gravplassmyndigheten». Det
er gjort nettopp for å åpne for at gravplassmyndigheten også kan ligge til kommunen.

Human-Etisk Forbund er svært fornøyd med denne endringen. Vi mener at Den norske kirke
ikke bør ha eneansvaret for en fellesoppgave som gravplassforvaltning i dagens mangfoldige
samfunn. Slike fellesoppgaver bør ligge til kommunen, som uansett har finansieringsansvaret.

Vi vil derfor anmode kommuneledelsen om å ta initiativ til et vedtak i kommunestyret der dere
ber om å overta ansvaret for gravplassforvaltningen.

Et slikt vedtak vil styrke likebehandlingen mellom innbyggerne, og gjøre deres kommune til en
foregangskommune når det gjelder likebehandling av tro og livssyn.

Ta gjerne kontakt med oss i Human-Etisk Forbund for en prat rundt dette.

Vennlig hilsen

Lars-Petter Helgestad
Politisk og internasjonal sjef, Human-Etisk Forbund

Even Gran
Seniorrådgiver

1 https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/bld/brev/brev-orientering-om-forholdet-mellom-den-norske-kirke-lokalt-og-
kommunen-etter-ny-trossamfunnslov/id2788731/

Til kommuneledelsen

Deres ref.: Oslo, 8. februar 2021



 

 

Frøya kommune 

v/Thomas Sandvik 

 

08.02.2021 mottok jeg kopi av brev som var sendt til Frøya kommune fra Human-Etisk Forbund 
der de anmoder kommunen om å ta initiativ til et vedtak i kommunestyret for å be kommunen ta 
over ansvaret for gravplassforvaltningen.  Der står det også følgende:  
«Et slikt vedtak vil styrke likebehandlingen mellom innbyggerne, og gjøre deres kommune til en 

foregangskommune når det gjelder likebehandling av tro og livssyn.» 

KA (arbeidsgiverorganisasjon for kirkelig virksomhet) skriver bla. følgende i skriv fra 22.februar 

2021 følgende: 

Kirkelig gravplassforvaltning ivaretar fullt ut krav til likebehandling av alle 

innbyggere 

Gravplassforvaltningen skal gi et likeverdig tilbud om gravlegging og drift av 

offentlige gravplasser for hele befolkningen, uavhengig av tro, livssyn og 

tradisjoner. Gjennom endringer i gravferdsloven i 2011 har Stortinget understreket 

at gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion eller livssyn. 

Stortinget har bekreftet at tro-/livssynsmessig forankring hos tjenesteyter ikke er til 

hinder for å yte et verdig og likeverdig offentlig tjenestetilbud på dette området.  

Det kirkelige ansvaret har en rekke ganger blitt problematisert av bl.a. HEF, men 

Stortinget har ved hver korsvei bekreftet at Den norske kirke lokalt ved fellesrådet 

kan ivareta et bredere samfunnsoppdrag for hele befolkningen i hver enkelt 

kommune. De fleste kirkelige fellesråd ønsker å beholde dette ansvaret, og det er 

over tid bygd opp betydelig kompetanse på dette fagområdet i kirkelig sektor. 

Et eksempel på gravplassmyndighetenes prioritering om å møte hele befolkingens 

behov er tilgangen til særskilt tilrettelagte graver for muslimsk gravlegging. Ved 

gravplassundersøkelsen i 2013 rapporterte 38,3% av fellesrådene at de hadde slikt 

tilbud, men i tilsvarende undersøkelse i 2018 var tallet 46,9%. Dette innebærer at om 

lag 80% av befolkningen bor i en kommune med tilrettelagte graver. 

Gravplassundersøkelsen finnes her. 

Med Den norske kirke ved roret er det utviklet seg et godt samarbeid mellom 

forvaltning og ulike tros- og livssynssamfunn. Brukerundersøkelser og forskning på 

feltet har vist at de pårørende ikke erfarer at kirkens ansvar for gravplassansvar 

har gitt et mindreverdig eller et mangelfullt tilbud på området. (Vi vises bl.a. til 

rapporten «Livsfaseriter. Religions- og livssynspolitiske utfordringer i Norge» utgitt 

av Samarbeidsrådet for tros- og livssynsamfunn) 

Kommunene bør derfor utfordres til å avvise premisset fra HEF om at kommunal 

gravplassforvaltning øker likebehandlingen av tro og livssyn. Det er KAs oppfatning 

at HEF på denne måten inviterer til en livssynspolitisk omkamp på kommunenivå 

for spørsmål som er grundig behandlet av Stortinget i forbindelse med at de valgte å 

videreføre kirkelig gravplassforvaltning som hovedregel. 

Nærmere om stortingsbehandlingen av trossamfunnsloven og gravplassloven 

I forarbeidene til ny trossamfunnslov står det at «departementet mener det er lite 

aktuelt å overføre ansvaret for gravplassforvaltningen til kommunene med 

forutsetning om at også eiendomsretten til gravplassene generelt skal overføres fra 

soknet til kommunen.» 

I innstillingen fra komiteen er det kun SV som tar til orde for at kommunen skal 



overta gravplassforvaltningen som en normalordning. Dette er en 

mindretallsposisjon som ingen andre partier har gitt sin tilslutning til. Flertallet 

bestående av alle de andre partiene, ønsker å videreføre kirkelig 

gravplassforvaltning som en normalordning, men åpner for at det kan treffes 

vedtak om overføring av ansvaret til kommunen. 

Det er også verdt å merke seg at SV i innstillingen til ny trossamfunnslov sier at et 

flertall av kommunene sannsynligvis vil velge å tilbakeføre ansvaret til soknene. Det 

innebærer at HEFs oppfordring til kommunene om å overta gravplassforvaltningen 

også går lenger enn mindretallsposisjonen i Stortinget. Det er ingen partier som 

mener at kommunal gravplassforvaltning er nødvendig for å oppnå likebehandling. 

 

I forhold til dette med likestilling så ser man at vi har jobbet med dette i forhold til at det er avsatt 

eget felt på Nordhamarvik gravplass. 

I Orkdal prosti kan man se at prosentene med kirkelig gravferd er meget stor. 

2015: 97% 

2016: 96% 

2017: 98% 

2018: 99% 

2019: 81% 

2020: 91% 

Uansett hvilket livssyn avdøde har, har de rett på en grav. Kirkekontoret legger til rette for dette 

uansett om de velger en seremoni i kirka eller ikke. Uansett om det er kirkekontoret eller 

kommunen som har gravplassforvaltningen er det det samme lovverket som må følges. Det er 

kirkeverge/sekretær som jobber med gravplassforvaltningen, ikke de som har vigslete stillinger.  

Kirkekontoret har nå i mange år opparbeidet seg en stor kompetanse innen gravplassforvaltning 

og mener vi forvalter gravplassansvaret på en forsvarlig måte.  

På Frøya har vi i dag 14 gravplasser, 5984 gravlagte og 2546 festere. 

Graving, snømåking/strøing, tømming av søppel er bla. tjeneste vi får gjennom 

tjenesteytingsavtalen med kommunen. Vi har et godt samarbeid med Frøya kommune om disse 

oppgavene i dag.  

Frøya kirkelige fellesråd ønsker å fortsette med gravplassforvaltningen i kommunen. 

 

 

På vegne av Frøya kirkelige fellesråd 

Ranita Jørgensen 

Kirkeverge 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SANERING OG OPPGRADERING VA SISTRANDA MIDTRE-

TILLEGGSBEVILGNING  

 

Forslag til vedtak: 

1. Frøya kommunestyre vedtar å iverksette prosjektene Infrastruktur Rådhusgata» og 

Infrastruktur Mellomveien». 

2. Frøya kommunestyre vedtar at prosjektenes finansieres på følgende måter: 

a. VA-relaterte kostnader dekkes gjennom omdisponering av kr. 7,8 mill. ekskl. 

mva. fra prosjektet «551445-Avløpsanlegg Sistranda-Hamarvik».  
b. Trekkerør fiber: kr. 500.000,- inkl. mva (finansieres fra prosjekt 194005-

Brebåndsutbygging. Saldo på dette er pr 03.03.21 14,5 millioner kr.) 

c. Fjernvarme: kr. 3,25 mill. inkl. mva (finansieres med overføring fra prosjekt 551529-

Næringareal Uttian) 

d. Overvannsanlegg veg: kr. 3,25 mill. inkl. mva (finansieres med overføring fra prosjekt 

551529-Næringareal Uttian) 

e. Trekkerør for strømforsyning/styring av veglys samt fundamenter for lysstolper:       

kr. 250.000,- inkl. mva (finansieres med overføring fra  

prosjekt 551529 Næringareal Uttian) 

3. Omdisponeringene skjer til prosjektet «556003-Sanering og oppgradering VA 

Sistranda Midtre» hvor prosjektene nevnt under punkt 1 inngår som underprosjekter. 

Kommunedirektøren fordeler midlene mellom disse prosjektene etter behov.   
4. I budsjettforslaget for 2022 vil Kommunedirektøren fremme tilbakeføring av midler til de 

aktuelle prosjektene, med tilsvarende beløp som nevnt i punkt 2 a, b, c, d og e, minus 

eventuelle ubrukte midler som tilbakeføres til repektive prosjekter i sin helhet. 

 

 

Vedlegg: 

 

1. Situasjonsplan Infrastruktur Rådhusgata 

2. Ledningsplan Mellomveien/Rådhusgata 

 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 



Sistranda sentrum har de siste år gjennomgått en stor endring med blant annet etablering av 

Blått kompetansesenter, Kultur- og kompetansesenter, Frøya storhall, Kysthaven, påbygg 

Stjernesenteret og Hotell Frøya. I tillegg pågår nå byggingen av Frøya helsehus. Utenom dette 

har det vært flere mindre prosjekter innenfor sentrumskjernen. Utviklingen i dag tilsier at det 

med stor sannsynlighet vil bli flere store utbygginger i nær fremtid. Nevnes kan planer for 

utbygging av Hotell Frøya, bygging av boligblokker på Rådhustoppen, Blått 

kompetansesenter 2, et badeland samt boligblokker på Siholmen. I tillegg er det et mulig 

næringsbygg på gang på Myratangen (eiendommen mellom COOP Extra og Siholmen). Alle 

disse byggene forsynes med vann gjennom sentrumsområdet og er avhengige av et godt 

utbygget vannforsyningsnett for bl.a å sikre drikkevannsforsyningen og ikke minst bedre 

brannvannkapasiteten. I tillegg vil økt bebyggelse i sentrumsområder kreve et bedre 

spillvanns- og overvannsnett enn det vi har i dag samt stille mye høyere krav til veganlegg.  

 

Kort sagt har den store aktiviteten innenfor sentrumsområdet medført et stort behov for både 

omlegging, fornying og oppgradering av et aldrende ledningsnett for vann, spillvann og 

overvann samt samt annen infrastruktur som elkabler, trekkerør for fiber samt fjernvarmerør.  

Ettersom mye av arbeidene med etablering av forannevnte infrastruktur foregår i veger og 

fortau er det også viktig å ha fokus på at vegsystemet i sentrumsområdet oppgraderes i 

forhold til bortledning av overvann med tilhørende sandfangkummer samt veglys og 

vegstandard generelt.  

 

Kommunens verktøy for planmessig etablering, fornying og oppgradering av infrastruktur for 

vann og avløp er Hovedplanene for vann og avløp. Med den raske utbyggingstakten vi 

opplever her på Frøya vil det selvsagt være stor sannsynlighet for at det fra tid til annen 

fremlegges planer for nye utbygginger som ikke er forutsett i Hovedplanene for vann og 

avløp. Dette er utfordrende å forholde seg til for VA-sektoren spesielt da slike utbygginger 

kan medføre store konsekvenser for eksisterende VA-nett. Slike uforutsette utbygginger 

medfører også en mulighet til at andre aktører kommer på banen og ønsker å delta i 

prosjektet. Eksempelvis Tensio med elkabler, private aktører innenfor fiberutbygging, 

kommunen med etablering av fortau/veglys/overvann samt fjernvarme. Dette er selvsagt 

positivt men gjør at prosjektene kan bli mye mere omfattende og utfordrende enn først antatt.  

 

Prosjekt «Sanering og oppgradering VA Sistranda Midtre»  

Overnevnte problemstillinger erfarer Kommunedirektøren nå under planleggingen av 

prosjektet «Sanering og oppgradering VA Sistranda Midtre». Dette prosjektet ble opprettet i 

sammenheng med at Kommunedirektøren ønsket å igangsette arbeidene med en områdeplan 

for Sistranda sentrum, noe som også ville utløse kostnader for vann- og avløp. 

Kommunestyret bevilget derfor i budsjettet for 2019, kr. 2,5 mill. til opprydding av 

eksisterende infrastruktur for vann og avløp for Sistranda Midtre. Kommunedirektøren anser 

omlegging og oppgradering av vann, spillvann- og overvannsledningene i området 

Rådhustoppen/Stjernesenteret som er strategisk viktig for forsyning av vann og avløp i 

sentrumsområdet og Sistranda for øvrig, og ønsket derfor å bruke disse midlene til å komme 

raskt i gang med en opprydding av VA-ledninger i dette området.  

 

I utgangspunktet ble dette sett på som et relativt enkelt prosjekt hvor det i hovedsak skulle 

etableres en grøftetrasè langs Mellomveien for ny vannledning samt omlegging av 

eksisterende avløpsledning. Underveis i planleggingen og prosjekteringen ble det klart at dette 

ble mye mere utfordrende enn først antatt, noe som har resultert i økt kapitalbehov.   

 



Bakgrunnen til dette er at det underveis har meldt seg flere behov som bør ivaretas. Ettersom 

arbeidene skal foregå i to forskjellige veier (Rådhusgata og Mellomveien) og det faktum at 

Rådhusgata må være ferdig før arbeidene i Mellomveien kan fullføres (overvannsledningen i 

Rådhusgata må være ferdiglagt før overvann fra Mellomveien kan tilknyttes), anser 

Kommunedirektøren det som formålstjenlig å skille disse i to forskjellige underprosjekter 

(Infrastruktur Rådhusgata og Infrastruktur Mellomveien. Nedenfor beskrives de viktigste 

behov/utfordringer som etter hvert ble avdekket og som har vært med på å utvikle prosjektet:  

 

Infrastruktur Rådhusgata 

1. I det pågående kommunale vegprosjektet «Nytt fortau Rådhusgata» skal foruten 

etablering av nytt fortau i Rådhusgata fra Ørndalsveien ned til krysset Mellomveien/ 

Rådhusgata, også foregå oppgradering av veiens eksisterende overvannsledning. Den 

nye overvannsledningen møter ny overvannsledning fra Mellomveien i krysset 

Mellomveien/Rådhusgata. Derfra føres en ny felles overvannsledning nedover fortauet 

i Rådhusgata og videre i kulvert over Miljøgata før den tilknyttes eksisterende 

overvannskum sør for Frøya Kultur og kompetansensenter.  

Samtidig var det i utgagnspunktet planlagt å legge 2 stk fjernvarmerør frem til 

Kommunehuset. Disse legges i samme grøft som overvannsledningen fra et 

tilknytningspunkt i fortauet ved svømmehallen hvor rørene tilknyttes eksisterende rør 

fra fjernvarmesentralen ved Sistranda Barneskole. De to andre fjernvarmerørene, som 

legges som reserve for fremtidig fjernvarmebehov, er tenkt videreført nedover fortauet 

i Rådhusgata og videre ned til ny Varmesentral nedenfor Frøya Kultur- og 

kompetansesenter.  

Både ny overvannsledning og de to reserve fjernvarmerørene inngår i prosjektet 

«Infrastruktur Rådhusgata». 

 

2. Den private reguleringsplanen for nye boligblokker på Siholmen utløser et behov for å 

øke brannvannkapasiteten til området. Når det først skal anlegges en grøftetrasè for 

overvannsledning og fjernvarmerør nedover Rådhusgata ser Kommunedirektøren en 

mulighet til samtidig å legge en ny forsyningsledning fra en eksisterende vannkum i 

Mellomveien og nedover Rådhusgata og helt ned til eksisterende vannkum ved Frøya 

Kultur- og kompetansesenter. På denne måten vil det foruten å øke 

vannforsyningssikkerheten generelt også forbedre brannvannkapasiteten til både 

boligprosjektet på Siholmen, et eventuelt Blått kompetansesenter 2, «Badeland» samt 

eventuelle andre fremtidige næringsutbygginger på strekningen fra Blått 

Kompetansesenter til Siholmen.   

 

3. I tillegg til dette ønsker Tensio å delta i grøfta med flere trekkerør for fremtidig behov. 

De ønsker også å delta med et trekkerør gjennom kulverten i Miljøgata. 

 

4. Ettersom Rådhusgata ligger i en relativt bratt bakke vil grøftetrasèen nødvendigvis 

også legges med stort fall. For å unngå utvasking av grøftetrasèen må det også legges 

drensledning i bunnen av grøfta. 

 

Samlet vil det legges fra 4 til 9 forskjellige ledninger/rør i samme grøft i fortauet nedover hele 

Rådhusgata og ned til området Frøya Kultur og Kompetansesenter (se vedlagte 

situasjonsplan).  

 

Kryssing av Miljøgata 



Den største utfordringen med forannevnte løsning er at traèen må krysse Miljøgata. I dialog 

med Fylkeskommunen er det avklart at kryssingen enten må foregå via styrt boring eller 

etablering av kulvert. Begge deler er et omfattende og kostbart arbeide der styrt boring anses 

å være det mest krevende og usikre alternativet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Det ble etter en nøye evaluering i samråd med entreprenør anbefalt å etablere en kulvert (se 

Fig. 1) da denne foruten å gi minst inngrep i terrenget på hver side av Miljøgata heller ikke 

kommer i berøring med eksisterende ledningsnett som allerede går under Miljøgata. Kulvert 

gir også en langt større fleksibilitet i ettertid for å kunne legge nye ledninger/ infrastruktur 

som det måtte bli behov for i fremtida uten å måtte foreta fysiske inngrep i gata. Ulempen 

med dette alternativet er at trafikken gjennom krysset Miljøgata/Rådhusgata må omlegges noe 

under arbeidene.  Totale kostnader for kulvert er ca. kr. 2,6 mill. eksksl. mva.       

 

 
Fig. 1 

 

 

 

Infrastruktur Mellomveien 

Arbeidene i Mellomveien er hovedsakelig utløst gjennom et behov for opprydding 

(omlegging) og oppdimensjonering av eksisterende vann, overvann- og spillvannsledninger i 

dette området.  I utgangspunktet ble dette sett på som et relativt enkelt prosjekt hvor det i 

hovedsak skulle etableres en grøftetrasè med nye VA-ledninger i et nytt fortau i Mellomveien 

(fortau var et rekkefølgekrav i forbindelse med reguleringsplanen for «Rådhustoppen» 

(boligblokk)). Dette ville gi kommunen positive synergieffekter kostnadsmessig. 

Underveis i planleggingen og prosjekteringen ble det klart at dette ble mye mere utfordrende 

og komplisert enn først antatt. Det har etter hvert også utviklet seg en situasjon der rask 

fremdrift er viktig sett på bakgrunn av at vannforsyningen til Sistrandas nedre sone er 

midlertidig utkoblet som følge av tomte utgravingene av «Rådhustoppen». Av 



sikkerhetsmessige årsaker forsynes Sistranda normalt fra to soner – øvre og nedre – noe som 

gjør området mindre sårbart ved bortfall av èn av sonene. Det er derfor ønskelig at prosjektet 

gjennomføres så raskt som mulig. 

 

1. Under prosjekteringen av VA-anlegget kom melding fra utbygger av «Rådhustoppen» 

at prosjektet var lagt på is. Kommunen måtte derfor iverksette omprosjektering som 

følge av at ledningstrasèen ikke lengre kunne legges i det planlagte fortauet. Dette 

fordi ny trasè nå måtte legges så langt som mulig på Mellomveiens vestside for å 

unngå utrasing av skjæringen mot tomta til «Rådhustoppen».   

 

2. Mellomveien i seg selv har også bydd på utfordringer mht overvannsanlegg for veg 

samt hvilken vegstandard vegen skulle ha etter VA-anlegget var ferdig. I dag er vegen 

asfaltert men uten overvannsanlegg/sandfang og fremstår som smal (nærmest 

enveiskjørt) og lite trafikkvennlig og uten veglys. Med andre ord er den langt unna 

ønsket sentrumsstandard hverken mht bredde, overvannshåndtering eller belysning. 

Ettersom denne standarden er er benyttet i det pågående prosjektet «Nytt fortau 

Rådhusgata», bør også Mellomveien søkes å oppnå samme standard. Samtidig har vi 

utfordringen med at østre vegside ligger mot Rådhustopp-tomta uten mulighet for 

breddeutvidelse slik den ligger i dag. Ettersom en grøftetrasè for VA-anlegg i 

Mellomveien vil ta mye av vegbredden vil det være formålstjenlig at vegen samtidig 

utbreddes med ca. 1 m mot vest (på privat grunn). Fremkommeligheten og 

trafikksikkerheten vil da økes betraktelig. 

 

3. Mellomveien er heller ikke utrustet med veglys. Når det nå først skal utføres såpass 

omfattende arbeider i veien, vil det være fremtidsrettet å forberede for etablering av 

veglys samtidig slik at man slipper gravearbeider langs Mellomveien senere. 

Kommunedirektøren foreslår derfor at det legges trekkrør for strømforsyning og 

styring av veglys samt etableres fundamenter for lysstolpene, slik at eventuell fremtidig 

belysning av Mellomveien kan utføres med minimale kostnader. Dette er et eksempel 

på kostnadseffektivt samarbeide mellom selvkostområdet VA og kommunal drift av 

veier/trafikksikkerhet.  

 

4. Den nye vannledningen som er planlagt lagt i Mellomveien er tilknyttet Sistrandas 

nedre vannforsyningssone og er tenkt oppdimensjonert i forhold til den gamle som ble 

utkoblet i forbindelse med gravearbeidene i Rådhustopp-tomta. Oppdimensjoneringen 

sikrer høyere brannvannkapasitet i nedre sone, noe som også er viktig for Frøya Helse 

og Omsorgssenter.  

 

5. Mot slutten av prosjekteringsarbeidene meldte også Tensio sin interesse for å delta i 

grøfta med legging av en høyspentkabel for fremtidig bruk. Dette medfører at grøfta 

må utvides for å gjøre plass for kabelen. Kostnadene med dette forskutteres av Tensio. 

 

6. Langs Mellomveien vestre side ligger 4 eiendommer som i dag har privat 

avløpsledning som er tilknyttet eksiterende kommunal avløpsledning. Det viser seg at 

disse eiendommene har felles ledning for kloakk og overvann/drens fra eiendommen. 

Når det først skal legges overvannsledning i Mellomveien kan nå dette løses ved at 

eiendommene separerer kloakk og overvann hvor overvannet tilknyttes den nye 

overvannsledningen i Mellomveien.  

 



7. I dag krysses Mellomveien av en kommunal avløpsledning og må derfor omlegges i ny 

grøftetrasè. Deler av ledningen er også uheldig plassert over en privat eiendom i 

krysset Mellomveien/Sørveien. Når det først etableres en grøftetrasè i Mellomveien 

benyttes anledningen til å videreføre denne i ny grøftetrasè og fjerne den gamle 

ledningen fra privat eiendom.  

 

Samlet vil det legges 5 forskjellige ledninger/kabler i samme grøft i hele Mellomveien frem til 

krysset Mellomveien/Rådhusgata (se vedlagte ledningsplan).  

 

Prosjektet «Sanering og oppgradering VA Sistranda Midtre» har som overnevnte viser 

utviklet seg til å bli stort og omfattende. Dette viser imidlertid utfordringene kommunen står 

overfor for å kunne tilrettelegge infrastruktur for et samfunn i sterk vekst og endring.  

Dette er også et eksempel på at to prosjekter kan være avhengig av hverandre. Fullføringen av 

arbeidene i Mellomveien kan ikke skje før prosjektet i Rådhusgata er ferdigstilt med bakgrunn 

i overvannsproblematikk. Begge prosjekter må derfor kunne iverksettes noenlunde samtidig 

og så raskt som mulig. Det er derfor ønskelig at begge prosjektene kan fullfinansieres nå, slik 

at arbeidene kan iverksettes som ønsket.  

 

Kostnader 
Med bakgrunn i prosjektenes kompleksitet anser Kommunedirektøren at det vil være ryddigst å skille 

ut prosjektene i egne underprosjekter under prosjektet «556003-Sanering og oppgradering VA 

Sistranda Midtre». Prosjektet i Rådhusgata er budsjettert til kr. 9,5 mill. ekskl. mva. mens prosjektet i 

Mellomveien er budsjettert til ca. kr. 7,1 mill. ekskl. mva. Totalt utgjør dette kr. 16,6 mill. ekskl. mva. 

Prosjektene gjennomføres i regi av kommunens VA-avdeling og alle VA-relaterte kostnader belastes 

selvkostområdet vann og avløp. I prosjektene inngår foruten vann-, overvann- og drensledninger samt 

trekkrør for fremtidig bruk til fiber etc., også legging av fjernvarmrør samt høyspentkabel og trekkerør 

for Tensio. I tillegg inngår også utbredding av Mellomveien samt tilrettelegging av veglys i 

Mellomveien. Kostnadsfordelingen for arbeider som ikke er relatert til selvkostområdet VA er som 

følger: 

1. Trekkerør fiber: kr. 500.000,- inkl. mva (finansieres av FK) 

2. Fjernvarme: kr. 3,25 mill. inkl. mva (finansieres av FK) 

3. Overvannsanlegg veg: kr. 3,25 mill. inkl. mva (finansieres av FK som vegeier) 

4. Trekkerør for strømforsyning/styring av veglys samt fundamenter for lysstolper: kr. ca. kr. 

250.000,- inkl. mva (finansieres av FK som vegeier) 

5. Trekkerør + høyspentkabel: kr. 625.000,- inkl. mva (finansieres av Tensio) 

Samlet representerer disse kostnadene kr. 7,875 mill. inkl. mva av det samlede kapitalbehovet. Dette er 

kostnader som belastes inkl. mva (i motsetning til VA-kostnader som belastes ekskl. mva). Kostnadene 

med disse arbeidene må belastes relevante kontoer utenfor selvkostområdet VA. Kapitalbehovet for 

Tensios deltagelse i prosjektet forskutteres av Tensio.  

Kapitalbehovet for VA beregnes til ca. kr. 10,3 mill. ekskl. mva. Fra før er det bevilget kr. 2,5 mill. 

ekskl. mva slik at kapitalbehovet til tilleggsbevilgningen for VA-kostnader representerer et beløp på kr. 

7,8 mill. ekskl. mva. Dette beløpet skal belastes selvkostområdet for vann og avløp (fordeling 

40/60%). Dette representerer en økning i avgiftene for vann og avløp på hhv ca. 15,- og kr. 65,- inkl. 

mva. pr. år (grovt estimat basert på 80 års avskrivningstid og med dagens antall abonnenter). 



Det må presiseres at beregningene av de enkelte delkostnader er basert på en blanding av 

faktisk tilbud (Rådhusgata), samt estimerte kostnader (Mellomveien) basert på 

erfaringskostnader og dialog med entreprenør og konsulent. Noen grad av usikkerhet finnes 

derfor i kalkylene.  

Oppstart Rådhusgata: 

Forutsatt positivt vedtak om finansiering er prosjektoppstart planlagt så snart tillatelse til 

kryssing av Miljøgata og igangsettingstillatelse er gitt. Forutsatt oppstart medio april er 

ferdigstillelse foreløpig planlagt primo august 2021. Prosjektet oppstartes nedenfor Frøya 

Kultur og Kompetansesenter, slik at arbeidet med kryssingen av Miljøgata kan komme i gang 

på raskeste måte og bortledning av overvann kan skje fortløpende fra nederste punkt i 

grøftetrasèen.  

 

Oppstart Mellomveien: 

Forutsatt positivt vedtak om finansiering er prosjektoppstart planlagt så snart igangsettings-

tillatelse er gitt. Forutsatt oppstart medio april og ferdigstillelse Rådhusgata primo august kan 

ferdigstillelse sannsynligvis skje ultimo august 2021. Arbeidene påbegynnes i Sørveien ved 

Kysthaven og avsluttes i krysset Mellomveien/Rådhusgata. 

 

Vurdering: 

 

Prosjektet er av høy samfunnsmessig viktighet både mht drikkevannforsyning, 

brannvannkapasitet, spillvann- og overvann, veg inkl. overvann, trafikksikkerhet og 

fremkommelighet, fjernvarme og strømforsyning for Sistrandaområdet samt fremtidig 

utvikling av dette området.   

 

Fordeler: 

1. Fremtidsrettet tiltak for videre utbygging av Sistrandaomådet. 

2. Bidrar til å øke forsyningssikkerheten for drikkevann generelt.  

3. Bidrar spesielt til å sikre høyere brannvannkapasitet – NB! Nødvendig for pågående 

og planlagte bygg. 

4. Sikrer bortledning av overvann fra sentrumsområdet – dimensjonert for økt nedbør. 

5. Tilrettelegger for forsyning av fjernvarme for en større del av Sistranda enn i dag.  

6. Tilrettelegger for etablering av fibernett. 

7. Tilrettelegger for fremtidige behov for strømforsyning i samarbeide med Tensio. 

8. Tilrettelegger for fremtidig etablering av infrastruktur i grunnen uten oppgraving av 

sentrumsområdet og Miljøgata. 

9. Opprydding/omlegging av eksisterende vann- og avløpsledninger som er uheldig 

plassert i forhold til utviklingen av Sistranda. 

10. Bidrar til bedre og trygge trafikkavviklingen og fremkommeligheten samt 

overvannshåndtering i Mellomveien.  

 

Ulemper: 

1. Medfører mye gravearbeider i sentrumsområder - behov for trafikkavviklingstiltak i 

Miljøgata 

2. Høy kostnad - behov for tilleggsbevilgning 

 

 

Anbefaling:  



 

Med bakgrunn i overnevnte momenter vil Kommunedirektøren anbefale kommunestyret å 

vedta at prosjektet «556003-Sanering og oppgradering VA Sistranda Midtre» bevilges 

nødvendige tilleggsmidler for at prosjektet skal kunne gjennomføres som planlagt.  

Kapitalbehovet foreslås dels dekket gjennom belastning av fond og dels gjennom overføringer 

fra andre prosjekter hvor det finnes tilgjengelig kapital og hvor midler blir tilbakeført gjennom 

budsjettet for 2022. 

 

Kommunedirektøren foreslår å ta finansieringen for VA-prosjektene fra 551445-Avløpsanlegg 

Sistranda-Hamarvik. Dette prosjektet vil ha et budsjett i 2021 på ca. 47,5 millioner kroner. 

Kapitalbehovet i 2021 vil ikke være så stort, og foreslår derfor å ta fra dette prosjektet i 

stedet for å øke kommunens låneopptak. 

 

De øvrige prosjektene foreslås omdisponert fra prosjekt 551529- Næringareal Uttian da det er lite 

sannsynlig at det blir byggestart på dette i 2021. Saldo på dette prosjektet er pr 31.12.20 ca. 8,8 

millioner.  
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

REGLEMENT VED KJØP OG SALG AV KOMMUNALE EIENDOMMER I 

FRØYA KOMMUNE  

 

Forslag til vedtak: 

Kommunestyret vedtar «Reglement ved kjøp og slag av kommunnale eiendommer i Frøya 

kommune»   

 

Vedlegg: 

 

Reglement ved kjøp og slag av kommunale eiendommer i Frøya kommune.  

 

Saksopplysninger:   

 

Reglement ved kjøp og salg av kommunale eiendommer i Frøya kommune beskriver to 

forhold: 

1. Når kommunen kjøper eiendommer 

2. Når kommunen selger eiendommer 

 

1. Retningslinjer når kommunen kjøper eiendommer 
Virkeområde 
Retningslinjene gjelder for kjøp av eiendom som Frøya kommune har behov for til sine 

virksomheter, så langt ikke annet følger av lov, forskrift, avtale eller andre vedtak som går 

foran disse retningslinjene. 

Kommunedirektøren 
Kommunedirektøren eller den kommunedirektøren har delegert myndighet til, har fullmakt til 

å kjøpe en eiendom innenfor vedtatte budsjettrammer dersom kjøpet er i samsvar med disse 

retningslinjene, lov, forskrift eller andre vedtak som går foran retningslinjene. 

Kommunestyret 
Kjøp av eiendommer skal besluttes av kommunestyret ved enkeltvedtak dersom: 



 Taksert verdi overstiger 1 million NOK 

 Kjøpet ikke er forankret i tidligere vedtak.  

Grunnlag for kjøp 
Frøya kommune kjøper eiendommer som er nødvendige for å utføre sin virksomhet. Kjøp skal 

begrunnes med utgangspunkt i vedtatte planer, mål og strategier. 

Fastsetting av pris 
Frøya kommune skal som hovedregel kjøpe eiendom til markedspris eller lavere. Markedspris 

etableres ved bruk av godkjent takstmann eller ved at kommunen deltar i åpen budrunde. I 

tilfeller der selger forlanger pris over markedsverdi skal kjøpet alltid vedtas i kommunestyret. 

Sammenlignbare kjøp av eiendom kan ligge til grunn for fastsetting av pris.   

2. Retningslinjer når kommunen selger eiendommer 

Virkeområde 
Retningslinjene gjelder for salg av eiendom som Frøya kommune eier, så langt ikke annet 

følger av lov, forskrift, avtale eller andre vedtak som går foran disse retningslinjene. 

Kommunedirektøren 
Kommunedirektøren eller den kommunedirektøren har delegert myndighet til, har fullmakt til 

å selge en eiendom dersom salget er i samsvar med disse retningslinjene, lov, forskrift eller 

andre vedtak som går foran retningslinjene. 

Kommunestyret 
Salg av kommunale eiendommer skal besluttes av kommunestyret ved enkeltvedtak dersom: 

 Eiendommene har vært gjenstand for tidligere politiske vedtak som stiller spesielle 

vilkår for kommunens utnyttelse/bruk av eiendommen 

 Eiendommen vurderes til å ha en spesiell allmenn eller offentlig interesse 

(historisk/kulturelt/samfunnsmessig) 

 Eiendommen har en strategisk beliggenhet i forhold til sentrumsutvikling 

 Dersom verditakst overstiger 1 million NOK. 

 

Definisjoner 

 Med eiendommer menes grunneiendommer og bygninger, enten hver for seg eller i 

kombinasjon. 



 Med salg menes overdragelse av eierrettigheter på bakgrunn av oppgjør i form av 

penger eller makeskifte (bytte). 

 Markedsverdi er den høyeste verdi markedet er villig til å betale for eiendommen etter 

at den er lagt ut for salg i markedet.  

 Verditakst er den verdien som godkjent takstmann setter på en eiendom. 

 Næringsdrivende er person eller foretak som driver økonomisk virksomhet og 

registrert i foretaksregistret. 

 Selvkostprinsippet er at kommunen som eier får dekket summen av samtlige kostnader 

som ansees å vedrøre erverv, opparbeiding og salg av en eiendom.  

Regulering 
Eiendommer som selges skal ved salgstidspunktet være regulert og godkjent til det formål og 

den bruk som avspeiles i verditaksten. 

Kommuneplanens arealdel er øverste nivå av regulering. Planen ligger til grunn for regulert 

status i områder som ikke er regulert i egen områdeplan. 

Unntak etter lov eller avtale 
Personer som etter lov (for eksempel lov om tomtefeste) eller avtale har krav på å få kjøpe en 

eiendom kan tilbys å kjøpe denne eiendommen til den pris som lov eller avtale setter. 

Gir ikke lov eller avtale noen anvisning om pris, kan eiendommen selges til 

selvkost/markedsverdi fastsatt ved takst uten konkurranse. 

Forkjøpsrett  
Frøya kommune kan etter vurdering påberope seg forkjøpsrett til eiendom den selger for å 

hindre spekulasjon eller uønsket bruk av eiendommen ved videresalg. 

Premisser ved salg 
Kommunale eiendommer skal som hovedregel selges til selvkost. Salget kan skje i egen regi 

eller gjennom eiendomsmegler. Kommunedirektøren vurderer og beslutter fremgangsmåte i 

hvert enkelt tilfelle. Selvkost eller verditakst skal alltid danne utgangspunkt for salget. 

Direktesalg til markedsverdi 
Salg av kommunale eiendommer kan gjennomføres direkte til selvkost eller markedsverdi eller 

etter budrunde mellom et begrenset antall budgivere dersom dette av økonomiske, 



utviklingsmessige, sosiale eller andre grunner vurderes som mer hensiktsmessig enn å selge til 

høystbydende etter kunngjøring. 

Eiendommer som bare kan utnyttes hensiktsmessig sammen med tilleggende 

eiendom 
Kommunale eiendommer som på grunn av reguleringsformål, adkomst, eiendomsgrenser eller 

andre spesielle forhold bare kan utnyttes hensiktsmessig sammen med tilgrensende eiendom 

kan selges direkte til eier av slik eiendom. Det er en forutsetning for salget at arealet er 

regulert til eller skal reguleres til ønsket formål og at salget skal skje til 

selvkost/markedsverdi. 

Boligtomter 
Frøya kommune har ferdige boligtomter ledig for salg.  

Ved salg av kommunale boligtomter skal markedsverdi/selvkostprinsippet fastsettes før 

tomtene legges ut for salg. Når salget skjer i egen regi og det er flere interessenter på samme 

tomt skal det foretas loddtrekning mellom interessentene.   

Næringseiendommer 
Ved salg av næringsarealer kan Frøya kommune velge å stille vilkår slik at også andre kriterier 

enn pris vektlegges i valg av kjøper. Slike kriterier kan eksempelvis være knyttet til antall 

arbeidsplasser som skapes eller virksomhetens påvirkning på klima og miljø. 

Salg kan avvises dersom ingen kjøpere vurderes å oppfylle vilkårene. 

Dokumentavgift, oppmåling, tinglysning og skjøte 
Frøya kommune tar ansvar for utsteding av skjøte og tinglysning. Omkostninger til 

dokumentavgift, tinglysning, oppmåling ol. dekkes av kjøper. 

Skjøte utstedes og tinglyses når betaling for kjøpesum og omkostninger er mottatt, eller det er 

stilt tilfredsstillende sikkerhet. 

 



Takst og meglerkostnader 

Frøya kommune kan forskutterer kostnadene til taksering og eventuelle meglerhonorarer.  

Kontrakt 
Frøya kommune utarbeider kontrakt for salget i to eksemplar. Signert kontrakt skal legges 

fram til politisk godkjenning og signert kontrakt regnes da som bindende avtale for begge 

parter og danner utgangspunktet for oppgjør og eiendomsoverdragelsen.  

Oppgjør 
Frøya kommune fakturerer kjøper for kjøpesum og omkostninger i henhold til signert 

kontrakt. 

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren ser det som formålstjenelig at kommune har et reglement som styrer 

prosessen når kommuene skal kjøp eller selge eiendommer. Kommuene har pr. nå ikke hatt et 

slikt reglement.   

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 Ikke relevant 
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Retningslinjer når kommunen kjøper eiendommer 
 

Virkeområde 
Retningslinjene gjelder for kjøp av eiendom som Frøya kommune har behov for til sine 

virksomheter, så langt ikke annet følger av lov, forskrift, avtale eller andre vedtak som går 

foran disse retningslinjene. 

 

Kommunedirektøren 
Kommunedirektøren eller den kommunedirektøren har delegert myndighet til, har fullmakt til 

å kjøpe en eiendom innenfor vedtatte budsjettrammer dersom kjøpet er i samsvar med disse 

retningslinjene, lov, forskrift eller andre vedtak som går foran retningslinjene. 

 

Kommunestyret 
Kjøp av eiendommer skal besluttes av kommunestyret ved enkeltvedtak dersom: 

 taksert verdi overstiger 1 million NOK 

 kjøpet ikke er forankret i tidligere vedtak.  

 

Grunnlag for kjøp 
Frøya kommune kjøper eiendommer som er nødvendige for å utføre sin virksomhet. Kjøp skal 

begrunnes med utgangspunkt i vedtatte planer, mål og strategier. 

 

Fastsetting av pris 
Frøya kommune skal som hovedregel kjøpe eiendom til markedspris eller lavere. Markedspris 

etableres ved bruk av godkjent takstmann eller ved at kommunen deltar i åpen budrunde. I 

tilfeller der selger forlanger pris over markedsverdi skal kjøpet alltid vedtas i kommunestyret. 

Sammenlignbare kjøp av eiendom kan ligge til grunn for fastsetting av pris.   
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Retningslinjer når kommunen selger eiendommer 

 

Virkeområde 
Retningslinjene gjelder for salg av eiendom som Frøya kommune eier, så langt ikke annet 

følger av lov, forskrift, avtale eller andre vedtak som går foran disse retningslinjene. 

 

Kommunedirektøren 
Kommunedirektøren eller den kommunedirektøren har delegert myndighet til, har fullmakt til 

å selge en eiendom dersom salget er i samsvar med disse retningslinjene, lov, forskrift eller 

andre vedtak som går foran retningslinjene. 

 

Kommunestyret 
Salg av kommunale eiendommer skal besluttes av kommunestyret ved enkeltvedtak dersom: 

 Eiendommene har vært gjenstand for tidligere politiske vedtak som stiller spesielle 

vilkår for kommunens utnyttelse/bruk av eiendommen 

 Eiendommen vurderes til å ha en spesiell allmenn eller offentlig interesse 

(historisk/kulturelt/samfunnsmessig) 

 Eiendommen har en strategisk beliggenhet i forhold til sentrumsutvikling 

 Dersom verditakst overstiger 1 million NOK. 

 

Definisjoner 
Med eiendommer menes grunneiendommer og bygninger, enten hver for seg eller i 

kombinasjon. 

Med salg menes overdragelse av eierrettigheter på bakgrunn av oppgjør i form av penger eller 

makeskifte (bytte). 

Markedsverdi er den høyeste verdi markedet er villig til å betale for eiendommen etter at den 

er lagt ut for salg i markedet.  

Verditakst er den verdien som godkjent takstmann setter på en eiendom. 

Næringsdrivende er person eller foretak som driver økonomisk virksomhet og registrert i 

foretaksregistret. 
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Selvkostprinsippet er at kommunen som eier får dekket summen av samtlige kostnader som 

ansees å vedrøre erverv, opparbeiding og salg av en eiendom.  

 

Regulering 
Eiendommer som selges skal ved salgstidspunktet være regulert og godkjent til det formål og 

den bruk som avspeiles i verditaksten. 

Kommuneplanens arealdel er øverste nivå av regulering. Planen ligger til grunn for regulert 

status i områder som ikke er regulert i egen områdeplan. 

 

Unntak etter lov eller avtale 
Personer som etter lov (for eksempel lov om tomtefeste) eller avtale har krav på å få kjøpe en 

eiendom kan tilbys å kjøpe denne eiendommen til den pris som lov eller avtale setter. 

Gir ikke lov eller avtale noen anvisning om pris, kan eiendommen selges til 

selvkost/markedsverdi fastsatt ved takst uten konkurranse. 

 

Forkjøpsrett  
Frøya kommune kan etter vurdering påberope seg forkjøpsrett til eiendom den selger for å 

hindre spekulasjon eller uønsket bruk av eiendommen ved videresalg. 

 

Premisser ved salg 
Kommunale eiendommer skal som hovedregel selges til selvkost. Salget kan skje i egen regi 

eller gjennom eiendomsmegler. Kommunedirektøren vurderer og beslutter fremgangsmåte i 

hvert enkelt tilfelle. Selvkost eller verditakst skal alltid danne utgangspunkt for salget. 

 

Direktesalg til markedsverdi 
Salg av kommunale eiendommer kan gjennomføres direkte til selvkost eller markedsverdi 

eller etter budrunde mellom et begrenset antall budgivere dersom dette av økonomiske, 

utviklingsmessige, sosiale eller andre grunner vurderes som mer hensiktsmessig enn å selge til 

høystbydende etter kunngjøring. 
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Eiendommer som bare kan utnyttes hensiktsmessig sammen med tilleggende eiendom 
Kommunale eiendommer som på grunn av reguleringsformål, adkomst, eiendomsgrenser eller 

andre spesielle forhold bare kan utnyttes hensiktsmessig sammen med tilgrensende eiendom 

kan selges direkte til eier av slik eiendom. Det er en forutsetning for salget at arealet er 

regulert til eller skal reguleres til ønsket formål og at salget skal skje til 

selvkost/markedsverdi. 

 

Boligtomter 
Frøya kommune har ferdige boligtomter ledig for salg.  

Ved salg av kommunale boligtomter skal markedsverdi/selvkostprinsippet fastsettes før 

tomtene legges ut for salg. Når salget skjer i egen regi og det er flere interessenter på samme 

tomt skal det foretas loddtrekning mellom interessentene.   

 

Næringseiendommer 
Ved salg av næringsarealer kan Frøya kommune velge å stille vilkår slik at også andre 

kriterier enn pris vektlegges i valg av kjøper. Slike kriterier kan eksempelvis være knyttet til 

antall arbeidsplasser som skapes eller virksomhetens påvirkning på klima og miljø. 

Salg kan avvises dersom ingen kjøpere vurderes å oppfylle vilkårene. 

 

Dokumentavgift, oppmåling, tinglysning og skjøte 
Frøya kommune tar ansvar for utsteding av skjøte og tinglysning. Omkostninger til 

dokumentavgift, tinglysning, oppmåling ol. dekkes av kjøper. 

Skjøte utstedes og tinglyses når betaling for kjøpesum og omkostninger er mottatt, eller det er 

stilt tilfredsstillende sikkerhet. 
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Takst og meglerkostnader 
Frøya kommune kan forskutterer kostnadene til taksering og eventuelle meglerhonorarer.  

 

Kontrakt 
Frøya kommune utarbeider kontrakt for salget i to eksemplar. Signert kontrakt skal legges 

fram til politisk godkjenning og signert kontrakt regnes da som bindende avtale for begge 

parter og danner utgangspunktet for oppgjør og eiendomsoverdragelsen.  

 

Oppgjør 
Frøya kommune fakturerer kjøper for kjøpesum og omkostninger i henhold til signert 

kontrakt. 
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