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Saknr: 147/18 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

29.11.2018 

Arkivsaksnr: 

18/3256 

Sak nr: 

147/18 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

147/18 Kommunestyret 29.11.2018 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 25.10.18  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møtet 25.10.18 godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møtet 25.10.18 

 



Saknr: 148/18 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

29.11.2018 

Arkivsaksnr: 

18/3255 

Sak nr: 

148/18 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

148/18 Kommunestyret 29.11.2018 

 

REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Referatene tas til orientering. 

 

Vedlegg: 

 

HAMOS Møteprotokoll 20.11.18 

Referat ekstra styringsgruppemøte 19.10..18 

Referat Vertskommunenemnd SIO 

 



Saknr: 149/18 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

29.11.2018 

Arkivsaksnr: 

18/55 

Sak nr: 

149/18 

Saksbehandler: 

Bjørnar Grytvik 

Arkivkode: 

M55 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

171/18 Formannskapet 16.10.2018 

182/18 Formannskapet 12.11.2018 

149/18 Kommunestyret 29.11.2018 

 

AVLØPSRENSEANLEGG SISTRANDA - HAMARVIK  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

1. Frøya kommunestyre vedtar å bygge et nytt felles mekanisk avløpsrenseanlegg for 

avløpsområdene Sistranda- Hamarvik-Flatval med rensegrad tilpasset forurensningsforskriften 

§13-8 «Utslipp til mindre sårbart område».  

 

2. Lokalisering av anlegget utredes nærmere før behandling i kommunestyret. 

 

3. Så langt det er mulig å gjennomføre innenfor kostnadsrammen på 58 mill. kroner skal: 

- Anlegg og lokaliteter utformes slik at det er forberedt for oppgradering til høyere rensegrad 

ved eventuelt fremtidig behov.  

- Maskinelt utstyr velges med fokus på lavest mulig drifts- og vedlikeholdskostnader.  

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 12.11.2018 sak 182/18 

 

Vedtak: 

 

1. Frøya kommunestyre vedtar å bygge et nytt felles mekanisk avløpsrenseanlegg for 

avløpsområdene Sistranda- Hamarvik-Flatval med rensegrad tilpasset forurensningsforskriften 

§13-8 «Utslipp til mindre sårbart område».  

 

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 

 

2. Lokalisering av anlegget utredes nærmere før behandling i kommunestyret. 

 

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 

 

3. Så langt det er mulig å gjennomføre innenfor kostnadsrammen på 58 mill. kroner skal: 

- Anlegg og lokaliteter utformes slik at det er forberedt for oppgradering til høyere rensegrad 

ved eventuelt fremtidig behov.  

- Maskinelt utstyr velges med fokus på lavest mulig drifts- og vedlikeholdskostnader.  

 

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 
 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 16.10.2018 sak 171/18 

 

Vedtak: 
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Formannskapet ber om at det tas en ny vurdering på avløpsområdene Sistranda- Hamarvik- Flatval.  

Vi ønsker en utredning av en todeling av avløpsområrdet.Vi ber også om en vurdering på om vi på en 

rimeligere måte kan innfri direktivet som kommer i 2021. 

 

Enstemmig.  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommunestyre vedtar å bygge et nytt felles mekanisk avløpsrenseanlegg for 

avløpsområdene Sistranda- Hamarvik-Flatval med rensegrad tilpasset forurensningsforskriften 

§13-8 «Utslipp til mindre sårbart område».  

2. Anlegget lokaliseres fortrinnsvis på Starrberget (industriområde N1). Alternativt på Hamarvik 

hvis N1 ikke blir realisert innen rimelig tid. 

3. Så langt det er mulig å gjennomføre innenfor kostnadsrammen på 58 mill. kroner skal: 

- Anlegg og lokaliteter utformes slik at det er forberedt for oppgradering til høyere rensegrad 

ved eventuelt fremtidig behov.  

- Maskinelt utstyr velges med fokus på lavest mulig drifts- og vedlikeholdskostnader.  
 

Vedlegg: 

 

1. Opprinnelig saksfremlegg, sak 171/18 

2. Kost/nyttevurdering renseanlegg for Sistranda (Sweco AS) 

3. Kost/nyttevurdering renseanlegg for Hamarvik (Sweco AS)  

4. Sammendrag Hovedplan for avløp 2017-2027 (Sweco AS) 

5. Vurdering av nye renseløsninger Hamarvik (Envidan Momentum AS)                          

 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

 

1. Forprosjekt til nytt renseanlegg Hamarvik (Envidan Momentum AS) 

2. Skisseløsning silanlegg for Sistranda (Sweco AS) 

3. Strømningsanalyse (Åkerblå AS) 

4. Sårbarhetsvurdering for sjøresipienten på strekningen  Flatval til Sistranda (Sweco AS) 

 

    

    

    

Saksopplysninger:   

 

Opprinnelig saksframlegg (vedlegg 1) ble av Frøya Formannskap i sak 171/18 returnert til rådmannen med 

følgende forslag: 

 

1. Formannskapet ber om at det tas en ny vurdering på avløpsområdene Sistranda-Hamarvik-

Flatval. Vi ønsker en utredning av en todeling av avløpsområdet. 

2. Formannskapet ber om en vurdering på om vi på en rimeligere måte kan innfri direktivet som 

kommer i 2021 

 

Rådmannen besvarer nedenfor Formannskapets ønske om vurderinger: 

PUNKT 1:                                                                                                                                      

Aktuelt avløpsområde kan deles opp i to områder:  

1) Sistranda: anlegg lokalisert på et eventuelt fremtidig industriområde på Starrberget (N1)  
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2) Hamarvika + Flatval: anlegg lokalisert på Hamarvika Sør.  

 

I sammenheng med arbeidet med Hovedplan for avløp har Sweco foretatt en kost/nyttevurdering for et 

avløpsrenseanlegg for Sistranda plassert på Starrberget (industriområde N1*). I vurderingene har de 

sammenlignet bruk av både slamavskillere og silanlegg (mekanisk renseanlegg). 

*Det må bemerkes at det pr. i dag ikke finnes alternative lokasjoner for et renseanlegg 

plassert i Sistrandaområdet utenom N1. Dette enten man ønsker ett separat anlegg for 

Sistranda eller om man ønsker ett felles anlegg for avløpsområde Sistranda-Hamarvik-

Flatval. Ferdigstillingen av dette området vil derfor være avgjørende for når byggingen av et 

renseanlegg på N1 kan startes opp. Byggetid for et renseanlegg kan estimeres til ca 1 år.  

 

I tillegg har Sweco foretatt en kost-/nyttevurderig av et avløpsanlegg for Hamarvik, som grovt sett går 

ut på å: 

Alt. 1: Skifte ut de to eksisterende slamavskillerne med to nye                                                                         

Alt. 2: Etablere et nytt mekanisk renseanlegg (silanlegg) hvor begge eksisterende anlegg samles i ett 

Merk at alt. 1 betinger at Hamarvika avløpsområde også deles i to (som i dag). Slamavskiller på 

Hamarvik Øst betjener da fortsatt samme område som i dag mens slamavskilleren for Hamarvik Sør i 

tillegg til dagens område også skal betjene Flatval. Dette gir rimeligste løsning men er etter rådmannens 

mening svært lite aktuell med tanke på plassbehov, rensekrav og fremtidige behov.  

I sine beregninger har Sweco lagt til grunn en total kapasitet på ca. 5215 pe (3650 pe for Sistranda og 

1565 pe for Hamarvik). Flatval er ikke medregnet.  I sitt saksfremlegg (sak 171/18) har rådmannen lagt 

til grunn en kapasitet på 7000 pe (4000 pe for Sistranda og 3000 pe totalt for Hamarvik+Flatval), hvor 

Flatval er lagt inn med ca. 800 pe. Dette er kapasiteter beregnet av Envidan Momentum i forprosjektet 

for avløpsanlegget.  Med dette utgangspunktet har rådmannen foretatt en totalvurdering som gir 

følgende kostnadsoverslag:  

 

Total pris anlegg for Sistranda plassert på Starrberget:  

a) Slamavskillere m/slamlager: ca. 29 mill.                                                                                                                                  

b) Mekanisk rensing (silanlegg): Ca. 30 mill. 

Total pris anlegg for Hamarvik og Flatval plassert på Hamarvik:  

a) Slamavskillere m/slamlager (2 separate anlegg): ca. 20 mill.                                                                                                             

b) Silanlegg: Ca. 32 mill. 

 

Merk at i prisvurderingen av slamavskiller med lokasjon Hamarvik har rådmannen korrigert Swecos 

prisberegning med tillegg for nødvendig slamlager som ikke var medtatt av Sweco. For 

Hamarvialternativet er også tillagt kostnader for infrastruktur for Flatvaltilknytningen. 

Total pris for en to-deling av avløpsområdene: 

a) Slamavskillere: 49 mill. 

b) Silanlegg: 62 mill. 
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Differanse i favør slamavskillere: 13 mill.  

Overnevnte vurderinger er basert på at det skal velges et primærrenseanlegg som tilfredsstiller rensegrad 

i forhold til Forurensningsforskriften §13-8, mindre sårbart område. Ingen av de to alternativene vil 

tilfredsstille rådmannens opprinnelige anbefaling om at det med bakgrunn i Swecos resipientanalyse for 

berørte sjøområder samt hensynet til fiske, havbruksnæringen og brukerinteresser for øvrig bør velges et 

anlegg som tilfredsstiller rensegrad i forhold til Forurensningsforskriften §13-7, følsomt og normalt 

område. Som konsulentnotatene påpeker er det også svært tvilsomt at alternativ a) slamavskiller vil 

tilfredsstille rensekrav i ht §13-8, som altså er minstekravet som settes til slike anlegg. Etter rådmannens 

vurdering vil det da være lite aktuelt å kunne anbefale en løsning med slamavskillere. 

Prisoverslag for ett felles renseanlegg (silanlegg) for Sistranda-Hamarvik-Flatval lokalisert på 

Hamarvik eller Starrberget (N1), og som tilfredsstiller Forurensningsforskriften §13-7 følsomt og 

normal område, er ca. kr. 58 mill. For å kunne foreta en sammenligning av de to renseløsningene 

(slamavskiller og mekanisk rensing) må vi ta utgangspunkt i samme rensekrav. Det vurderes av Envidan 

Momentum at prisforskjellen mellom et mekanisk renseanlegg som tilfredsstiller §13-7 i forhold til §13-

8, er ca. 4 mill. D.v.s. at sammenligningsgrunnlaget ved ett felles anlegg da blir 54 mill. Dette viser at 

ved en to-deling av renseanlegget blir det ca. 5 mill. rimeligere å benytte slamavskillere og 8 mill. 

dyrere å benytte silanlegg (mekanisk renseanlegg) enn ved å etablere ett felles anlegg for disse 

avløpsområdene.  

Konklusjon: Ved to-delt renseanlegg med slamavskillere vil man spare 13 mill. i forhold til ett felles 

mekanisk renseanlegg som tilfredsstiller rensegrad i ht §13-8 mindre sårbart område.  Bruk av store 

slamavskillere gir flere store ulemper og utfordringer og vil sannsynligvis heller ikke greie minstekravet 

til rensing i ht §13-8. Konklusjonen til både Sweco og Envidan Momentum er at bruk av store 

slamavskillere ikke er å anbefale. Dette er også en generell holdning i fagmiljøet i Norge. Ikke minst 

gjelder dette med bakgrunn i at det er svært vanskelig å møte fremtidige utfordringer i forhold til 

strengere krav til rensing, bla. til rensing av mikroplast.                                                                                                                                                    

I forhold til ett felles anlegg for dette avløpsområdet vil et valg av en to-delt løsning med mekanisk 

rensing gi en vesentlig høyere investeringskostnad. I tillegg vil en to-delt løsning også medføre høyere 

driftskostnader og ressursbehov. Fordelen med en to-delt løsning er at man kan bygge ut ett anlegg i 

gangen og dermed fordele kostnadene over noe lengre tid samt en høyere driftssikkerhet for 

avløpsområdet.  

Rådmannens konklusjon er derfor at en to-deling ikke er å anbefale uansett type renseløsning. 

PUNKT 2:                                                                                                                                  

Formannskapets ønske er svært vanskelig å kunne gi en eksakt vurdering av. For ordens skyld bemerkes 

at EU`s vanndirektiv som kommunene er pålagt gjelder allerede. Det blir ikke pålagt i 2021. Direktivet 

sier at alt vann skal ha god miljøtilstand innen 2021.  Konsekvensen av å ikke oppfylle direktivet er ikke 

kjent.  

Sårbarhetsanalysen foretatt av Sweco for de aktuelle områdene viser at resipientene er sårbare og flere 

steder påvirket av kloakkutslipp. Kommunen som forurensningsmyndighet må ut fra denne analysen 

vurdere hva som må til for å opprette event. opprettholde god miljøtilstand i resipienter sett i forhold til 

nåværende og fremtidig belastning. Som rådmannen har fokusert på i tidligere saksfremlegg så er det 

viktig for kommunen å ta stilling dette også sett i forhold til til kommunens avhengighet av fiske- og 
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havbruksnæringen samt brukerinteresser for øvrig. Vi kan selvsagt lukke øynene for realitetene og si at 

vi greier oss med å bruke slamavskillere men det vil bli svært kostbart hvis det viser seg å ikke være 

godt nok. Det vil også bli svært kostbart hvis myndighetene etter hvert kommer med strengere krav til 

rensing og kvalitetskrav på det slammet som skal leveres til slammottakene.   

Konklusjon:  

Hvis det er enighet om at det er ønskelig å fjerne de eksisterende slamavskillerne i dette avløpsområdet, 

noe som i seg selv gir en forurensningsmessig gevinst samt at flere viktige sentrumsnære og sjønære 

areal blir «frigitt», er rådmannens konklusjon at det ikke er noen rimeligere måter å forbedre  

miljøtilstanden i dette avløpsområdet på enn å etablere ett felles mekanisk renseanlegg. Med et mekanisk 

renseanlegg vil man også i mye større grad være forberedt på framtida. Anlegget bør helst etableres på 

Starrberet (N1) da det sannsynligvis kan gi en noe lavere driftskostnad (mindre pumpedrift) enn ved en 

etablering på Hamarvika. Denne plasseringen vil også være mindre sårbar i forhold til eventuell 

luktproblematikk.                                                                                         For å gjøre dette rimeligst 

mulig uten å risikere å investere i et «for godt anlegg» foreslår rådmannen nå at det benyttes et mekanisk 

primærrenseanlegg som tilfredsstiller rensekravet i ht forurensningsforskriften §13-8, utslipp til mindre 

sårbart område. Hvorvidt en slik løsning innfrir direktivet i 2021 er vanskelig å spå men det er ikke 

usannsynlig ut i fra at befolkningsøkningen i området enda ikke har nådd toppen i 2021. Det anbefales 

derfor at det bygges ett anlegg hvor det benyttes utstyr som er forberedt til å kunne oppgraderes til 

rensing i ht §13-7, utslipp til følsomt og normalt område ved et eventuelt senere behov eller strengere 

fremtidige myndighetskrav. Ved en slik løsning er det mulig å redusere investeringskostnaden med ca. 4 

mill. samt oppnå en noe lavere driftskostnad enn rådmannens opprinnelige forslag. Det er imidlertid 

viktig å kunne opprettholde budsjettrammen på 58 mill. da det bl.a. vil kunne gi større handlefrihet i 

forhold til utstyrsvalg som event. kan gi lavere drifts- og vedlikeholdskostnader enn det foreslåtte utstyr 

i forprosjektet greier. 

Med denne bakgrunn vil rådmannen foreslå følgende alternative innstilling til vedtak: 

1. Frøya kommunestyre vedtar å bygge et nytt felles mekanisk avløpsrenseanlegg for  

    avløpsområdene Sistranda- Hamarvik-Flatval med rensegrad tilpasset forurensningsforskriften  

    §13-8 «Utslipp til mindre sårbart område».  

2. Anlegget lokaliseres fortrinnsvis på Starrberget (industriområde N1). Alternativt på Hamarvik 

    hvis N1 ikke blir realisert innen rimelig tid. 

3. Så langt det er mulig å gjennomføre innenfor kostnadsrammen på 58 mill. kroner skal: 

    - Anlegg og lokaliteter utformes slik at det er forberedt for oppgradering til høyere rensegrad ved 

      eventuelt fremtidig behov.  

    - Maskinelt utstyr velges med fokus på lavest mulig drifts- og vedlikeholdskostnader.  

 

Tilleggsopplysning: 

 

Et viktige argument mot å investere så mye penger i avløpsrenseanlegg er at vi etter hvert vil få høye 

avløpsavgifter for abonnenter tilknyttet kommunale avløpsanlegg. Det er også ofte fokusert på hva Hitra 

kommune gjør i forhold til VA-området og hvilke avgifter de har. For å kunne sammenligne Hitra og 

Frøya må det tas utgangspunkt i at kommunene i 2018 har to forskjellige modeller for gebyrberegning 

for vann og avløp som ikke direkte lar seg sammenligne. I 2019 vil kommunene ha samme 

beregningsmodell da Frøya kommune nylig har vedtatt å innføre en to-delt gebyrberegning slik Hitra 

innførte fra 2018. Vi sammenligner derfor 2018-gebyret for Hitra oppjustert med 3% prisstigning for 

2019, med vårt forslag til gebyrregulativ for 2019. Dette regnestykket viser da at Hitra har et 
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avløpsgebyr for en normalabonnent (120 m2 stor bolig) som er ca. 7% lavere enn vårt (ca. kr. 4.400,-  

mot ca. kr. 4.700,-). Hitra er nå kommet i gang med arbeidene med ny hovedplan for avløp og etter hva 

rådmannen har grunn til å tro har de også ha mye av de samme utfordringene som oss innenfor 

avløpsområdet. Dette vil sannsynligvis medføre at også Hitra kommune etterhvert får et mye høyere 

gebyrnivå enn i dag. Det er derfor ikke usannsynlig at avgiftsnivået innen vann og avløp også i fremtida 

vil bli liggende på noenlunde samme nivå i begge kommuner, avhengig av fremdriftshastighet.   
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FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

29.11.2018 

Arkivsaksnr: 

15/267 

Sak nr: 

150/18 

Saksbehandler: 

Nils Jørgen Karlsen 

Arkivkode: 

611 &50 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

145/16 Formannskapet 18.10.2016 

191/16 Kommunestyret 27.10.2016 

186/18 Formannskapet 12.11.2018 

150/18 Kommunestyret 29.11.2018 

 

SKARPNESET INDUSTRIOMRÅDE  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 

1. Frøya kommune erverver deler av eiendommen Gnr 6 Bnr 4, bestående av regulert areal  - 

Skarpneset industriområde - på 90 daa samt tilleggsareal på 10 daa for kr 5.000.000,- 

2. Frøya kommune dekker grunneiernes kostnader for advokathjelp på kr 151.000,- 

3. Frøya kommmune erverver ikke tilleggsareal på 132 daa 

 

Ervervet finansieres over prosjekt 551499 – Opparbeide næringsområder 

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 12.11.2018 sak 186/18 

 

Vedtak: 

 

1. Frøya kommune erverver deler av eiendommen Gnr 6 Bnr 4, bestående av regulert areal  - Skarpneset 

industriområde - på 90 daa samt tilleggsareal på 10 daa for kr 5.000.000,- 

2. Frøya kommune dekker grunneiernes kostnader for advokathjelp på kr 151.000,- 

3. Frøya kommmune erverver ikke tilleggsareal på 132 daa 

 

Ervervet finansieres over prosjekt 551499 – Opparbeide næringsområder 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 18.10.2016 sak 145/16 

 

Vedtak: 

 

Frøya kommunestyre vedtar å innstille forhandlinger vedrørende kjøp av Skarpneset industriområde til det er 

framforhandlet og signert en intensjonsavtale for framtidig bruk og utnyttelse av industriområdet. 

 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommune erverver deler av eiendommen Gnr 6 Bnr 4, bestående av regulert areal  - Skarpneset 

industriområde - på 90 daa samt tilleggsareal på 10 daa for kr 5.000.000,- 

2. Frøya kommune dekker grunneiernes kostnader for advokathjelp på kr 151.000,- 

3. Frøya kommmune erverver ikke tilleggsareal på 132 daa 

 



Saknr: 150/18 

Ervervet finansieres over prosjekt 551499 – Opparbeide næringsområder 

 

Saksopplysninger:   

 

I 2013 ble Skarpeneset industriområde lagt inn i reguleringsplanen som industriområde. I 2014 ble grunneierne 

forelagt et tilbud på kjøp av planlagt industriområde. I prosessen har kommunens behov av areal - 100 daa - 

samt grunneiernes interesse av å selge hele eiendommen, bestående av 132 daa tilleggsareal og 680 daa utmark 

det vært sentralt. 

 

Formannskapet vedtok i 2016 – sak 145/16 – å innstille forhandlinger vedrørende kjøp av Skarpneset 

industriområde til det er framforhandlet og signert en intensjonsavtale for framtidig bruk og utnyttelse av 

industriområdet. 

 

Saken ble tatt opp på nytt i 2017 og i formannskapet - sak 135/17 – ble det vedtatt at rådmannen fikk i oppdrag 

å gå videre med realisering av Skarpneset industriområde. Trinnvis utbygging vurderes. Kostnader i 

forbindelse med grunnerverv og realisering vil fremmes i egen sak. 

 

I juli 2018 mottok kommunen et brev fra grunneierne, der de ba om et møte med den politiske ledelsen i Frøya 

kommune. Grunneiermøtet ble gjennomført i august. Forventningene fra grunneierne var å få avsluttet saken, 

da med at kommunen ervervet eiendommen.  Formannskapet behandlet forespørselen i september, der 

rådmannen fikk i oppdrag å kontakte store næringsaktører med tanke på framtidig behov av et næringsområde 

av Skarpnesets størrelse og plassering. Etter ny behandling i formannskapet, ble det i oktober sendt ett tilbud til 

grunneierne, basert på tidligere forhandlinger:  

 

 

90 daa industriareal (i følge reguleringsplanen) à kr 50,- pr m2:   4.500.000 

10daa areal mot vågen (den delen som ligger igjen mot vågen) à kr 50,- pr m2:        500.000 

TOTALT         5.000.000 

 

 

Tilbudet ble besvart, der de aksepterer tilbudet. I tillegg ønsker grunneierne at kommunen;  

 

1. Erverver tilleggsarealet på 132 daa 

2. Dekker deres advokatkostnader på kr. 151.000 

 

Rådmannen har besvart deres henvendelse og vist til den politiske behandlingen i formannskap og 

kommunestyre i november. 

 

Vurdering: 

 

Rådmannens innstilling er at kommunen erverver eiendommen som foreslått. Rådmannen mener at det er 

rimelig at kommunen dekker grunneiernes kostnader for advokathjelp. I prosessen har rådmannen vært tydelig 

på at vi ikke har hatt interessert av tilleggsarealet på 132 daa. Rådmannen foreslår derfor at tilleggsarealet ikke 

erverves: 

 

1. Frøya kommune erverver deler av eiendommen Gnr 6 Bnr 4, bestående av regulert areal  - Skarpneset 

industriområde - på 90 daa samt tilleggsareal på 10 daa for kr 5.000.000,- 

2. Frøya kommune dekker grunneiernes kostnader for advokathjelp på kr 151.000,- 

3. Frøya kommmune erverver ikke tilleggsareal på 132 daa 

 

 

Budsjettpost/kontostreng: 

 

Ervervet finansieres over prosjekt 551499 – Opparbeider næringsområder 

 



Saknr: 151/18 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

29.11.2018 

Arkivsaksnr: 

17/3197 

Sak nr: 

151/18 

Saksbehandler: 

Stian Aspaas Haugen 

Arkivkode: 

GNR 8/282 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

120/18 Hovedutvalg for forvaltning 23.08.2018 

172/18 Hovedutvalg for forvaltning 27.11.2018 

151/18 Kommunestyret 29.11.2018 

 

GNR 8 BNR 282 REGULERINGSENDRING FLATVAL  

 

 

Hovedutvalg for forvaltnings instilling til Kommunestyret: 

 

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

reguleringsplan for Del av Flatval, gnr. 8, bnr. 282. m.fl (5014201801) med planbeskrivelse, 

plankart og planbestemmelser datert 16.06.18. 

2. Deler av reguleringsplanen Flatval (1620200101), ikrafttredelsesdato 30.08.2001, som blir berørt 

av ny detaljregulering Del av Flatval, gnr. 8, bnr. 282. m.fl (5014201801) inkludert alle senere 

planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, oppheves. 

 

 

 

 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for forvaltning den 27.11.2018 sak 172/18 

 

Vedtak: 

 

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

reguleringsplan for Del av Flatval, gnr. 8, bnr. 282. m.fl (5014201801) med planbeskrivelse, plankart 

og planbestemmelser datert 16.06.18. 

2. Deler av reguleringsplanen Flatval (1620200101), ikrafttredelsesdato 30.08.2001, som blir berørt av 

ny detaljregulering Del av Flatval, gnr. 8, bnr. 282. m.fl (5014201801) inkludert alle senere 

planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, oppheves. 

 

Enstemmig. 

 

 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for forvaltning den 23.08.2018 sak 120/18 

 

Vedtak: 

 

1. Hovedutvalget for forvaltning vedtar å legge reguleringsplan for Del av Flatval, gnr. 8, bnr. 282. m.fl 

(5014201801) med planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser datert 16.06.18 ut på høring og 

offentlig ettersyn i 6 uker, i medhold av pbl. § 12-11. 

2. Rådmannen skal før sluttbehandling i Hovedutvalget for forvaltning og Kommunestyret sørge for at 

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

mindre suppleringer og justeringer. 

3. Det tas sikte på å oppheve deler av følgende gjeldende detaljregulering; Flatval (1620200101), 

ikrafttredelsesdato 30.08.2001, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende 

bestemmelser, ved godkjenning av detaljregulering for Del av Flatval, gnr. 8, bnr. 282. m.fl 

(5014201801). 



Saknr: 151/18 

Enstemmig. 

 

Forslag til vedtak: 

 

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

reguleringsplan for Del av Flatval, gnr. 8, bnr. 282. m.fl (5014201801) med planbeskrivelse, plankart 

og planbestemmelser datert 16.06.18. 

2. Deler av reguleringsplanen Flatval (1620200101), ikrafttredelsesdato 30.08.2001, som blir berørt av 

ny detaljregulering Del av Flatval, gnr. 8, bnr. 282. m.fl (5014201801) inkludert alle senere 

planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, oppheves. 

 

Vedlegg: 

 

1. Planbestemmelser, datert 16.06.18 

2. Plankart, datert 16.06.18 

3. Planbeskrivelse, datert 16.06.18 

4. ROS- analyse, datert 05.06.18 

5. Illustrasjonsplan 1:500, datert 16.06.18 

6. Merknadsbehandling 

7. Merknader samlet 

8. Saksframlegg HFF, sak 120/18, 23.08.18 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

 

1. Referat oppstartsmøte 

2. Planutkast 26.03.18 

3. Planutkast 04.04.18 

4. Merknader oppstartsvarsel 

5. Naboliste 

 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Utredning: 

Planforslaget åpner for utbygging av eneboliger og tomannsboliger, 6 til 8 enheter. Det er videre tenkt en 

endring av veitrase som harmonerer i større grad med den som anlagt tidligere. Det skal opparbeides lekeplass 

for område. 

 

Planområdet ligger delvis innenfor 100-metersbeltet for bebyggelse i strandsonen. Ny planlagt bebyggelse 

ligger ikke innfor 100- metersbeltet. Bygg på område BFS1 er allerede omsøkt i henhold til gjeldende 

detaljreguleringsplan for Flatval (1620200101). Område BFS4 inneholder allerede fradelte tomter som er klar 

til bygging. 

 

Planområde har adkomst fra det gamle ferjeleie på Flatval. Felles veg i området er bygd som 3 - 3,5 m bred 

grusveg og har pr i dag liten trafikk til en bolig, to fritidsboliger samt småbåthavn og ei brygge i regulert, men 

lite utviklet næringsområde «forretning». Skoletransport løses i dag med buss, 250 m fra planområdet. Nabeita 

Oppvekstsenter ligger 2,2 km fra planområdet, 11 min med sykkel. Post i butikk, bank mm finner en på 

Sistranda, ca. 7,5 km fra planområdet, 10 min med bil. 

 

Planforslaget 

Forslag til detaljreguleringsplan av for Del av Flatval, GNR. 8, BNR. 282, M.FL er mottatt fra Nordbohus AS, 

på vegne av Nordbohus Systembygg AS, Fosen. Planområde utgjør deler av gnr. 8, bnr. 17/124/242/281/282, 

regulert til henholdsvis bolig, vei og friluftsområde i detaljreguleringsplan for Flatval (1620200101). Bakgrunn 

for saken og beskrivelse av tiltaket fremgår av saksframlegg til behandling før høring og offentlig ettersyn, se 

vedlegg 8.   

 



Saknr: 151/18 

Forhold til overordnete planer 

Planforslaget er i hovedtrekk i tråd med overordnete planer.  

 

Nasjonale forventninger til kommunal planlegging, Kommunal planstrategi: 

Planforslaget er i tråd med Nasjonale forventninger til kommunal planlegging, med Bærekraftig areal- og 

samfunnsutvikling ved å regulere fortetting med helårsboliger. 

 

Kommuneplanens arealdel (KPA): 

Området er i kommuneplanens arealdel regulert med hensynssone H910: videreføring av gjeldende 

reguleringsplan. KPA generelle bestemmelser gjelder også for den arealbruk som videreføres gjennom H910. 

KPA har definert en differensiert byggegrense mot sjø, som for planområdet følger byggegrense 

(formålsgrense) i fastsatt reguleringsplan. 

 

Gjeldende reguleringsplan 

I gjeldende reguleringsplan for Flatval (1620200101) er området i hovedsak regulert til bolig og vei, men 

østlige del av planområde er avsatt til Friluftsområde. 

Avvik fra gjeldende plan: Dette medfører en endring av 2,5 daa friluftsområde til bolig, lek og 

samferdselsformål. Fl friluftsområdet var opprinnelig på 12,5 daa, og vil etter endring bli på 10 daa. 

 

Førstegangs behandling 

Planforslaget ble førstegangsbehandlet av Hovedutvalget for forvaltning (HFF) den 23.08.18 sak 120/18. HFF 

vedtok å fremme saken og sende den på høring og legge den ut til offentlig ettersyn.   

 

Endringer etter førstegangsbehandling 

Det er foretatt mindre justeringer i planforslaget som lå ute til høring og offentlig ettersyn. Dette er blant annet 

mindre karttekniske justeringer og mindre revideringer av planbestemmelsene.  

 

Som ledd i kvalitetssikringen av planforslaget, og for å imøtekomme høringsuttalelser, er det gjort mindre 

endringer 

 

Høringsuttalelser: 

Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden fra 24.08.18 til 12.10.18. På grunn av feil i utgående 

post ble høringsfrist for plan forlenget til 16.11.18, for enkelte parter. I samme periode ble forslaget sendt 

regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 3 

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

 

Merknad Rådmannens kommentar 

Uttalelse fra Fylkesmannen i Trøndelag, 06.11.18: 

 

1. Vi viser til rådmannens vurdering av en evt. 

høyere utnytting av området, jf. også vår 

forhåndsuttalelse til planen. Planen åpner for 6-8 

boenheter, og to av tomtene er åpnet for 

tomannsboliger. Vi har ut fra regionale og nasjonale 

jordverninteresser ingen merknader til 

planendringen. 

2. Fylkesmannen har ut i fra sine øvrige 

fagområder ingen ytterligere merknader til 

endringsforslaget. 

  

  

  

1. Ok, ingen videre merknader. 

 

 

 

 

 

 

2. Ok, ingen merknader. 

Uttalelse fra Trøndelag Fylkeskommune, 07.09.18: 

1. Hensikten med omreguleringen er å plassere 

2 boligtomter ekstra på eiendommen 

8/282. Justering av interne veger skal 

løse adkomst og forbedre øvrige 

tomtearealer. 

Reguleringsbestemmelsene angir 

utnyttelsesgrad og høydebegrensning. 

Det er avsatt område til nærlekeplass. 

  

  

1. Ok. 

 

 

 

 

 

 



Saknr: 151/18 

2. Når det gjelder automatisk fredete 

kulturminner vurderer vi at det er liten 

risiko for at planen vil komme i 

konflikt med slike. Den generelle 

aktsomhetsplikten etter § 8 i 

kulturminneloven er tatt inn i 

reguleringsbestemmelsene. Dersom en 

under opparbeidingen skulle støte på 

noe spesielt i grunnen (mulig fredet 

kulturminne), må en stanse arbeidet og 

varsle fylkeskommunen. 

1. I fht til de områdene vi har ansvar for å 

forvalte har vi ikke ytterligere kommentarer 

elle merknader til planen. 

2. Det er innarbeidet bestemmelse som ivaretar 

dette. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ok, ingen merknader. 

Uttalelse fra Statens vegvesen, 04.09.18: 

1. Statens vegvesen har ingen merknader til 

planforslaget. 

 

  

1. Ok, ingen merknader. 

 

Lovhjemler 

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

 

Vurdering: 

 

Samlet vurdering: 

Planforslaget er godt bearbeidet og ivaretar nødvendige hensyn. Planforslag følger opp rammene, 

bestemmelsene og retningslinjene i kommuneplanens arealdel på en tilfredsstillende måte. 

 

Det innkommet merknader av betydning etter offentlig høring og ettersyn.  

 

Framsatte planforslag åpner for omdisponering av en liten del av friluftsområde Hamnehaugen. Det vil 

omdisponert rundt 2,5 daa av totalt 12,5 daa. Grøntflate i bakgrunn egner seg godt for boligbygging. Det vil bli 

etablert en skjæring mot Hamnehaugen mot øst. Rådmann mener område som friluftsområde vil kunne bli 

opprettholdt, selv om deler blir tatt i bruk til boligbygging. Det har vært viktig å kunne videreføre grøntområde 

uten at det beslaglegger alt for mye viktig friluftsareal. Planforslag har derfor blitt begrenset til å gjelde nedre 

nord vestlige del av friluftsområde, samtidig som man ivaretar høydedraget og beholder dette byggefritt 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Rådmannen at planforslaget detaljregulering for Del av 

Flatval, gnr. 8, bnr. 282. m.fl (5014201801) vedtas. 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Rådmannen å egengodkjenne reguleringsplan for Del av 

Flatval, gnr. 8, bnr. 282. m.fl (5014201801) med planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser datert 

16.06.18. 

Deler av reguleringsplanen Flatval (1620200101), ikrafttredelsesdato 30.08.2001, som blir berørt av ny 

detaljregulering Del av Flatval, gnr. 8, bnr. 282. m.fl (5014201801) inkludert alle senere planendringer, 

delplaner og tilhørende bestemmelser, oppheves. 

 

Forhold til overordna planverk: 

Kommuneplanens areadel (1620200803) 

Flatval (1620200101) 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Kommunen vil, som framtidig eier av de kommunaltekniske anlegg som VA og samferdselsanlegg, bli belastet 

med kostnader til drift og vedlikehold. 

 

 



Saknr: 152/18 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

29.11.2018 

Arkivsaksnr: 

17/2308 

Sak nr: 

152/18 

Saksbehandler: 

Stian Aspaas Haugen 

Arkivkode: 

PLAN 1620201702 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

119/18 Hovedutvalg for forvaltning 23.08.2018 

171/18 Hovedutvalg for forvaltning 27.11.2018 

152/18 Kommunestyret 29.11.2018 

 

DETALJREGULERINGSPLAN NORDNESSA GNR 10 BNR 9  

 

Hovedutvalg for forvaltnings innstilling til kommunestyret: 

 

1. Nordnessa gnr.10, bnr. 9 (planid 1620201702) med planbeskrivelse, plankart og 

planbestemmelser datert 11.08.18 vedtas, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12. 

2. Deler av reguleringsplanen for Hamarvika, deler av gnr. 3 bnr. 10, (planid 1620200912), 

ikrafttredelsesdato 10.12.1998, som blir berørt av ny Nordnessa gnr.10, bnr. 9 (planid 

1620201702) inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, 

oppheves. 

 

 

 

 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for forvaltning den 27.11.2018 sak 171/18 

 

Vedtak: 

 

1. Nordnessa gnr.10, bnr. 9 (planid 1620201702) med planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser 

datert 11.08.18 vedtas, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12. 

2. Deler av reguleringsplanen for Hamarvika, deler av gnr. 3 bnr. 10, (planid 1620200912), 

ikrafttredelsesdato 10.12.1998, som blir berørt av ny Nordnessa gnr.10, bnr. 9 (planid 1620201702) 

inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, oppheves. 

 

Enstemmig. 

 

 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for forvaltning den 23.08.2018 sak 119/18 

 

Vedtak: 

1. Hovedutvalget for forvaltning vedtar å legge reguleringsplan for Nordnessa gnr.10, bnr. 9 (planid 

1620201702) med planbeskrivelse datert 07.03.18 plankart datert 07.03.18, og planbestemmelser 

datert 07.03.18 ut på høring og offentlig ettersyn i 6 uker, i medhold av pbl. § 12-11. 

2. Rådmannen skal før sluttbehandling i Hovedutvalget for forvaltning og Kommunestyret sørge for at 

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

mindre suppleringer og justeringer. 

3. Det tas sikte på å oppheve deler av følgende gjeldende detaljregulering; Hamarvika, deler av gnr. 3 

bnr. 10, (planid 1620200912), ikrafttredelsesdato 10.12.1998, inkludert alle senere planendringer, 

delplaner og tilhørende bestemmelser, ved godkjenning av detaljregulering for Nordnessa gnr.10, bnr. 

9 (planid 1620201702). 

 

Enstemmig. 

 



Saknr: 152/18 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Nordnessa gnr.10, bnr. 9 (planid 1620201702) med planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser 

datert 11.08.18 vedtas, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12. 

2. Deler av reguleringsplanen for Hamarvika, deler av gnr. 3 bnr. 10, (planid 1620200912), 

ikrafttredelsesdato 10.12.1998, som blir berørt av ny Nordnessa gnr.10, bnr. 9 (planid 1620201702) 

inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, oppheves. 

 

Vedlegg: 

 

1. Planbeskrivelse, datert 08.11.18 

2. Planbestemmelser, datert 08.11.18 

3. Plankart, datert 08.11.18 

4. Vedlegg 1: Sammenstilling høringsuttalelser 

5. Vedlegg 2: ROS analyse 

6. Vedlegg 3: Utsiktsforhold, revidert 08.11.18 

7. Vedlegg 4: landskap, revidert 08.11.18 

8. Vedlegg 5: Sol skyggeanalyse, revidert 08.11.18 

9. Vedlegg 6: Temaplan regplan og foto, revidert 08.11.18 

10. Vedlegg 7: Temakart plan og AR5, revidert 08.11.18 

11. Vedlegg 8: Temakart VA og regplan, revidert 08.11.18 

12. Merknader etter høring og offentlig ettersyn. 

13. Innkomne merknader etter høring og offentlig ettersyn. 

14. Saksframlegg HFF, sak 119/18, 23.08.18 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

 

1. Planforslag, datert 07.03.18 

2. Referat oppstartsmøte, datert 03.03.17 

 

Saksopplysninger:   

 

Planforslaget 

Forslag til detaljregulering for Nordnessa er mottatt fra Kystplan AS, på vegne av tiltakshaver Harry Paulsen. 

Planområdet utgjør del av gnr/bnr 10/9 som ligger innenfor felt F1 i gjeldende reguleringsplan. Gnr/bnr 10/9 

eies av tiltakshaver og omfatter strandlinje mot sjø, samt et lengre strekk av Hammarnesveien. Bakgrunn for 

saken og beskrivelse av tiltaket fremgår av saksframlegg til behandling for høring og offentlig ettersyn, se 

vedlegg 14.   

 

Hensikt med reguleringen / omreguleringen 

Hensikten med reguleringen/ omreguleringen er å legge til rette for utbygging av eneboliger og tomannsbolig i 

området. 

 

Forhold til overordnete planer 

Nasjonale forventninger til kommunal planlegging, Kommunal planstrategi: 

Planforslaget er i tråd med Nasjonale forventninger til kommunal planlegging, med Bærekraftig areal- og 

samfunnsutvikling ved å regulere fortetting med helårsboliger. 

 

Kommuneplanens arealdel (KPA): 

Området er i kommuneplanens arealdel regulert med hensynssone H910: videreføring av gjeldende 

reguleringsplan. KPAs generelle bestemmelser gjelder også for den arealbruk som videreføres gjennom H910. 

KPA har definert en differensiert byggegrense mot sjø, som for planområdet følger byggegrense 

(formålsgrense) i fastsatt reguleringsplan. 

Vurdering av om planforslaget er i tråd med KPA (Det er vurdert at KPAs generelle bestemmelser gjelder 

parallelt med gjeldende reguleringsplan, videreført gjennom H910): 

Planforslaget avviker fra KPA v/gjeldende reguleringsplans arealbruksformål og bestemmelse om tetthet (se 

neste punkt). Planforslaget er i tråd med KPAs generelle bestemmelser, v/ §3.9 etablering av lekeplasser, §3.10 



Saknr: 152/18 

utforming av bebyggelse i strandsonen og med KPA v/gjeldende reguleringsplan når det gjelder byggegrense 

mot sjø. 

 

Planforslaget medfører en omdisponering av registrert innmarksbeite jf. FKB-AR5 på om lag 3,3 daa. 

 

Gjeldende reguleringsplan 

I gjeldende reguleringsplan for Hammarvika (ID1620200912) er området regulert til fritidsbolig, felt FB1 

(avsatt til 4 fritidsboliger, ytterligere fortetting ikke tillatt, byggegrenser ligger i formålsgrensen). 

Avvik fra gjeldende plan: området søkes regulert til boligformål (helårsbolig: eneboliger og tomannsbolig), 

med fortetting av areal disponert av kun èn fritidsbolig i dag. 

Eksisterende fritidsbolig har to godkjente tilbygg, godkjent 7.7.2014, samt et garasjebygg. 

 

Førstegangs behandling 

Planforslaget ble førstegangsbehandlet av Hovedutvalget for forvaltning (HFF) den 23.08.18 sak 119/18. HFF 

vedtok å fremme saken og sende den på høring og legge den ut til offentlig ettersyn.   

 

Endringer etter førstegangsbehandling 

De viktigste endringer etter førstegangsbehandling er:  

 

Planbeskrivelse: 

 Deltema sosial infrastruktur må er oppdatert med riktige avstander til skole/barnehage. 

 Sol/skygge er endret til klokkeslett kl 15.00 og kl 18.00, i stedenfor kl 12.00 og 19.00 

Illustrasjonsmateriale: 

 Alle temakart som inkluderer feltavgrensninger er oppdatert til gjeldende plankart. 

 Sol/skygge illustrasjoner er oppdatert og endret med andre tidspunkt på døgnet. 

Plankart 

 Egen byggegrense mot sjø (kalt BMS i plankart) er fjernet og byggegrenser på tomt er gjeldende.  

 Feltnavn er lagt inn med eierform 

 Byggegrense på tomt D er flyttet 

 Avkjørselspil er lagt inn 

 Vendehammer på tomt D er fjernet 

Planbestemmelser 

 § 3.1 er endret i tråd med § 3.10 i kommuneplanens areadel 

 § 4.2 er revidert og rekkefølgebestemmelse flyttet 

 § 5.1 Bestemmelse endret i tråd med feltnavn og plassering av bom endret 

 § 6.0 Rekkefølgebestemmelse knyttet til lekeplass og felt D er endret. 

 

Som ledd i kvalitetssikringen av planforslaget, og for å imøtekomme høringsuttalelser, er også gjort mindre 

endringer.  

 

Høringsuttalelser: 

Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden fra 28.08.18 til 12.10.18. I samme periode ble forslaget 

sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder m.fl. til uttalelse. På grunn av 

feil i postutsendelse ble høringsfrist satt til 16.11.18 for enkelte parter. Det kom inn totalt 3 uttalelser. Disse 

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

 

Merknad Rådmannens vurdering 

Fylkesmannen i Trøndelag,  

Dato: 06.11.2018 

 

1. Vi viser til vår forhåndsuttalelse av 

21.08.2017, hvor vi rådet kommunen til å vurdere 

forslaget til endring av arealbruk ved revisjon av 

kommuneplanens arealdel. Dette ikke minst ut fra at 

området delvis består av innmarksbeite og at 

gjeldende plan, som regulerer området til 

fritidsbebyggelse, ikke åpner for ytterligere fortetting 

  

  

  

1. Ettersom kommunen har godkjent oppstart 

gjennom oppstartsmøtet. Det er ønske at 

områder satt av til fritidsboliger heller 

brukes til helårsboliger i sentrale områder 

med kort avstand til butikk og offentlige 

servicefunksjoner. Dette er i tråd SPR 

samordnet bolig, areal og 
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i området. Kommunen har, tross dette rådet, vurdert 

at planprosess for denne planendringen kan 

gjennomføres i forkant av arealplanrevisjonen. 

2. Det planlegges for 4-5 boenheter innenfor 

området. Fylkesmannen som landbruksmyndighet 

ber kommunen vurdere en høyere utnytting av dette 

attraktivt beliggende området før sluttbehandling. 

3. Planområdet er satt av til fritidsbebyggelse i 

gjeldende plan. Det vil si at planforslaget ikke i tråd 

med planen. Området Hammarvika – Hammarneset 

ligger sentralt, og har etter hvert fått form som et 

boligområde. Slik sett er en endring fra 

fritidsbebyggelse til bolig en naturlig utvikling. 

4. Store deler av planområdet ligger innenfor 

100-metersbeltet langs sjøen. Det vises til vår 

tidligere uttalelse til varsel om oppstart av 

planarbeid, og til vår uttalelse til 

reguleringsplanarbeid for Hammarvikbukta 

boligområde som også er i gang. Det er viktig at det i 

reguleringsplanen for Nordnessa ikke åpnes for 

inngrep nærmere sjøen enn eksisterende bebyggelse. 

transportplanlegging. 

 

 

 

2. Høyere tetthet er vurdert, men planforslaget 

slik det framlagt er i tråd med tålegrensen 

for etablert infrastruktur og eksisterende 

boligstruktur i område.  

3. Ok, se punkt 1. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Framlagte planforslag åpner ikke for mer 

bygging innenfor 100 meterssonen enn 

gjeldende plan.  

Trøndelag Fylkeskommune, 

Dato: 07.09.2018 

 

1. Planforslaget viser to byggegrenser, dette 

kan bidra til misforståelser. Egen byggegrense mot 

sjø (BMS) bør tas ut av planen, slik anbefaler vi at 

planen gjøres mest mulig entydig. 

2. Fylkeskommunen utførte en arkeologisk 

befaring av planområdet 12.07.17. Det ble ikke 

observert automatisk fredete eller andre verneverdige 

kulturminner som planen vil komme i konflikt med. 

Det er registrert rester av en nyere tids hustuft like 

vest for planområdet med Id 121094. Vi minner om 

den generelle aktsomhetsplikten etter § 8 i 

kulturminneloven. Dersom en under opparbeidingen 

skulle støte på noe spesielt i grunnen (mulig fredet 

kulturminne), må en stanse arbeidet og varsle 

fylkeskommunen. 

  

  

  

1. Egen byggegrense mot sjø (BMS) er fjernet. 

 

 

 

2.  Ok, ivaretatt gjennom bestemmelse § 3.2. 

Statens vegvesen, 

Dato: 10.09.2018 

 

1. Frøya kommune er i gang med rullering av 

sin arealplan, og Statens vegvesen mener kommunen 

burde avventet arealplanen før de regulerer dette 

boligfeltet. På den måten ville man kunne sett dette 

boligområdet i sammenheng med hvor og hvordan 

Frøya kommune ønsker å etablere boligområder i et 

overordnet perspektiv. Reguleringsplanen omfatter 

dog kun tre nye boligtomter, hvor det tenkes oppført 

til sammen fire boenheter, i et allerede etablert 

boligområde. 

2. Området ligger i privat veg 

Hammarnesvegen, som har avkjørsel kommunal veg. 

Langs fv. 716 er det gang- og sykkelveg hele veien 

inn til Nabeita skole. Fra området er det ca. 1,6 km 

til skolen. Statens vegvesen anser trafikksikkerheten 

på skoleveg for å være ivaretatt i så måte. Statens 

  

  

  

1. Se punkt 1 til Fylkesmannen sin uttalelse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ok, trafikksikkerhet ivaretatt på 

tilfredsstillende måte. 
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vegvesen har ingen merknader til planforslaget. 

Merknader fra saksframlegg 23.08.18 

 

Planbeskrivelse: 

1. Deltema sosial infrastruktur må oppdateres 

med riktige avstander til skole/barnehage. 

2.  Deltema vind bør omtale lokalklimatiske 

forhold, spesielt for uteoppholdsarealer 

tidlig på våren/sommer. 

3. Sol/skyggestudier for vår kl.19 gjengitt i 

planbeskrivelsen viser en solvinkel som 

tilsvarer ca. kl. 12. 

 

Illustrasjonsmateriale fra forslagsstiller: 

4. Alle temakart som inkluderer 

feltavgrensninger henviser til et tidligere 

utkast av plankart. Disse oppdateres i 

henhold til endelig plankart. 

5. Sol/skyggeanalyse oppdateres med presise 

opplysninger for tidspunkt, spesifisert med 

vår/sommertid. Solstudier er markert med 

tidspunktene 08.00 og 19.00, solvinkelen er 

feil for bilde markert vår kl. 19.00 (samme 

som for planbeskrivelse). Solstudiene bør 

dokumentere de tidsrom der det er aktuelt 

for barn og voksne å benytte utearealer på 

dagtid og tidlig kveld (minimum kl.15.00). 

 

Plankartet: 

6. Feltnavn mangler for alle formål, disse må 

ha anvisning for eieform 

offentlig/felles/privat, se standard for 

navngivning av formålsareal (link). 

7. Det er 2 typer linjer for byggegrenser, BMS 

(byggegrense mot sjø) og byggegrense 

innenfor hver enkelt tomt. Disse samsvarer 

ikke med hverandre og linje for BMS ligger 

delvis utenfor byggeområder. Foreslåtte 

byggegrenser for feltene skal ivareta 

byggegrense mot sjø, en BMS er overflødig. 

8. Byggegrensen for felt D revurderes slik at 

den er i tråd med fylkesmannens innspill 

om at ikke nye bygg bør tillates oppført 

mellom eksisterende bygg og sjø, se 

rådmannens kommentar til innspill fra 

fylkesmannen. Søndre linje for byggegrense 

ligger utenfor byggeområdet. Garasjebygg 

beliggende i felt D ligger delvis utenfor 

foreslått byggegrense i feltet. Foreslått 

byggegrense i felt D gir mulighet for å føre 

opp bygning nærmere sjø enn det 

eksisterende bebyggelse ligger i dag, 

samtidig som den forhindrer gjenoppføring 

av garasje på samme sted, dersom denne 

skulle brenne ned. 

9. Avkjørselspiler på plankart mangler 

(adkomst til tomtene fra kjørevei) 

10. Det er vist 2 vendehammere i plankartet. 

  

  

  

1. Er oppdatert fra forslagstiller. 

 

 

2. Tema er videre vurdert i planbeskrivelse og 

ROS- analyse fra forslagstiller. 

 

3. Sol/skygge oppdatert med tidspunktene kl 

15.00 og 18.00 fra forslagsstiller 

 

 

4. Temakart m. mer oppdatert i henhold til 

nytt planforslag fra forslagstiller. 

 

 

 

5. Se punkt 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Feltnavn og eierform lagt inn i nytt forslag 

fra forslagstiller. 

 

 

7. Byggegrense BMS er fjernet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Byggegrense for felt D er justert og gjort 

mindre.  
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Plassering av bom, nevnt i bestemmelser, er 

ikke vist i plankart. Dersom vendehammer 

ved felt D skal være privat kan arealet inngå 

i byggeområdet, og ikke reguleres som 

(felles) kjøreareal. Se kommentar til 

bestemmelse, §5.1. 

 

Bestemmelser: 

11. § 3.1 Generelle bestemmelser: Punkt a) 

‘Bebyggelse skal gis en estetisk 

tilfredsstillende form, materialbehandling 

og farge. Tilbygg, o.l. skal tilpasses den 

eksisterende bebyggelsen med hensyn på de 

nevnte faktorer. Byggene skal ha helhetlig 

uttrykk i form og farger.’ Bestemmelsen gir 

ikke entydige bestemmelser for utforming 

av bebyggelse (‘estetisk tilfredsstillende’). 

Punktet overlapper med KPAs krav til 

utforming for bebyggelse innenfor 100-

metersbeltet fra sjø stilles gjennom 

fellesbestemmelser i KPAs §3.10. Krav til 

utforming av bebyggelse i strandsonen bør 

videreføres for hele planområdet gjennom 

bestemmelsene, i tråd med til enhver tid 

gjeldende KPA. 

12. § 4.2 Avløp Punkt a) synes å referere til et 

område i plankart som ikke er definert: 

‘Område for eksisterende septiktank. Det 

tillates oppført renseanlegg på området.’ 

Første setning strykes og hele avsnittet 

revurderes og flyttes til fellesbestemmelser. 

Punkt b) ‘før byggetillatelse’ er en 

rekkefølgebestemmelse og flyttes til §6, 

rekkefølgebestemmelser. 

13. § 5.1 Vei Punkt d) ‘Kjørevei skal være 

privat’ og e) Det kan settes opp bom over 

veien for å hindre uønsket kjøring/trafikk på 

tomt D. Forutsetningen er at det ikke 

forhindrer snumulighetene.’ Kjøreveien er 

felles for flere felter og reguleres felles, 

angitt med feltnavn (f_SKV). Kjøreveien 

skal være offentlig tilgjengelig og gi 

offentligheten tilgang til strandsonen. 

Plassering av bom i plankart skal ivareta 

dette. Det må dokumenteres hvordan dette 

løses. 

14. § 6 Rekkefølgebestemmelser Punkt b): 

Formuleringen ‘Lekeplassen skal 

opparbeides av utbygger når to av tomtene i 

planen er tatt i bruk’ er noe upresis. 

Opparbeidelse bør generelt knyttes til enten 

igangsettelsestillatelse, brukstillatelse eller 

ferdigattest for bolig, og det bør presiseres 

om det er 2. søknad om tiltak/boenhet nytt 

areal eller 1. boenhet i tillegg til den 

eksisterende. Bestemmelsen foreslås endret 

til: ‘Lekeplassen, felt f_BLK, skal være 

opparbeidet før brukstillatelse kan gis for 2. 

 

 

 

 

 

 

9. Avkjørselspiler er lagt inn fra forslagstiller 

10. Vendehammer på tomt D er fjernet og lagt 

inn på vei. Tilhørende bestemmelse er 

revidert. 

 

 

 

 

 

 

 

11. Bestemmelse er revidert og omformulert til 

å være i henhold til bestemmelse 3.10 i 

KPA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Bestemmelse er revidert i tråd med 

tilbakemelding. Deler av bestemmelse er 

flyttet til rekkefølgebestemmelser § 6.  

 

 

 

 

 

 

 

13. Eierform på vei er ført i plankart. Plassering 

av bom og revidering av felt D ivaretar 

allmenhetens tilgang i tråd med 

tilbakemelding av forslagstiller. 
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nye boenhet i planområdet. For felt D legges 

inn bestemmelse som hindrer ny bebyggelse 

innenfor feltet, men tillater gjenoppbygging 

av eksisterende bebyggelse. 

 

 

 

14. Rekkefølgebestemmelse § 6.b er revidert i 

tråd med tilbakemelding gitt. For felt D er 

feltet avgrenset og gjort mindre. Feltet tar 

dermed for seg kun eksisterende opparbeidet 

tomt. 

 

 

Innsigelser 

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

hvis saksområde blir berørt. Kommunestyret kan dermed vedta reguleringsplanen. 

 

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: 

Det foreligger interessemotsetning mellom hensyn til bygging innenfor 100-metersbeltet til strandsonen, ønsket 

om offentlig tilgjengelighet, og ønske om fortetting. Forslagstiller har foretatt en rekke rettinger i planforslaget 

for å sikre god kvalitet og at allmenhetens interesser i strandsonen ivaretas. Planskissen har en tilfredsstillende 

utforming av ny bebyggelse, mens planforslaget er justert for å gi klarere og mer entydige rammer for 

utforming. Slik rådmannen vurderer det så følger planforslaget opp rammene i bestemmelsene og 

retningslinjene i kommuneplan for Frøya ved å omregulere fra fritidsbebyggelse til boligformål. Planforslaget 

legger opp til boligbebyggelse, med 3-4 nye boenheter. Planområdet ligger i et etablert område for bolig og 

fritidsbolig, og omreguleringen anses som uproblematisk. 

 

Merknader fra høringsperioden er fulgt opp på en tilfredsstillende måte. Fylkesmannen hadde bl.a. merknader 

til bygging i strandsonen, ved at ny bebyggelse ikke må tillates nærmere sjø enn eksisterende bygninger. Dette 

er nå sikret gjennom framlagte forslag.  

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Rådmannen at planforslag for Nordnessa gnr.10, bnr. 9 

(planid 1620201702) med planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser datert 11.08.18 vedtas, i henhold til 

plan- og bygningsloven § 12-12.. 

 

Forhold til overordna planverk: 

- Kommuneplanens arealdel (ID 1620200803) 

- Reguleringsplan for Hammarvika (ID1620200912) 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Kommunen vil, som framtidig eier av de kommunaltekniske anlegg som VA og samferdselsanlegg, bli belastet 

med kostnader til drift og vedlikehold. 
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FRØYA SYKEHJEM - MULIGHETSSTUDIE FOR OMBYGGING  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Kommunestyret vedtar å legge ut Frøya Sykehjem for salg 

 

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 12.11.2018 sak 183/18 

 

Vedtak: 

Kommunestyret vedtar å legge ut Frøya Sykehjem for salg 

 

Enstemmig. 
 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret vedtar å legge ut Frøya Sykehjem for salg 

 

Vedlegg: 

 

Mulighetsstudie 

Arealplan 1. etasje 

Arealplan 2. etasje 

Kjeller 

Kart 

Utomhusplan 

 

Saksopplysninger:  

  

I forbindelse med arbeidet med «Morgendagens omsorg» er det klart at kommunen ikke lenger skal 

bruke sykehjemmet på Hamarvik til sykehjem etter at det nye helsehuset er klart. I denne forbindelse ble 

rådmann bedt om å utrede om muligheten for å bygge om sykehjemmet, og bruke det i ettertid til 

alternative kommunale tjenester, og / eller private leiligheter. 

Rådmann har brukt ON arkitekter til dette, og mulighetsstudiet samt konsepttegninger ligger vedlagt til 

saken. 

Mulighetsstudiet er behandlet i styringsgruppen for «Morgendagens omsorg», med innstilling at Frøya 

Sykehjem legges ut for salg. 
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Vurdering: 

 

Rådmann har lagt til grunn at det ikke er noen kommunale tjenesteområder som passer inn på det gamle 

sykehjemmet, etter at dagens sykehjem flytter inn i nytt helsehus. En av hovedpoengene med flyttingen 

av sykehjemmet fra Hamarvik til Sistranda er å samle tjenesten, samt å flytte den nærmere sentrum og 

sentrale funksjoner. Kommunale tjenester som rådmann har vurdert er, bo, aktivitet og miljøtjenesten 

(BAM). Hvis kommunen gjør dette bytter vi i praksis en kommunal tjeneste med en annen på Hamarvik, 

og oppnår ikke den samlingseffekten som «Morgendagens omsorg» ønsker å oppnå. Kommunen måtte i 

det tilfelle bruke bygget til alle som kommer inn under tjenestene i BAM, noe som også ikke er ønskelig. 

Rådmann ser derfor at det ikke er noen helsetjenester som kan flyttes inn i bygget. 

Av andre kommunale tjenester ser rådmann at brannvesenet en mulighet. Kommunen har imidlertid 

nettopp investert i en helt ny brannstasjon og det vil ikke være fornuftig å foreslå en slik flytting på nytt.  

Rådmann har også vurdert Tekniske tjenester som en mulighet. Disse tjenesten vil ikke ha behov for 

leiligheter o.l. men, garasjer og liknende fasiliteter. Kommunen vil da få en lav utnyttelsesgrad, og må 

eventuelt se på ombygging til private leiligheter i tillegg. 

En tredje mulighet er Herredshuset, og en ombygging til at sykehjemmet skal bli kommunens rådhus. 

Her har allerede kommunestyret vedtatt at nåværende Herredshus skal være kommunens 

administrasjonssenter, og rådmann har ikke gått videre med dette. 

ON arkitekter har derfor fått en bestilling på ombygging til private boliger, der kommunen også kan eie 

noen til forskjellige brukergrupper hvis dette er ønskelig. ON arkitekter har på dette grunnlaget laget en 

mulighetsstudie der de ser på kostnadene med å bygge om sykehjemmet til leiligheter i forskjellige 

størrelser. 

Konklusjon 

On arkitekter anslår en ombyggingskostnad på ca. 70 millioner kr. Hvis man regner inn 5% til 

uforutsette forhold og en sikkerhetsmargin på 10% er totalkostnaden med en ombygging av Frøya 

Sykehjem til et leilighetskompleks med 41 leiligheter på 80,6 millioner kr.  

Rådmann anser ikke at kommunen skal være en stor aktør i leilighetsmarkedet i kommunen. Rådmann 

anbefaler ut ifra overnevnte diskusjon, samt kostnaden, og deltakelse i leilighetsmarkedet at kommunen 

ikke går videre med utnyttelse av det gamle sykehjemmet i egenregi. Rådmann anbefaler at kommunen 

legger Frøya Sykehjem ut for salg. 
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VERTSKOMMUNEAVTALE - 20% KOORDINATOR AV KREFTNETTVERKET OG 60% 

KOORDINATOR AV KREFTOMSORG I ORKDALSREGIONEN  

 

Hovedutvalg for drifts innstilling til kommunestyret: 

 

a) Frøya kommune slutter seg til den fremlagte avtalen mellom Skaun kommune 

(vertskommune) og kommuner i Orkdalsregionen om finansiering av prosjekt 

kreftkoordinator i 20% stilling i perioden 1.1.2019-31.12.2019  

b)  Frøya kommune slutter seg til den fremlagte avtalen mellom Skaun kommune 

(vertskommune) og kommuner i Orkdalsregionen om finansiering av prosjekt kreftomsorg 

i 60% stilling i perioden 1.1.2019-31.12.2019 

c) Tiltaket finansieres over allerde budsjetterte utgifter til SiO, konto 3400.253.13500, totalt 

kr. 114 000. 

d) Frøya kommune slutter seg til at det legges frem en sak høsten 2019 med en evaluering av 

prosjektet. 
 

 

 

 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for drift den 20.11.2018 sak 59/18 

 

Vedtak: 

 

a) Frøya kommune slutter seg til den fremlagte avtalen mellom Skaun kommune (vertskommune) 

og kommuner i Orkdalsregionen om finansiering av prosjekt kreftkoordinator i 20% stilling i 

perioden 1.1.2019-31.12.2019  

b) Frøya kommune slutter seg til den fremlagte avtalen mellom Skaun kommune (vertskommune) 

og kommuner i Orkdalsregionen om finansiering av prosjekt kreftomsorg i 60% stilling i 

perioden 1.1.2019-31.12.2019 

c) Tiltaket finansieres over allerde budsjetterte utgifter til SiO, konto 3400.253.13500, totalt kr. 

114 000. 

d) Frøya kommune slutter seg til at det legges frem en sak høsten 2019 med en evaluering av 

prosjektet. 

 
Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 



Saknr: 154/18 

a) Frøya kommune slutter seg til den fremlagte avtalen mellom Skaun kommune (vertskommune) 

og kommuner i Orkdalsregionen om finansiering av prosjekt kreftkoordinator i 20% stilling i 

perioden 1.1.2019-31.12.2019  

b)  Frøya kommune slutter seg til den fremlagte avtalen mellom Skaun kommune (vertskommune) 

og kommuner i Orkdalsregionen om finansiering av prosjekt kreftomsorg i 60% stilling i 

perioden 1.1.2019-31.12.2019 

c) Tiltaket finansieres over allerde budsjetterte utgifter til SiO, konto 3400.253.13500, totalt kr. 

114 000. 

d) Frøya kommune slutter seg til at det legges frem en sak høsten 2019 med en evaluering av 

prosjektet. 

 
 

Vedlegg: 

 

 Budsjett og finansiering  

 Vertskommuneavtale 20% 

 Vertskommuneavtale 60% 

 Stillingsbeskrivelse  
 

 

Saksopplysninger:   

  
BAKGRUNN  
I regionrådsmøte i Orkdalsregionen 14. september 2018 ble det gitt en anbefaling om videreføring av 
funksjonen som kreftkoordinator. Prosjekt koordinator for kreftomsorg viderefører arbeidsoppgaver 
fra det avsluttede prosjektet «kreftkoordinator i Orkdalsregionen, SiO». Innholdet i disse stillingene 
forklares under.  
Kreftkoordinator ansettes i Skaun kommunen på prosjektbasis. Prosjektet skal evalueres innen 1. 
september 2019. Det ligger ingen forpliktelser i å videreføre dette prosjektet. Begge stillingene 
rapporterer til enhetsleder i Skaun kommune.  
 
 
 
Stillingenes innhold:  
 
20% prosjektansettelse som koordinator av kreftnettverket i Orkdalsregionen  
 
60% prosjektansettelse som kreftkoordinator med følgende tillingsbeskrivelse/arbeidsområder:  
 

 Kartlegge hver enkelt kommunes behov og kompetansenivå innenfor kreftomsorgen  

 Pådriver for utvikling av gode pasientforløp, sett fra kommunenes ståsted  

 Bidra til god samhandling mellom ansatte i kommunene og spesialisthelsetjenesten  

 Veiledning til kommunene i Orkdalsregionen, en dag pr måned pr kommune  

 Rådgivning etter etterspørsel fra helsepersonell i kommunene  

 Deltaker i palliativt team på St Olav  

 Lede kompetansenettverket, pådriver og ansvarlig for fagdager i kommunene  

 Jobbe på systemnivå. Enkeltsaker etter forespørsel fra kommunene  

 Samarbeider med KLB (kompetansesenter i lindrende behandling)  

 Ansvar for å etablere/drifte felles pårørendetilbud/likemannsarbeid i Orkdalsregionen  
 



Saknr: 154/18 

 
 
 
Vurdering:  
 
Det overordna målet med denne saken er å videreføre arbeidet som har vært utført i det prosjektet 
som gikk fra 2012 og som ble avsluttet 15. september 2018. SiO i sin nåværende form er i ferd med å 
bli avviklet, og utviklingsdelen blir erstattet av en funksjon som legges under regionrådet. Denne 
saken er et eksempel på hvordan oppgaver kan løses i fellesskap mellom kommunene. Rådmannen 
beklager at det ikke har blitt tid til å vente på en evaluering av det nettopp avslutta prosjektet. Denne 
evalueringen gjøres innen 1. september 2019. Det har vært krevende å sy sammen det som blir til 
slutt en 80% stilling. Her er det å bemerke at kommunene strekker seg langt for å få til en 
videreføring av kreftkoordinatorfunksjonen. Intensjonen var å få til en 100% stilling, men vi ser at det 
er krevende med den modellen som er foreslått av regionrådet. Det betyr at kommunene samler seg 
om en 20% pluss 60% stilling som kreftkoordinator.  
 
RÅDMANNENS ANBEFALING  
Rådmannen anbefaler at kommunestyret slutter seg til den fremlagte avtalen mellom Skaun 
kommune (vertskommune) og kommuner i Orkdalsregionen om finansiering av prosjektkoordinator 
av kreftnettverket i 20% stilling i perioden 1.1.2019-31.12.2019. 
I tillegg anbefales opprettelse av 60% prosjektkoordinator av kreftomsorg i Orkdalsregionen i somme 
periode. 
Rådmannen anbefaler at det legges frem en sak høsten 2019 med en evaluering av prosjektet.  
 

Budsjettpost/kontostreng: 

Ansvar 3400 – funksjon 253 – art 13500 20% stilling kr. 20.000,-  
Ansvar 3400 – funksjon 253 – art 13500 60% stilling kr. 94.000,- 
 

 



Saknr: 155/18 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

29.11.2018 

Arkivsaksnr: 

18/3159 

Sak nr: 

155/18 

Saksbehandler: 

Mona Perline Åsen 

Arkivkode: 

A22 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

62/18 Hovedutvalg for drift 20.11.2018 

155/18 Kommunestyret 29.11.2018 

 

FORELDREBETALING OG MODERASJONER PÅ SFO  

 

Hovedutvalg for drifts innstilling til kommunestyret: 

 

1. Vedtak fra KST sak 81/18 opprettholdes. 

2. Hovedutvalg for drift vedtar å innføre nedsatt foreldrebataling for SFO etter samme modell som 

i barnehagene.  

 

 

 

 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for drift den 20.11.2018 sak 62/18 

 

Vedtak: 

 

1. Vedtak fra KST sak 81/18 opprettholdes. 

2. Hovedutvalg for drift vedtar å innføre nedsatt foreldrebataling for SFO etter samme modell som i 

barnehagene.  

 

Vedtatt med 5 mot 2 stemmer. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Vedtak fra KST sak 81/18 opprettholdes. 

2. Hovedutvalg for drift vedtar å innføre nedsatt foreldrebataling for SFO etter samme modell som i 

barnehagene.  

 

 

Saksopplysninger: 

 

Viser til sak 10/18 behandlet i Hovedutvalg for drift 17.04.18 og sak 51/18 behandlet i Kommunestyret 

03.05.18 der det bes om en utredning vedrørende søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO. Det ble i 

samme sak opplyst at dette vil medføre et inntektstap for kommunen på ca. kr. 200 000,- 

Saken ble behandlet i HFD 19.06.18 sak 29/18 og KST 21.06.18 sak 81/18 med følgende vedtak:  

 

1. Frøya kommune vedtar å ikke innføre søskenmoderasjon mellom barnehager og SFO  

Vedtatt med 13 mot 9 stemmer i KST og vedtatt med 13 mot 9 stemmer avgitt av H, V, Sp og Frp i 
HFD 
 
I forbindelse med behandling av revidert gebyrregulativ, sak 55/18 HFD 18.10.18 ble det bedt om 
følgende:  
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«Inngangen til ordningen redusert foreldrebetaling senkes, dvs at flere lavinntektsfamilier kommer 
inn under ordningen. Samtidig ønsker vi at denne ordningen også utredes i forhold til SFO. 
Søskenmoderasjon på tvers av barnehage og SFO.» 
 

Frøya kommune har per i dag søskenmoderasjon i barnehagene på henholdsvis 30% for 2. barn og 50% fra 3. 

barn. I overnevnte vedtak er det vedtatt søskenmoderasjon etter samme ordning i SFO. 

Søskenmoderasjonen i barnehagene regnes som tapt inntekt for de kommunale barnehagene, men kompenseres 

de private gjennom tilskudd fra kommunen. Det samme er gjeldende for nedsatt foreldrebetaling.  Inntektstapet 

vil dermed variere for hver barnehage ut fra størrelse og antall søsken. På Frøya er det de to private 

barnehagene som har flest antall barn med rundt 65 barn i hver barnehage. Det er per i dag rett i underkant av 

300 barn fordelt på alle barnehagene. 

De siste tre barnehageårene har det vært mellom 45 – 51 søskenpar årlig i barnehagene på Frøya.. Det tas 

utgangspunkt i at dette ikke vil endre seg betydelig de nærmeste årene.  

 

Nedsatt foreldrebetaling er en ordning som ble innført i alle barnehager fra 01.05.2015. Ordningen går ut på at 

ingen husstander skal betale over 6% av brutto inntekt for barnehageplass. Innslagsfeltet for denne ordningen 

er per i dag på kr. 533 500,- brutto årsinntekt, ikke skattbar inntekt som sosialstøtte, kontantstøtte og 

barnetrygd medregnes ikke. For SFO vil dette bli noe lavere da foreldrebetalingen er lavere der, samt at det er 2 

betalingsfri måneder per år, mot 1 i barnehagene, Samlet årsutgift for et barn med 19 timer SFO i uken vil 

foreldrebetalingen bli på kr. 21 960,- mot kr. 32 230,- i barnehagen. Da SFO har en betalingsordning der 

foreldre betaler ut fra antall timer barnet har tilbud er det veldig variabelt hva den enkelte betaler, og det er 

dermed vanskelig å fastsette innslagsfelt, men for en familie med 19 timer SFO per uke vil de kvalifisere til 

nedsatt foreldrebetaling når de har en årsinntekt under kr. 366 000,-.   Som vist i tabeller nedenfor har vet vært 

en årlig økning for bruk av denne ordningen, noe som mest sannsynlig kommer av at flere får kjennskap til 

ordningen. Det er gjort en innsats for å gjøre dette kjent gjennom at barnehagen gir informasjon som en del av 

standardsvar ved opptak. I tillegg deles det ut informasjon hvert år ved oppstart av nytt barnehageår og til 

foreldre som kommer til i løpet av året, samt at NAV informere sine kunder om tilbudet 

 

Nedenfor er det satt opp en oversikt over hvor mye søskenmoderasjon og nedsatt foreldrebetaling i barnehagen 

utgjør for å gi en pekepinn på omfanget av søskenmoderasjon i SFO.  

 

 Barnehageåret 2015/16, 45 søskenpar og 1 med moderasjon for 3. søsken 

  Høst Vår Hele året 

Totalt kommunale barnehager   Kr.        61 920   Kr.        90 801   Kr.      152 721  

Totalt private barnehager  Kr.      103 200   Kr.      146 556   Kr.      249 756  

Totalt alle barnehager   Kr.      165 120   Kr.      237 357   Kr.     402 477  

 

Nedsatt foreldrebetaling 10 husholdninger, ingen søsken 

Totalt kommunale barnehager   kr   31 458,00  kr      24 286,00   kr      55 744,00  

Totalt private barnehager  kr   16 160,00   kr      13 120,00   kr      29 280,00  

Totalt alle barnehager   kr   47 618,00   kr      37 406,00   kr      85 024,00  

 

Barnehageåret 2016/17, 50 søskenpar og 2 med moderasjon for 3. søsken 

Totalt kommunale barnehager   Kr.     99 330   Kr.      116 298   Kr.      215 628  

Totalt private barnehager  Kr.   107 070   Kr.      140 868   Kr.      247 938  

Totalt alle barnehager   Kr.   206 400   Kr.     257 166   Kr.     463 566  

 

Nedsatt foreldrebetaling 9 husholdninger, ingen søsken 

Totalt kommunale barnehager   kr   17 841,00   kr      47 625,00   kr      65 466,00  

Totalt private barnehager  kr   10 430,00   kr      89 743,00   kr    100 173,00  

Totalt alle barnehager   kr   28 271,00   kr    137 368,00   kr    165 639,00  
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Barnehageåret 2017/18, 51 søskenpar og 1 med moderasjon for 3. søsken 

Totalt kommunale barnehager   Kr.     64 155   Kr.      120 474   Kr.      184 629  

Totalt private barnehager  Kr.     98 280   Kr.      125 712   Kr.      223 992  

Totalt alle barnehager   Kr.   162 435   Kr.     246 186   Kr.     408 621  

 

Nedsatt foreldrebetaling 24 husholdninger,  3 søsken par 

Totalt kommunale barnehager   kr   54 862,00   kr    119 639,00   kr    174 501,00  

Totalt private barnehager  kr   71 049,50   kr    104 130,50   kr    175 180,00  

Totalt alle barnehager   kr 125 911,50   kr    223 769,50   kr    349 681,00  

 

 

Eksempel på beregning av nedsatt foreldrebetaling: 

 

Beregning av foreldrebetaling  BHG SFO 

Familiens inntekt: 400.000 
               

400.000  

      

Maksimal andel av inntekt i foreldrebetaling for 1.barn 6 % 6 % 

Maksimalpris for 1.barn / 19 timer SFO              2 910                     2196  

Søskenmoderasjon 2.barn 70 % 70 % 

Søskenmoderasjon 3. og flere barn 50 % 50 % 

Foreldrebetaling per måned:     

Foreldrebetaling for 1.barn              2 182                     2196  

Foreldrebetaling for 2.barn              1 527                     1537  

Foreldrebetaling for 3. og flere barn              1 091                     1098  
 

Med nedsatt foreldrebetaling vil en familie med 3 barn, og en årsinntekt på kr. 400 000,-, 2 barn med 19 timer 

på SFO og en i full plass barnehage skal betale samlet kr. 4824,- (2196+1537+1091) for alle tre plassene. 

 

Med gjennomgående søskenmoderasjon vil samme familien samlet betale kr. 5545,- (2910+1537+1098) 

 

Med dagens ordning vil samme familie betale kr. 6643,- (2910+2196+1537) 

 

Vurdering: 

 

Per i dag er det 129 barn ved SFO på Frøya. Av disse er det er det 21 søskenpar, og det er 28 som har søsken i 

barnehage. 

 

Hvis kommune innfører gjennomgående søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO vil dette i første omgang 

medføre et økt behov for rapportering fra barnehager og SFO. Per i dag er det ingen systemer som samhandler 

på en slik måte at det enkelt lar seg finne ut hvem og hvor mange barn det gjelder. Dette kan la seg løse ved å 

pålegge foreldre med barn i begge om å melde fra om dette selv, eller ved at barnehage og SFO må rapportere 

dette inn. 

Videre legges det som grunn at antall søsken i barnehagene ikke vil endre seg betydelig fremover, slik at 

tabellene for hva dette utgjør i barnehagene må anses å være representative.  

 

En ordning med nedsatt foreldrebetaling på bakgrunn av inntekt er basert på innsendte søknader. Det er 

dermed ikke noe behov for rapportering mellom barnehage og SFO da det er foreldrene som selv må søka på 

ytelsen. Foreldre som har barn på begge ordningene kan da søke under ett og få vurdert søknaden uavhengig 

hvile tilbud det har barna ved.  

 

Økonomiske konsekvenser:  
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En ordning med gjennomgående søskenmoderasjon vil nok utgjøre laver inntektstap for kommune, men vil 

samtidig ikke nødvendigvis treffe lavinntektsfamiliene da familiens inntekt ikke hensynstas. Gjennom at 

ordningen har eksistert i barnehagene siden våren 2015 ser en en tendens til at det er få familier med flere barn 

som søker på ordningen, og at det gjerne er husholdninger med en inntekt. 

 

Med gjennomgående søskenmoderasjon vil det for SFO være et inntektstap på kr. 659,- for 1. søsken og kr. 

1098,- fra 2. søsken. Det forutsettes da at moderasjonen legges til billigste alternativ som er SFO. Med 

forutsetning om full barnehageplass og 19 timer i SFO vil det utgjøre kr. 184 520,- med dagens søsken tall. 

 

Nedsatt foreldrebetaling er vanskeligere å beregne da foreldrenes inntekt må tas med i vurderingen. Her anses 

tallene fra barnehagene å være representative, noe som forrige barnehageår utgjorde kr. 349 681,- For SFO vil 

det allikevel bli noe lavere da det er færre barn i SFO enn det er i barnehagene.  
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

155/18 Hovedutvalg for forvaltning 11.10.2018 

55/18 Hovedutvalg for drift 18.10.2018 

156/18 Kommunestyret 29.11.2018 

 

FASTSETTING AV BETALINGSSATSER OG GEBYRREGULATIV I FRØYA KOMMUNE FOR 

2019  

 

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

betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester i Frøya kommune for 2019. 

 

2. Det foreslås følgende betalingssatser og gebyrer for 2019. 

 

 Betalingssatser per måned for barnehageplass fastsettes lik maksimalsats i statsbudsjett 

vedtatt av Stortinget. 

 Foreldrebetaling for kost i barnehagen økes med 2,6 %. 

 Pris for kjøp av enkeltdager i barnehage økes med 2,6 %. 

 Ordningen med søskenmoderasjon i barnehagen endres ikke. 

 Betalingssatser for plass i skolefritidsordningen økes med 2,6 %. 

 Søskenmoderasjon i SFO endres i henhold til revidert utgave av vedtekter for SFO 

vedtatt i KST 03.05.2018 i sak 51/18. 

 Kostpris på Sistranda skole (skolekantine) økes med 2,6 %. 

 Pris på kjøp av middag fra Frøya sykehjem og matombringing økes med 2,6. %. 

Emballasje er inkludert. 

 Elevavgift i kulturskolen økes med 2,6 %. 

 Priser på undervisning i kulturskolen og materialavgifter økes med 2,6 %. 

 Egenandel for trygghetsalarm økes med 2,6 %. 

 Erstatningssater ved Frøya bibliotek økes med 2,6 %. 

 Billettpriser ved Frøya kino økes fra kr 88 til kr 90 for barn og fra kr 129 til kr 130 for 

voksen. 

 Utleie Frøyahallen/møterom/amfi økes med 2,6 %. 

 Utleie basishall økes med 2,6 %. 

 Utleie svømmehall økes med 2,6 %. 

 Utleiesatser for rom, utstyr og personell ved Frøya kulturhus- og kompetansesenter økes 

med 2,6 %. 

 Satser for vederlag og egenbetaling for kommunale helse- og omsorgtjenester endres i 

henhold til satser som fremkommer i statsbudsjett for 2019. 

 

 

3. Gebyrregulativet for byggesak, fradeling, oppmåling, reguleringssak, landbruk, vann, avløp, 

slam, feiing, brannvern, feiing, tilsyn med fyringsanlegg, renovasjon og kai/havner i Frøya 

kommune i 2019 får en generell avgiftsøkning og endring i betalingssatser på 2,6 % med 

følgende unntak: 

 

 Nye gebyrsatser og forskrift for vann og avløp ble vedtatt i KST i sak 126/18 og gjøres gjeldende 

fra 01.01.2019. 
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 Nye forskrifter for forvaltning, tilsyn og kontroll i henhold til forurensningsloven vil bli tatt inn i 

revidert gebyrregulativ i 2019. 

 Gebyr for branntilsyn/feiing og tilsyn med fyringsanlegg endres i henhold til interkommunal 

samarbeidsavtale. 

 Renovasjons- og slamgebyr for et normalabonnement for husholdninger og fritidsboliger endres i 

henhold til vedtak i forstanderskapsmøte i Hamos høsten 2018. 

 For landbruksseksjonen blir gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker regulert i 

forskrift om gebyr for konsesjonsbehandling. 

 Kommunal husleie reguleres i henhold til Lov om husleieavtaler § 4.2. og følger økning i 

konsumprisindeks for 2019. 

 Fellingsavgift for hjort fastsettes i statsbudsjett for 2018. 

 

4. Forslag til betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester i Frøya kommune for 2019 legges ut på 

høring i etter behandling i hovedutvalgene. 

 

 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for drift den 18.10.2018 sak 55/18 

 

Vedtak: 

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

betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester i Frøya kommune for 2019. 

 

2. Det foreslås følgende betalingssatser og gebyrer for 2019. 

 

 Betalingssatser per måned for barnehageplass fastsettes lik maksimalsats i statsbudsjett 

vedtatt av Stortinget. 

 Foreldrebetaling for kost i barnehagen økes med 2,6 %. 

 Pris for kjøp av enkeltdager i barnehage økes med 2,6 %. 

 Ordningen med søskenmoderasjon i barnehagen endres ikke. 

 Betalingssatser for plass i skolefritidsordningen økes med 2,6 %. 

 Søskenmoderasjon i SFO endres i henhold til revidert utgave av vedtekter for SFO vedtatt i 

KST 03.05.2018 i sak 51/18. 

 Kostpris på Sistranda skole (skolekantine) økes med 2,6 %. 

 Pris på kjøp av middag fra Frøya sykehjem og matombringing økes med 2,6. %. Emballasje er 

inkludert. 

 Elevavgift i kulturskolen økes med 2,6 %. 

 Priser på undervisning i kulturskolen og materialavgifter økes med 2,6 %. 

 Egenandel for trygghetsalarm økes med 2,6 %. 

 Erstatningssater ved Frøya bibliotek økes med 2,6 %. 

 Billettpriser ved Frøya kino økes fra kr 88 til kr 90 for barn og fra kr 129 til kr 130 for 

voksen. 

 Utleie Frøyahallen/møterom/amfi økes med 2,6 %. 

 Utleie basishall økes med 2,6 %. 

 Utleie svømmehall økes med 2,6 %. 

 Utleiesatser for rom, utstyr og personell ved Frøya kulturhus- og kompetansesenter økes med 

2,6 %. 

 Satser for vederlag og egenbetaling for kommunale helse- og omsorgtjenester endres i 

henhold til satser som fremkommer i statsbudsjett for 2019. 

 

 

3. Gebyrregulativet for byggesak, fradeling, oppmåling, reguleringssak, landbruk, vann, avløp, slam, 

feiing, brannvern, feiing, tilsyn med fyringsanlegg, renovasjon og kai/havner i Frøya kommune i 2019 

får en generell avgiftsøkning og endring i betalingssatser på 2,6 % med følgende unntak: 

 

 Nye gebyrsatser og forskrift for vann og avløp ble vedtatt i KST i sak 126/18 og gjøres gjeldende fra 

01.01.2019. 
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 Nye forskrifter for forvaltning, tilsyn og kontroll i henhold til forurensningsloven vil bli tatt inn i 

revidert gebyrregulativ i 2019. 

 Gebyr for branntilsyn/feiing og tilsyn med fyringsanlegg endres i henhold til interkommunal 

samarbeidsavtale. 

 Renovasjons- og slamgebyr for et normalabonnement for husholdninger og fritidsboliger endres i 

henhold til vedtak i forstanderskapsmøte i Hamos høsten 2018. 

 For landbruksseksjonen blir gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker regulert i forskrift 

om gebyr for konsesjonsbehandling. 

 Kommunal husleie reguleres i henhold til Lov om husleieavtaler § 4.2. og følger økning i 

konsumprisindeks for 2019. 

 Fellingsavgift for hjort fastsettes i statsbudsjett for 2018. 

 

4. Gebyrregulativet vedtas som fremlagt med unntak av tilknytningsavgift for vann og avløp og 

moderasjonsordninger for SFO og barnehager. 

 

Vi ber om at muligheten for et likt gebyr på tilknytningsavgift utredes, uansett hvor du bor på Frøya. 

 

Vi ber videre om at det utredes konsekvenser av følgende forslag fram mot endelig behandling av 

budsjettet: 

Inngangen til ordningen redusert foreldrebetaling senkes, dvs at flere lavinntektsfamilier kommer inn 

under ordningen. Samtidig ønsker vi at denne ordningen også utredes i forhold til SFO. 

Søskenmoderasjon på tvers av barnehage og SFO. 

 

5. Forslag til betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester i Frøya kommune for 2019 legges ut på 

høring i etter behandling i hovedutvalgene. 

 

 

Enstemmig. 

 

 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for forvaltning den 11.10.2018 sak 155/18 

 

Vedtak: 

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

betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester i Frøya kommune for 2019. 

 

2. Det foreslås følgende betalingssatser og gebyrer for 2019. 

 

 Betalingssatser per måned for barnehageplass fastsettes lik maksimalsats i statsbudsjett 

vedtatt av Stortinget. 

 Foreldrebetaling for kost i barnehagen økes med 2,6 %. 

 Pris for kjøp av enkeltdager i barnehage økes med 2,6 %. 

 Ordningen med søskenmoderasjon i barnehagen endres ikke. 

 Betalingssatser for plass i skolefritidsordningen økes med 2,6 %. 

 Søskenmoderasjon i SFO endres i henhold til revidert utgave av vedtekter for SFO vedtatt i 

KST 03.05.2018 i sak 51/18. 

 Kostpris på Sistranda skole (skolekantine) økes med 2,6 %. 

 Pris på kjøp av middag fra Frøya sykehjem og matombringing økes med 2,6. %. Emballasje er 

inkludert. 

 Elevavgift i kulturskolen økes med 2,6 %. 

 Priser på undervisning i kulturskolen og materialavgifter økes med 2,6 %. 

 Egenandel for trygghetsalarm økes med 2,6 %. 

 Erstatningssater ved Frøya bibliotek økes med 2,6 %. 

 Billettpriser ved Frøya kino økes fra kr 88 til kr 90 for barn og fra kr 129 til kr 130 for 

voksen. 

 Utleie Frøyahallen/møterom/amfi økes med 2,6 %. 

 Utleie basishall økes med 2,6 %. 
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 Utleie svømmehall økes med 2,6 %. 

 Utleiesatser for rom, utstyr og personell ved Frøya kulturhus- og kompetansesenter økes med 

2,6 %. 

 Satser for vederlag og egenbetaling for kommunale helse- og omsorgtjenester endres i 

henhold til satser som fremkommer i statsbudsjett for 2019. 

 

 

3. Gebyrregulativet for byggesak, fradeling, oppmåling, reguleringssak, landbruk, vann, avløp, slam, 

feiing, brannvern, feiing, tilsyn med fyringsanlegg, renovasjon og kai/havner i Frøya kommune i 2019 

får en generell avgiftsøkning og endring i betalingssatser på 2,6 % med følgende unntak: 

 

 Nye gebyrsatser og forskrift for vann og avløp ble vedtatt i KST i sak 126/18 og gjøres gjeldende fra 

01.01.2019. 

 Nye forskrifter for forvaltning, tilsyn og kontroll i henhold til forurensningsloven vil bli tatt inn i 

revidert gebyrregulativ i 2019. 

 Gebyr for branntilsyn/feiing og tilsyn med fyringsanlegg endres i henhold til interkommunal 

samarbeidsavtale. 

 Renovasjons- og slamgebyr for et normalabonnement for husholdninger og fritidsboliger endres i 

henhold til vedtak i forstanderskapsmøte i Hamos høsten 2018. 

 For landbruksseksjonen blir gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker regulert i forskrift 

om gebyr for konsesjonsbehandling. 

 Kommunal husleie reguleres i henhold til Lov om husleieavtaler § 4.2. og følger økning i 

konsumprisindeks for 2019. 

 Fellingsavgift for hjort fastsettes i statsbudsjett for 2018. 

 

4. Forslag til betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester i Frøya kommune for 2019 legges ut på 

høring i etter behandling i hovedutvalgene. 

 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

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

betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester i Frøya kommune for 2019. 

2. Det foreslås følgende betalingssatser og gebyrer for 2019. 

 

 Betalingssatser per måned for barnehageplass fastsettes lik maksimalsats i statsbudsjett 

vedtatt av Stortinget. 

 Foreldrebetaling for kost i barnehagen økes med 2,6 %. 

 Pris for kjøp av enkeltdager i barnehage økes med 2,6 %. 

 Ordningen med søskenmoderasjon i barnehagen endres ikke. 

 Betalingssatser for plass i skolefritidsordningen økes med 2,6 %. 

 Søskenmoderasjon i SFO endres i henhold til revidert utgave av vedtekter for SFO vedtatt i 

KST 03.05.2018 i sak 51/18. 

 Kostpris på Sistranda skole (skolekantine) økes med 2,6 %. 

 Pris på kjøp av middag fra Frøya sykehjem og matombringing økes med 2,6. %. Emballasje er 

inkludert. 

 Elevavgift i kulturskolen økes med 2,6 %. 

 Priser på undervisning i kulturskolen og materialavgifter økes med 2,6 %. 

 Egenandel for trygghetsalarm økes med 2,6 %. 

 Erstatningssater ved Frøya bibliotek økes med 2,6 %. 

 Billettpriser ved Frøya kino økes fra kr 88 til kr 90 for barn og fra kr 129 til kr 130 for 

voksen. 

 Utleie Frøyahallen/møterom/amfi økes med 2,6 %. 

 Utleie basishall økes med 2,6 %. 

 Utleie svømmehall økes med 2,6 %. 
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 Utleiesatser for rom, utstyr og personell ved Frøya kulturhus- og kompetansesenter økes med 

2,6 %. 

 Satser for vederlag og egenbetaling for kommunale helse- og omsorgtjenester endres i 

henhold til satser som fremkommer i statsbudsjett for 2019. 

 

 

3. Gebyrregulativet for byggesak, fradeling, oppmåling, reguleringssak, landbruk, vann, avløp, slam, feiing, 

brannvern, feiing, tilsyn med fyringsanlegg, renovasjon og kai/havner i Frøya kommune i 2019 får en 

generell avgiftsøkning og endring i betalingssatser på 2,6 % med følgende unntak: 

 

 Nye gebyrsatser og forskrift for vann og avløp ble vedtatt i KST i sak 126/18 og gjøres gjeldende fra 

01.01.2019. 

 Nye forskrifter for forvaltning, tilsyn og kontroll i henhold til forurensningsloven vil bli tatt inn i 

revidert gebyrregulativ i 2019. 

 Gebyr for branntilsyn/feiing og tilsyn med fyringsanlegg endres i henhold til interkommunal 

samarbeidsavtale. 

 Renovasjons- og slamgebyr for et normalabonnement for husholdninger og fritidsboliger endres i 

henhold til vedtak i forstanderskapsmøte i Hamos høsten 2018. 

 For landbruksseksjonen blir gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker regulert i forskrift 

om gebyr for konsesjonsbehandling. 

 Kommunal husleie reguleres i henhold til Lov om husleieavtaler § 4.2. og følger økning i 

konsumprisindeks for 2019. 

 Fellingsavgift for hjort fastsettes i statsbudsjett for 2018. 

 

4. Forslag til betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester i Frøya kommune for 2019 legges ut på høring i 

etter behandling i hovedutvalgene. 

 

 

Vedlegg: 

 

Betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester i 2018. 

 

 

Saksopplysninger:   

 

I henhold til kommunelovens §44 skal kommunestyret en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. 

Økonomiplanen inneholder all virksomhet som omfattes av kommunen som juridisk person. Budsjett for 2019 

og økonomiplan med handlingsplan vil bli behandlet av kommunestyret i desember. 

 

Kommunen må hvert år fastsette gebyrer og vederlagsbetaling for kommunale tjenester. I novembermøte i 2014 

vedtok kommunestyret for første gang betalingssatser og gebyrregulativ for 2015. Tidligere praksis har vært at 

betalingssatser og gebyrregulativet i Frøya kommune har blitt vedtatt i samme møte som budsjett og 

økonomiplan med handlingsplan. Betalingssatser og gebyrregulativ blir i år vedtatt i oktober. Gebyrinntektene 

for 2019 blir lagt inn i den endelige budsjettbehandlingen til møte i desember. 

 

 

Vurdering: 

 

Rådmannen har lagt inn en generell økning på 2,6 % i neste års betalingssatser og gebyrer. De satser som 

fremkommer i statsbudsjettet for 2019 vil bli tatt inn i det endelige gebyrregulativet. 

 

Forslag til vederlagsbetaling/egenbetaling for pleie og omsorgstjenester for 2019 er basert på forskrift til ny lov 

om kommunale helse- og omsorgstjenester for 2015. Ut fra denne forskriften foreslås det for 2019 en justering 

av kommunens satser for vederlag for kommunale tjenester med 2,6 % for inntekter over 2G. For inntekter 

under 2G (G= grunnbeløpet i Folketrygden) foreslås en videreføring av koblingen til maksimalsats som 

fastsettes for slik tjenesteyting ved endelig behandling av statsbudsjett for 2019. Satsene slik de fremkommer i 

statsbudsjettet tas inn i endelig gebyrregulativ. 
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Betalingssatser/gebyrer for byggesak, planbehandling og oppmåling er økt med 2,6 %. Renovasjons- og 

slamgebyr for et normalabonnement for husholdninger og fritidsboliger endres i henhold til vedtak i 

forstanderskapsmøte i Hamos høsten 2018. Kai og havneavgifter økes med 2,6 %.  

 

Nye gebyrsatser og forskrift for vann og avløp ble vedtatt i KST i sak 126/18 og gjøres gjeldende fra 

01.01.2019. Nye gebyrer og forskrift baseres på prinsippet om selvkost. 

 



Saknr: 157/18 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

29.11.2018 

Arkivsaksnr: 

18/2808 

Sak nr: 

157/18 

Saksbehandler: 

Kristin Strømskag 

Arkivkode: 

034 &13 

Gradering: 
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181/18 Formannskapet 12.11.2018 

157/18 Kommunestyret 29.11.2018 

 

HØRING - JUSTERING AV POLITIDISTRIKTENES INDRE ORGANISERING  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Frøya kommunestyre tar høring om justering av politidistriktenes indre organisering til orientering og 

har følgende merknader til forslaget: 

  

1. Frøya kommune har gjennom flere høringssuttalelser og stort engasjement uttrykt bekymring 

for konsekvensene av nærpolitireformen generelt, og nedleggelsen av Frøya lensmannskontor 

spesielt. Konsekvensene har blitt tydeliggjort gjennom flere hendelser i senere tid. Ett svært 

alvorlig eksempel på dette er skyteepisoden i Klubben. Frøya kommune er bekymret for hvordan 

Trøndelag politidistrikt skal greie å gjennomrette tillit og respekt fra Frøyas innbyggere uten 

mer aktiv tilstedeværelse og lydhørhet for kommunens synspunkter.  

 

2. Gjennom nedleggelse og omorganisering har konsekvensen vært at responstiden har økt. I deler 

av døgnet og helg er nærmeste politipatrulje i Orkdal. Lokalt brannmannskap er ofte de første 

til hendelser hvor også politiet naturlig burde vært tilstede. Manglende døgnberedskap gjør at 

ansvaret flyttes til kommunale beredskapstjenester. Vår påstand er at terskelen for å sende 

politiressurs utover er høyere når den geografiske avstanden er stor. Konsekvensen av dette vil 

være at statistikkgrunnlag for vurdering av beredskapsnivå ikke vil vise det reelle bildet 

innenfor kommunen.  

 

3. Vår forståelse av nærpolitireformen er at omorganisering har skjedd uten at ressursene har økt, 

særlig til operativt politi. Det er derfor vanskelig å se at intensjon bak reformen med mer 

tilstedeværende og synlig politi er oppfylt. Vi vil henstille om at tjenestestedene i distriktene får 

økte stillingsressurser slik at reformens hovedformål kan oppfylles.  

 

4. En konsekvens av små ressurser er at politiets oppgaver i forhold til forebyggende arbeid ikke 

blir prioritert. Dette opplever kommunens virksomheter i stadig større grad. Vi vil understreke 

viktigheten av ett politi med lokalkunnskap som innbyggerne har kjennskap og tillit til.  

 

5. Med bakgrunn i punktene over vil Frøya kommune uttrykke bekymring for at det geografiske 

ansvarsområdet for Orkdal lensmannsdistrikt utvides, uten at nødvendige ressurser og rutiner er 

på plass før endringen iverksettes. Vi ber om at dette hensyntas under justering av 

politidistriktenes indre organisering som følge av endringer i kommunestrukturen. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 12.11.2018 sak 181/18 

 

Vedtak: 

 

Frøya kommunestyre tar høring om justering av politidistriktenes indre organisering til orientering og har 

følgende merknader til forslaget: 
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1. Frøya kommune har gjennom flere høringssuttalelser og stort engasjement uttrykt bekymring for 

konsekvensene av nærpolitireformen generelt, og nedleggelsen av Frøya lensmannskontor spesielt. 

Konsekvensene har blitt tydeliggjort gjennom flere hendelser i senere tid. Ett svært alvorlig eksempel 

på dette er skyteepisoden i Klubben. Frøya kommune er bekymret for hvordan Trøndelag politidistrikt 

skal greie å gjennomrette tillit og respekt fra Frøyas innbyggere uten mer aktiv tilstedeværelse og 

lydhørhet for kommunens synspunkter.  

2. Gjennom nedleggelse og omorganisering har konsekvensen vært at responstiden har økt. I deler av 

døgnet og helg er nærmeste politipatrulje i Orkdal. Lokalt brannmannskap er ofte de første til 

hendelser hvor også politiet naturlig burde vært tilstede. Manglende døgnberedskap gjør at ansvaret 

flyttes til kommunale beredskapstjenester. Vår påstand er at terskelen for å sende politiressurs utover 

er høyere når den geografiske avstanden er stor. Konsekvensen av dette vil være at statistikkgrunnlag 

for vurdering av beredskapsnivå ikke vil vise det reelle bildet innenfor kommunen.  

3. Vår forståelse av nærpolitireformen er at omorganisering har skjedd uten at ressursene har økt, særlig 

til operativt politi. Det er derfor vanskelig å se at intensjon bak reformen med mer tilstedeværende og 

synlig politi er oppfylt. Vi vil henstille om at tjenestestedene i distriktene får økte stillingsressurser slik 

at reformens hovedformål kan oppfylles.  

4. En konsekvens av små ressurser er at politiets oppgaver i forhold til forebyggende arbeid ikke blir 

prioritert. Dette opplever kommunens virksomheter i stadig større grad. Vi vil understreke viktigheten 

av ett politi med lokalkunnskap som innbyggerne har kjennskap og tillit til.  

5. Med bakgrunn i punktene over vil Frøya kommune uttrykke bekymring for at det geografiske 

ansvarsområdet for Orkdal lensmannsdistrikt utvides, uten at nødvendige ressurser og rutiner er på 

plass før endringen iverksettes. Vi ber om at dette hensyntas under justering av politidistriktenes indre 

organisering som følge av endringer i kommunestrukturen. 

 

Enstemmig. 
 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommunestyre tar høring om justering av politidistriktenes indre organisering til orientering og har 

følgende merknader til forslaget: 

  

1. Frøya kommune har gjennom flere høringssuttalelser og stort engasjement uttrykt bekymring for 

konsekvensene av nærpolitireformen generelt, og nedleggelsen av Frøya lensmannskontor spesielt. 

Konsekvensene har blitt tydeliggjort gjennom flere hendelser i senere tid. Ett svært alvorlig eksempel 

på dette er skyteepisoden i Klubben. Frøya kommune er bekymret for hvordan Trøndelag politidistrikt 

skal greie å gjennopprette tillit og respekt fra Frøyas innbyggere uten mer aktiv tilstedeværelse og 

lydhørhet for kommunens synspunkter.  

 

2. I deler av døgnet og helg er nærmeste politipatrulje i Orkdal. Lokalt brannmannskap er ofte de første 

til hendelser hvor også politiet naturlig burde vært tilstede. Manglende døgnberedskap gjør at ansvaret 

flyttes til kommunale beredskapstjenester. Dette gjør at kommunen i stadig større grad påføres utgifter 

for ett statlig ansvarsanliggende.  

 

3. Konsekvensen av nedleggelse og omorganisering er at responstiden har økt. Senere tid viser at 

kravene til responstid ikke overholdes, selv ved svært alvorlige hendelser. Vår påstand er at terskelen 

for å sende politiressurs utover er høyere når den geografiske avstanden er stor. Konsekvensen av dette 

vil være at statistikkgrunnlag for vurdering av beredskapsnivå ikke vil vise det reelle bildet innenfor 

kommunen.  

 

4. Vår forståelse av nærpolitireformen er at omorganisering har skjedd uten at ressursene har økt, særlig 

til operativt politi. Det er derfor vanskelig å se at intensjon bak reformen med mer tilstedeværende og 

synlig politi er oppfylt. Vi vil sterkt anmode om at tjenestestedene i distriktene får økte 

stillingsressurser slik at reformens hovedformål kan oppfylles.  

 

5. En konsekvens av små ressurser er at politiets oppgaver i forhold til forebyggende arbeid ikke blir 

prioritert. Dette opplever kommunens virksomheter i stadig større grad. Vi vil understreke viktigheten 

av ett politi med lokalkunnskap som innbyggerne har kjennskap og tillit til.  
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6. Med bakgrunn i punktene over vil Frøya kommune uttrykke bekymring for at det geografiske 

ansvarsområdet for Orkdal lensmannsdistrikt utvides, uten at nødvendige ressurser og rutiner er på 

plass før endringen iverksettes. Vi ber om at dette hensyntas under justering av politidistriktenes indre 

organisering som følge av endringer i kommunestrukturen. 

 

Vedlegg: 

 

Høringsbrev fra Trøndelag politidistrikt 

 

Saksopplysninger:  

  

Frøya kommune mottok 28.09.2018 høring – justering av politidistriktenes indre organisering, fra Trøndelag 

politidistrikt. Høringsbrevet ligger vedlagt.  

 

Høringen omhandler de følger endringer i kommunestrukturen vil få for politidistriktenes indre organisering. 

Her omtales de deler av høringen som berører Frøya kommune. 

 

Fra høringsbrevet:  

Politidistriktenes lokale struktur skal legge til rette for et nærpoliti som er operativt og synlig, med 

kapasitet til å forebygge, etterforske og påtale kriminelle handlinger. Lensmanns-

/politistasjonsdistriktene skal levere ressurser til forebyggende- og patruljetjenesten, ha 

publikumsekspedisjon, etterforske det store flertall av straffesaker, ha kontakt med samarbeidspartnere 

og utføre sivil rettspleie- og forvaltningsoppgaver. De skal ha fleksible åpningstider som gjør det 

mulig å få utført tjenester hos politiet utenfor kontortid minst en gang i uka og tjenestestedene skal 

lokaliseres slik at minst 90 % av innbyggerne i politidistriktet har maksimalt 45 minutters kjøretid til 

nærmeste tjenestested. 

 

Trøndelag politidistrikt er delt inn i tre geografiske driftsenheter (GDE), sju tjenesteenheter og 20 

tjenestesteder.  

Frøya kommune ligger innenfor GDE – Gauldal og Orkdal, tjenesteenhet - Orkdal lensmannsdistrikt og Hitra 

tjenestested.  

 

Halsa kommune 

Halsa kommune slås sammen med Hemne kommune og deler av Snillfjord kommune fra 1.januar 2020 og blir 

Heim kommune. Dette fører til at Orkdal lensmannsdistrikt som pr i dag omfatter kommunene Skaun, Orkdal, 

Agdenes, Meldal, Hemne, Snillfjord, Hitra og Frøya, og har tjenestestedene Orkdal, Hemne og Hitra vil få et 

utvidet geografisk ansvarsområde. Driftsenhetens hovedsete ligger ved Stasjon Sør. Det er utviklet rutiner som 

sikrer bistand fra Stasjon sør og Sentrum politistasjon ved hendelser som krever ekstra ressurser i de områdene 

som blant annet Heim kommune tilhører. 

 

Distriktet anbefaler at Hemne lensmannskontor videreføres med stedsplassering Kyrksæterøra som en del av 

Orkdal lensmannsdistrikt som også blir Namsdistriktet for Heim kommune. 

 

Rindal kommune 

Kongelig resolusjon av 24. august 2018 besluttet at det geografiske området for Trøndelag politidistrikt utvides 

til å omfatte Rindal kommune med ikrafttredelsesdato den 1. januar 2019. 

 

Rindal kommune har ikke hatt eget lensmannskontor. Surnadal og Rindal lensmannskontor ble sammenslått 

med Halsa lensmannskontor 1. april 2018 med tjenestested i Surnadal. Orkdal lensmannsdistrikt bistår allerede 

i dag med å løse oppdrag i Rindal kommune når det er naturlig og nødvendig. 

 

Distriktet anbefaler at Rindal kommune tilhører Orkdal lensmannsdistrikt med nærmeste tjenestested Orkanger 

lensmannskontor og namsdistrikt Orkdal lensmannsdistrikt. 

 

 

Det ønskes innspill og tilbakemeldinger fra kommunene på distriktets vurdering av at det ikke er behov for 

justeringer i inndelinger av tjenesteenheter og namsdistrikter i distriktet som følge av sammenslåingen av 
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Hemne, Halsa og deler av Snill fjord kommune, Trondheim og Klæbu kommune samt at Rindal overføres fra 

Møre og Romsdal fylke til Trøndelag fylke. 

 

Vurdering: 

 

Frøya kommune har gjentatte ganger gitt høringsuttalelser og vist stort engasjement rundt innføringen av 

nærpolitireformen og konsekvensene dette har hatt for kommunen.  

 

Lensmann Tor Kristian Haugan og avdelingsleder/politikontakt Arild Sollie deltok 25.10.2018 i 

kommunestyremøte i Frøya kommune. Her ble både generelle konsekvenser og konkrete saker etter innføring 

av nærpolitireformen diskutert med de politiske representantene. Dette danner grunnlaget for forslag til 

høringsuttalelse.  
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SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISKE VERV SIGRUN SUMSTAD SØRDAL 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere 

tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig 

vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet. 

Kommunelovens § 15. pkt. 2  

Sigrun Sumstad Sørdal innvilges ut fra dette permisjon fra sine verv fra 

vedtaksdato til og ut valgperioden.  


Som fast medlem i Kommunestyret velges: Eli Ann Karlsen. 

 Som fast medlem i Midt-Norges 110 sentral velges: Kristin Reppe Storø. 

 Som 5. vararepr. i Formannskapet velges: Randi Rabben. 

 Som 2. vararepr. i Hovedutvalg for drift velges: Eli Ann Karlsen. 

 Som 3. vararep. i Hovedutvalg for forvaltning velges: Eskil Sandvik. 

 Som 2. vararep. i Trafikksikkerhetsutvalget velges: Randi Rabben. 

 Som vararepr. i samarbeidsutvalget ved Mausund oppvekstsenter velges: Gunn Heidi 

Hallaren. 

 Som fast representant i samarbeidsutvalget ved Nesset Barnehage velges: Heidi 

Taraldsen. 

 Som vararepr. i Skattetakstnemnda velges: Pål Terje Bekken. 

 Som vararepr. i Kommunalt brukerråd velges: Randi Foss Fjærli. 
 

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 12.11.2018 sak 185/18 

 

Vedtak: 

Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller 

resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller 

belastning kan skjøtte sine plikter i vervet. Kommunelovens § 15. pkt. 2  

Sigrun Sumstad Sørdal innvilges ut fra dette permisjon fra sine verv fra 

vedtaksdato til og ut valgperioden.  

 

 Som fast medlem i Kommunestyret velges: Eli Ann Karlsen. 

 Som fast medlem i Midt-Norges 110 sentral velges: Kristin Reppe Storø. 
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 Som 5. vararepr. i Formannskapet velges: Randi Rabben. 

 Som 2. vararepr. i Hovedutvalg for drift velges: Eli Ann Karlsen. 

 Som 3. vararep. i Hovedutvalg for forvaltning velges: Eskil Sandvik. 

 Som 2. vararep. i Trafikksikkerhetsutvalget velges: Randi Rabben. 

 Som vararepr. i samarbeidsutvalget ved Mausund oppvekstsenter velges: Gunn Heidi Hallaren. 

 Som fast representant i samarbeidsutvalget ved Nesset Barnehage velges: Heidi Taraldsen. 

 Som vararepr. i Skattetakstnemnda velges: Pål Terje Bekken. 

 Som vararepr. i Kommunalt brukerråd velges: Randi Foss Fjærli. 

 

Enstemmig. 
 

 

Forslag til vedtak: 

 
Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller 

resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller 

belastning kan skjøtte sine plikter i vervet. Kommunelovens § 15. pkt. 2  

Sigrun Sumstad Sørdal innvilges ut fra dette permisjon fra sine verv fra 

vedtaksdato til og ut valgperioden.  

 

 Som fast medlem i Kommunestyret velges:  

 Som fast medlem i Midt-Norges 110 sentral velges:  

 Som 5. vararepr. i Formannskapet velges:  

 Som 2. vararepr. i Hovedutvalg for drift velges:  

 Som 3. vararep. i Hovedutvalg for forvaltning velges:  

 Som 2. vararep. i Trafikksikkerhetsutvalget velges:  

 Som representant i samarbeidsutvalget ved Mausund oppvekstsenter velges:  

 Som vararepr. i samarbeidsutvalget ved Mausund oppvekstsenter velges:  

 Som representant i samarbeidsutvalget ved Nesset Barnehage velges:  

 Som vararepr. i Skattetakstnemnda velges:  

 Som vararepr. i Kommunalt brukerråd velges:  

 
 

Saksopplysninger:   

 

Sigrun Sumstad Sørdal søker om fritak fra sine politiske verv fra vedtaksdato og ut valgperioden.  

Søknaden inneholder informasjon ang. personlige anliggender og holdes derfor untatt offentligheten. Jfr. 

§ 13 i offentlighetsloven: «Opplysningar som er underlagde teieplikt» 

 

 
 Forvaltningsloven § 19. (innskrenket adgang til visse slags opplysninger).  

«En part har ikke krav på å få gjøre seg kjent med de opplysninger i et dokument 

Med mindre det er av vesentlig betydning for en part, har han eller hun ikke krav på å få gjøre seg 

kjent med de opplysninger i et dokument som gjelder 

 

a) en annens person helseforhold, eller 

b) andre forhold som av særlige grunner ikke bør meddeles videre» 
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Vurdering: 

 

Kommuneloven § 16.pkt. 2 om Opprykk og nyvalg. 

 

«Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall, trer 

varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis  

organet er valgt ved forholdsvalg. Er et kommunestyre valgt ved flertallsvalg, trer 

varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt.» 

 

Dersom Sigrun Sumstad Sørdal innvilges permisjon må følgende medlemmer i Arbeiderpartiets 

gruppe velges: 


Fast medlem i Kommunestyret  

 Fast medlem i Midt-Norges 110 sentral   

 5. vararepr. i Formannskapet  

 2. vararepr. i Hovedutvalg for drift   

 3. vararep. i Hovedutvalg for forvaltning   

 2. vararep. i Trafikksikkerhetsutvalget  

 Representant i samarbeidsutvalget ved Mausund oppvekstsenter  

 Vararepr. i samarbeidsutvalget ved Mausund oppvekstsenter   

 Representant i samarbeidsutvalget ved Nesset Barnehage   

 Vararepr. i Skattetakstnemnda  

 Vararepr. i Kommunalt brukerråd  

 

 Kommunelove § 15. pkt. 2 om Uttreden. Suspensjon.  

 

«Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av 

valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine 

plikter i vervet.» 
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FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 
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Arkivsaksnr: 
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159/18 
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Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

159/18 Kommunestyret 29.11.2018 

 

NYTT VALG AV MEDDOMMER I TINGRETTE I PERIEODEN 01.01.2017 - 31.12.2020  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Sondre Brynjufsrud Bakke og Kjartan Ervik fritas som meddommere i tingretten fra dags dato. 

 

Hugo Solbakken og Håkon Margido Seternes velges som nye meddommere i tingretten fra dags 

dato og ut perioden. 
 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Sondre Brynjulfsrud Bakke har flyttet fra Frøya og ber derfor om fritak fra sitt verv som meddommer i 

tingretten for Frøya kommune. 

 

Kjartan Ervik har fått forandring i arbeidssituasjonen sin og er lite tilgjengelig for å stille når han blir 

innkalt da hans arbeidsplass foregår på havet og han er borte store deler av året. 
 

 

Følgende personer er forspurt og har sagt ja: 

 

Hugo Solbakken og Håkon Margido Seternes. 

 

Politiet har ingen merkander på Solbakken og Seternes. 
 

Vurdering: 

 

Rådmann vurderer å innstille de 2 foreslåtte personene. 
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FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

29.11.2018 

Arkivsaksnr: 

18/3022 

Sak nr: 

160/18 
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Arkivkode: 
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Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

184/18 Formannskapet 12.11.2018 

160/18 Kommunestyret 29.11.2018 

 

KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG 2019 - TIDSPUNKT FOR STEMMEGIVNING   

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Kommunestyret vedtar at det i Frøya kommune avholdes kommunestyre- og 

fylkestingsvalg, mandag 09.september 2019. I tillegg avholdes det avholdes det valg også 

søndag 08.september 2019 i valgkretsene Sistranda og Øyrekka.  

Valglokalene stenger kl 20.00 på fast-Frøya og kl 18.00 i Øyrekka valgkrets. 
 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 12.11.2018 sak 184/18 

 

Vedtak: 

 

Kommunestyret vedtar at det i Frøya kommune avholdes kommunestyre- og fylkestingsvalg, mandag 

09.september 2019. I tillegg avholdes det avholdes det valg også søndag 08.september 2019 i 

valgkretsene Sistranda og Øyrekka.  

Valglokalene stenger kl 20.00 på fast-Frøya og kl 18.00 i Øyrekka valgkrets. 

 

Enstemmig. 

 
 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret vedtar at det i Frøya kommune avholdes kommunestyre- og fylkestingsvalg, mandag 

09.september 2019. I tillegg avholdes det avholdes det valg også søndag 08.september 2019 i 

valgkretsene Sistranda og Øyrekka.  

 

Valglokalene stenger kl 20.00 på fast-Frøya og kl 18.00 i Øyrekka valgkrets. 
 

Vedlegg: 

 

Brev fra Kommunal- og moderniseringsdapartementet.  

 

Saksopplysninger:   

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i brev av 16.mars 2018 orientert om at valgdagen for 

kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 er fastsatt til mandsag 09.september 2019. Dette er vedtatt i statsråd 

16.mars 2018. 

 

Ved siste valg var valgdeltakelsen i Frøya kommune slik fordelt på valg over en eller to dager ved de to 

valgkretsene som hadde todagersvalg under valget 2017: 
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Stemmekrets  Kryss i manntall   Totalt  Antall stemmeberettigede 

                             Søndag     Mandag  

Sistranda 65      321   386  665 

Øyrekka 58        46   104  270 

 

*Merk at dette ikke inkluderer tidlig/forhåndstemmer.  

 

Vurdering: 

 

I Øyrekka valgkrets er ca 56% av stemmene avgitt på valgting søndag, slik at her ser man en 

klar fordel at det er todagersvalg.  

Sistranda valgkrets grenser til valgkretsene Nesset og Nabeita som er store kretser innenfor 

korte avstander slik at totalt antall stemmeberettigede er stort innenfor en mindre avstand.  
Rådmannen vurderer derfor slik at todagersvalg også bør gjennomføres på Sistranda. Dette vil også kunne 

avlaste stemmestedet på selve valgdagen. 

 

Frøya kommune har elektronisk avkryssing i manntall som gjør at det ikke lenger er av betydning hvilket 

stemmested stemmegiver avgir sin stemme. Manntallet er elektronisk tilgjengelig på alle stemmestedene og 

begrepet fremmedstemmer eksisterer ikke lengre på valgdagen(e).  

 

Velgerne har i tillegg til stemming på selve valgdagen(e), anledning til å tidligstemme/forhåndsstemme fra 01. 

juli og til siste fredag før valgdagen.  

 

Når det gjelder tid og sted for stemming ved forhåndsstemming og valgdagen, vil dette bli fremmet i egen sak 

til valgstyret senere.  

 

Kommunen må vedta stengetid for valglokalene på valgdagen(e) allerede før budsjettet for valgåret legges. 

Valglokalene kan ha stengetid til 21.00. Kommunen kan selv vedta en tidligere stengetid.  

 

Tidligere valg har Frøya kommune hatt åpne valglokaler til kl.20.00 på fast-Frøya og til kl 18.00 i Øyrekka. 

Kortere åpningstid i Øyrekka valgkrets grunnet at valgmateriellet må fraktes med båt/ferje til Herredshuset. 

Rådmannen foreslår å opprettholde tidligere valgs åpningstider da det erfaringsmessig er få personer som avgir 

stemmer når klokken nærmere seg kl.20.00.  

 

Rådmannen fremmer forslag om at det holdes valg over to dager i valgkretsene Sistranda og Øyrekka i Frøya 

kommune og stengetidene for valglokalene på valgdagen er kl .20.00 på fast-Frøya og kl 18.00 i Øyrekka krets.  

 
 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Valg over to dager medfører imidlertid større kostnader til valggjennomføring enn ved valg over en dag. Det 

påløper større utgifter til blant annet møtegodtgjørelse, men det er tatt høyde for dette i rådmannen forslag til 

budsjett for valget 2019. 
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KRAV OM LOVLIGHETSKONTROLL AV KOMMUNESTYREVEDTAK I SAK 136/18 - 

HABILITET I BEHANDLINGEN AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken legges fram for kommunestyret uten vedtak. 

 

 

Vedlegg: 

 

a) Krav om lovlighetskontroll kommunestyret i sak 136/18 - Habilitet i behandling av kommunes 

arealplan 

b) Notat fra Advokatfirmaet Stokholm & Svendsen vedrørende habilitet for varamedlemmer i 

Stiftelsen Halten. 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Bakgrunn 

Det vises til vedlagt skriv fra kommunestyrerepresentantene Arvid Hammernes, Martin Nilsen og 

Remy Strømskag, datert 12.11.18 vedrørende krav om lovlighetskontroll i ovennevnte sak 136/18, 

punkt 6 i vedtaket.    

I tillegg vedlegges et Notat fra Advokatfirmaet Stokholm & Svendsen i anliggende sak.  
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Kommunestyrets vedtak i sak 136/18: 

 

 

 

Hva sier kommuneloven om kommunestyrets behandling av lovlighetskontroll 

Det fremgår av kommuneloven § 59 nr. 1 at klage på avgjørelser truffet av folkevalgt organ eller den 

kommunale eller fylkeskommunale administrasjonen (lovlighetsklager) kan bringes inn til 

«departementet» til kontroll av avgjørelsens lovlighet. Departementets myndighet er delegert til 

Fylkesmannen når det gjelder kommunale avgjørelser. 

Sentrale formål og hensyn til grunn for bestemmelsen 

Som det fremgår av forarbeidene til kommuneloven, er reglene om lovlighetskontroll et middel til å 
få avklart rettslig tvil uten å måtte gå til domstolene. I tillegg er hensynet til rettssikkerhet, faglig 
kvalitet på forvaltningsavgjørelser, hensynet til den offentlige forvaltningens omdømme og behovet 
for å ivareta grunnleggende nasjonale målsettinger viktige begrunnelser for reglene om 
lovlighetskontroll. 

Lovlighetskontrollen etter kommuneloven § 59 representerer en sikkerhetsventil og et supplement 
til andre klage- og kontrollordninger med kommunale vedtak. Dette tilsier at lovlighetskontroll 
brukesmed en viss varsomhet.  

Doble klage - og kontrollordninger kan bidra til mye administrasjon og samtidig rettsusikkerhet ved 
at kommunen eller partene ikke kan innrette seg i tråd med avgjørelsen før alle klage - og 
kontrollmuligheter er uttømte. Videre legger departementet til grunn at egenkontroll i kommunene 
og borgernes klageadgang etter forvaltningsreglene, skal bidra til å redusere behovet for tilsyn og 
kontroll fra statlige organer.  
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Samlet medfører disse forholdene at det er en begrensning knyttet til hvilke typer avgjørelser som 
skal omfattes av reglene om lovlighetskontroll. De nevnte hensynene har også betydning i 
vurderingen av om en sak skal tas opp etter eget initiativ.  

Generelt om lovlighetskontroll 

Lovlighetskontroll er ikke klage i forvaltningslovens forstand. Fylkesmannen har derfor ikke 
kompetanse til å fatte ny avgjørelse, bare til å oppheve den foreliggende avgjørelse dersom den er 
ugyldig, jf. § 59 nr. 4, andre ledd. Fylkesmannens vedtak i en sak om lovlighetskontroll kan ikke 
påklages etter forvaltningsloven.  

Det samme gjelder også avvisningsvedtak, dvs. vedtak der Fylkesmannen kommer til at vilkårene for 
å foreta lovlighetskontroll ikke er oppfylt og dermed avviser klagen.  

Hvem kan kreve kontroll etter § 59 nr. 1? 

Etter § 59 nr. 1 kan «tre eller flere medlemmer i kommunestyret» sammen bringe kommunale 
avgjørelser inn for lovlighetskontroll. For at lovlighetsklagen skal være lovlig fremsatt kreves det 
således underskrift av minst tre kommunestyrerepresentanter. Det er ikke tilstrekkelig at en 
representant underskriver på vegne av de andre, eller at en representant underskriver på vegne av 
partiets eller listens gruppe i kommunestyret eller fylkestinget. 

Varamedlem som sådan anses ikke som «medlemmer av kommunestyret». Et varamedlem anses kun 
som medlem av kommunestyret i den tid vedkommende møter som representant, eller når han eller 
hun har møtt i det aktuelle møtet som vara for det faste medlemmet. Et varamedlem trer i det 
ordinære medlemmets funksjon for det eller de møte ne vedkommende har møtt. Dette inkluderer 
retten til å kreve lovlighetskontroll av de avgjørelsene som er truffet i de aktuelle møtene, også etter 
møtenes slutt. 

Avgjørelser om møteoffentlighet og habilitet 

Ved lovendring ble det fra 1.7.2010 adgang til å foreta lovlighetskontroll med avgjørelser om at 
møter skal holdes for åpne eller lukkede dører, og avgjørelser om habilitet, jf. § 59 nr. 1 annet 
punktum. Departementet viste i Ot.prp. nr. 17 (2008-2009) til at dette er prosessledende avgjørelser 
som etter sin art og innhold anses som så viktige at de bør kunne lovlighetskontrollers. 

Begrunnelsen for at de nevnte avgjørelsene kan være selvstendige grunnlag for lovlighetskontroll, er 
blant annet demokratihensyn, hensynet til åpenhet i forvaltningen og tillit til forvaltningens 
avgjørelser. De samme hensynene tilsier etter departementets vurdering at terskelen for å 
gjennomføre kontroll med disse avgjørelsene, også etter § 59 nr. 5, ikke bør ligge for høyt.  

Det kan kreves lovlighetskontroll av avgjørelser om møteoffentlighet eller habilitet uavhengig av 
hvilket resultat avgjørelsen innebærer. Forutsatt at vilkårene for klage er oppfylt, kan det således 
kreves lovlighetskontroll både der avgjørelsen konkluderer med at det foreligger habilitet eller 
inhabilitet, eller den konkluderer med at møtet skal holdes for åpne eller lukkede dører.  

Dersom Fylkesmannen konkluderer med at en prosessledende avgjørelse om habilitet eller 
møteoffentlighet er ugyldig, oppstår det spørsmål om hvilken rettsvirkning det får for den videre 
saksgangen og for den realitetsavgjørelsen som eventuelt foreligger. Departementet legger til grunn 
at dersom det ikke er truffet en realitetsavgjørelse i saken, bør feilen kunne rettes opp ved at det 
treffes en ny avgjørelse om habilitet. Dersom saken er ferdigbehandlet i det kommunale organet og 
det foreligger en realitetsavgjørelse, blir det avgjørende om feilen medfører at denne avgjørelsen er 
ugyldig, dvs. om feilen kan ha virket bestemmende på avgjørelsens innhold, jf. forvaltningsloven § 
41. Dersom feilen, dvs. den uriktige prosessledende beslutningen, ikke kan ha virket inn på innholdet 
i den endelige avgjørelsen, må det legges til grunn at avgjørelsen heller ikke kan oppheves på det 
grunnlaget.  
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Behandling av saken i organet som har fattet avgjørelsen (vedtaksorganet) 

I kommuneloven § 59 nr. 2 heter det at krav om lovlighetskontroll skal fremsettes for «det organ som 
har truffet den aktuelle avgjørelse.» Det heter videre at «Hvis dette opprettholder avgjørelsen, 
oversendes saken til departementet.» Det har vært reist spørsmål om dette innebærer at 
kommunen/vedtaksorganet har plikt til å ta stilling til saken på nytt, ved å fatte nytt vedtak i saken 
hvor en enten opprettholder tidligere avgjørelse, eller treffer ny endret avgjørelse. Forholdet er ikke 
kommentert i lovens forarbeider. Som ved ordinær klagebehandling etter forvaltningsloven, er det 
ønskelig at det organet som har truffet avgjørelsen skal få anledning til å se på saken på nytt før den 
sendes Fylkesmannen for kontroll. Organet får da anledning til eventuelt å endre vedtaket uten at 
det oversendes for statlig kontroll. Det samsvarer best med lovens ordlyd «Hvis dette 
opprettholder…» at vedtaksorganet formelt må ta stilling til saken på nytt.  

Det er imidlertid tvilsomt om det kan settes som krav at saken må være gjenstand for ny 
realitetsbehandling og votering i vedtaksorganet før oversendelsen til Fylkesmannen. Likevelmener 
departementet det bør synliggjøres i protokollen eller i oversendelsen til Fylkesmannen at 
avgjørelsen er opprettholdt av vedtaksorganet. Dette (opprettholdelsen) kan skje ved at 
vedtaksorganet i møte, gjennom votering eller på annen måte, bestemmer at saken skal oversendes 
til klageinstansen. Dersom det ikke fremkommer noe informasjon som tilsier at kommunen har tatt 
stilling til om avgjørelsen opprettholdes før oversendelsen til klageinstansen, bør Fylkesmannen 
sende saken tilbake til kommunen for behandling.  

Det fremgår verken av kommuneloven eller forarbeidene en frist for oversendelse til Fylkesmannen. 

Departementet har tidligere uttalt at lovens regler må suppleres med uskrevne normer for god 

forvaltningsskikk. Vedtaksorganet bør uten ugrunnet opphold ta stilling til om det ønsker å 

opprettholde sin avgjørelse. Hva som ligger i «uten ugrunnet opphold», må avgjøres i forhold til den 

enkelte sak på samme måte som etter forvaltningsloven § 11a. Her er sakens kompleksitet av 

betydning. 

Det er det organet som «har truffet den aktuelle avgjørelsen» som skal ta stilling til saken på nytt. 

Organet eller administrasjonen kan ha truffet avgjørelsen etter delegert myndighet. Kommunen må 

som utgangspunkt selv bestemme hvordan lovlighetsklagen skal behandles før oversendelse til 

Fylkesmannen, men det må gå klart frem at avgjørelsen har blitt tatt stilling til av det organet som 

opprinnelig traff avgjørelsen. Som øverste organ i kommunen kan likevel kommunestyret selv alltid 

ta stilling til spørsmålet på vegne av underliggende organ. For å forhindre forsinkelse er det likevel 

viktig at det ikke legges opp til flertrinns intern behandling av lovlighetsklagen førsaken sendes 

Fylkesmannen. I enkelte tilfeller kan utredningsprinsippet i forvaltningsloven § 17 likevel tilsi at 

klagen bør forelegges det organet som har delegert sin myndighet til vedtaksorganet. 

Både det organet som har fattet avgjørelsen og overordnet organ i kommunen kan når som helst 

omgjøreavgjørelsen, så lenge slik omgjøring skjer i samsvar med forvaltningslovens bestemmelser. 

Forvaltningslovens regler om omgjøring gjelder uavhengig av om avgjørelsen er påklaget eller krevd 

lovlighetskontrollert. Det har vært spørsmål om hvordan kommunen skal håndtere lovlighetsklager 

der det er spørsmål om klagevilkårene etter § 59 nr. 1 første punktum er oppfylt. Et flertall i 

kommunestyret kan ikke nekte tre eller flere kommunestyre medlemmer å få sin lovlighetsklage 

fremmet for Fylkesmannen ved å legge til grunn at vilkårene for klage ikke er til stede. En slik adgang 

vil kunne føre til at lovlighetsklager generelt kan avskjæres av flertallet. Dette vil heller ikke være i 

samsvar med formålet bak ordningen, som er muligheten for kommunestyrets mindretall til å få 

avgjørelsen prøvet på nytt ved rettslig tvil.  

 

 

Vurdering: 



Saknr: 161/18 

 

Med grunnlag i de vurderinger og opplysninger som gjort i saksopplysningene, legger rådmannen 
frem saken uten innstilling. 
 



Saknr: 162/18 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

29.11.2018 

Arkivsaksnr: 

18/3257 

Sak nr: 

162/18 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

162/18 Kommunestyret 29.11.2018 

 

ORDFØRERS ORIENTERING  

 

 

 



Saknr: 163/18 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

29.11.2018 

Arkivsaksnr: 

18/3258 

Sak nr: 

163/18 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

163/18 Kommunestyret 29.11.2018 

 

RÅDMANNENS ORIENTERING  

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/3256    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 25.10.18  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møtet 25.10.18 godkjennes som framlagt. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møtet 25.10.18 

 

 

 

 



































































































































































































































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/3255    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

Referatene tas til orientering. 

 

 

Vedlegg: 

 

HAMOS Møteprotokoll 20.11.18 

Referat ekstra styringsgruppemøte 19.10..18 

Referat Vertskommunenemnd SIO 

 

 

 

 











1 

 

 

                                                     Møtereferat 
 

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

 
Sted: Møterom c 

          

Møte nr. 13 -2018 

Møtedato:   
19.10.18. 

 

 
Kl 12.30 -13.00 

 

Svanhild Mosebakken - forfall 
Beathe Sandvik Meland 
Kristin R. Storø -forfall 
Pål Terje Bekken 
Thomas Sandvik 

 
Ivar Sæther –tlf/Skype 
Torny D. Sørlie  

 

 

 
Sted: Møterom c 
 

 

Møteleder:  

Beathe 
 
Referent:  

Torny 
 

 

Sak nr Saksopplysninger – jf saksliste. Orientering/Drøfting/Beslutning Type Ansvarlig 
    
138-18 Konkurransegrunnlag for plan og designkonkurranse 

 Behov for avklaringer i hht godkjent reguleringsplan Bekken 
med tilhørende plankart. Gjelder utvidelsesområde#3 som 
en del av konkurransen og parkeringsløsninger.  

 Videre om det skal kåres 2 vinnere i konkurransen for å ha 
en bedre forhandlingsmulighet. 

 Evt. utvide Juryen med en ekstern rådgiver med tanke på 
energieffektive løsninger 

 
Vedtak i styringsgruppa: 

1. Området BOP3 (mulig utvidelsesareal) skal ikke inngå i 
konkurransen. 

               En vil også forsøke å ta hensyn til parkeringsbehov i  
               planområde BOP1 og #2.(planområde for helsehus og 
              omsorgsboliger) 

 

B 

 



2 

 

2. Styringsgruppa ønsker å kåre to vinnere i konkurransen 
som rangeres (nummer 1 og 2) Dette fordi det er 
vanskeligere å forhandle med kun en vinner. 
- Alle tre innkomne forslag skal ut til en folkehøring. 
- Juryens innstilling legges fram for politisk behandling. 

       3.    Juryen utvides med en energirådgiver for å bedømme  
 miljø /energieffektive løsninger.PL følger opp dette. 

 
139-18 Prosjekthotell. 

Behandling # 132-18 i styringsgruppa 5.09.18: 
«God oversikt over påløpende kostnader i prosjektet til enhver tid»   

 
Vedtak i styringsgruppa: 
Styringsgruppa beslutter å bruke prosjekthotellet Interaxo, hvor alle 
dokumenter, tegninger, fakturering, behandling av endringer, 
tekniske avklaringer, avvik mm. er samlet. Dette sees som en del av 
oppgavene / oppdraget til prosjektleder. 
Dette anses ikke som en nyanskaffelse, med hensyn til krav og 
retningslinjer for dette.  

 

 

B  

 













 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler: Bjørnar Grytvik Arkiv: M55  

Arkivsaksnr.: 18/55    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

AVLØPSRENSEANLEGG SISTRANDA - HAMARVIK  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommunestyre vedtar å bygge et nytt felles mekanisk avløpsrenseanlegg for 

avløpsområdene Sistranda- Hamarvik-Flatval med rensegrad tilpasset 

forurensningsforskriften §13-8 «Utslipp til mindre sårbart område».  

2. Anlegget lokaliseres fortrinnsvis på Starrberget (industriområde N1). Alternativt på 

Hamarvik hvis N1 ikke blir realisert innen rimelig tid. 

3. Så langt det er mulig å gjennomføre innenfor kostnadsrammen på 58 mill. kroner skal: 

- Anlegg og lokaliteter utformes slik at det er forberedt for oppgradering til høyere 

rensegrad ved eventuelt fremtidig behov.  

- Maskinelt utstyr velges med fokus på lavest mulig drifts- og vedlikeholdskostnader.  

 

 

Vedlegg: 

1. Opprinnelig saksfremlegg, sak 171/18 

2. Kost/nyttevurdering renseanlegg for Sistranda (Sweco AS) 

3. Kost/nyttevurdering renseanlegg for Hamarvik (Sweco AS)  

4. Sammendrag Hovedplan for avløp 2017-2027 (Sweco AS) 

5. Vurdering av nye renseløsninger Hamarvik (Envidan Momentum AS)                          

 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

1. Forprosjekt til nytt renseanlegg Hamarvik (Envidan Momentum AS) 

2. Skisseløsning silanlegg for Sistranda (Sweco AS) 

3. Strømningsanalyse (Åkerblå AS) 

4. Sårbarhetsvurdering for sjøresipienten på strekningen  Flatval til Sistranda (Sweco 

AS) 

 

  

  

  

Saksopplysninger:   



 

Opprinnelig saksframlegg (vedlegg 1) ble av Frøya Formannskap i sak 171/18 returnert til 

rådmannen med følgende forslag: 

 
1. Formannskapet ber om at det tas en ny vurdering på avløpsområdene Sistranda-Hamarvik-

Flatval. Vi ønsker en utredning av en todeling av avløpsområdet. 

2. Formannskapet ber om en vurdering på om vi på en rimeligere måte kan innfri direktivet 

som kommer i 2021 

 

Rådmannen besvarer nedenfor Formannskapets ønske om vurderinger: 

PUNKT 1:                                                                                                                                      

Aktuelt avløpsområde kan deles opp i to områder:  

1) Sistranda: anlegg lokalisert på et eventuelt fremtidig industriområde på Starrberget (N1)  

2) Hamarvika + Flatval: anlegg lokalisert på Hamarvika Sør.  

 

I sammenheng med arbeidet med Hovedplan for avløp har Sweco foretatt en kost/nyttevurdering for et 

avløpsrenseanlegg for Sistranda plassert på Starrberget (industriområde N1*). I vurderingene har de 

sammenlignet bruk av både slamavskillere og silanlegg (mekanisk renseanlegg). 

*Det må bemerkes at det pr. i dag ikke finnes alternative lokasjoner for et renseanlegg 

plassert i Sistrandaområdet utenom N1. Dette enten man ønsker ett separat anlegg for 

Sistranda eller om man ønsker ett felles anlegg for avløpsområde Sistranda-Hamarvik-

Flatval. Ferdigstillingen av dette området vil derfor være avgjørende for når byggingen av 

et renseanlegg på N1 kan startes opp. Byggetid for et renseanlegg kan estimeres til ca 1 år.  

 

I tillegg har Sweco foretatt en kost-/nyttevurderig av et avløpsanlegg for Hamarvik, som grovt sett går 

ut på å: 

Alt. 1: Skifte ut de to eksisterende slamavskillerne med to nye                                                                         

Alt. 2: Etablere et nytt mekanisk renseanlegg (silanlegg) hvor begge eksisterende anlegg samles i ett 

Merk at alt. 1 betinger at Hamarvika avløpsområde også deles i to (som i dag). Slamavskiller på 

Hamarvik Øst betjener da fortsatt samme område som i dag mens slamavskilleren for Hamarvik Sør i 

tillegg til dagens område også skal betjene Flatval. Dette gir rimeligste løsning men er etter 

rådmannens mening svært lite aktuell med tanke på plassbehov, rensekrav og fremtidige behov.  

I sine beregninger har Sweco lagt til grunn en total kapasitet på ca. 5215 pe (3650 pe for Sistranda og 

1565 pe for Hamarvik). Flatval er ikke medregnet.  I sitt saksfremlegg (sak 171/18) har rådmannen 

lagt til grunn en kapasitet på 7000 pe (4000 pe for Sistranda og 3000 pe totalt for Hamarvik+Flatval), 

hvor Flatval er lagt inn med ca. 800 pe. Dette er kapasiteter beregnet av Envidan Momentum i 

forprosjektet for avløpsanlegget.  Med dette utgangspunktet har rådmannen foretatt en totalvurdering 

som gir følgende kostnadsoverslag:  

 

Total pris anlegg for Sistranda plassert på Starrberget:  



a) Slamavskillere m/slamlager: ca. 29 mill.                                                                                                                                  

b) Mekanisk rensing (silanlegg): Ca. 30 mill. 

Total pris anlegg for Hamarvik og Flatval plassert på Hamarvik:  

a) Slamavskillere m/slamlager (2 separate anlegg): ca. 20 mill.                                                                                                             

b) Silanlegg: Ca. 32 mill. 

 

Merk at i prisvurderingen av slamavskiller med lokasjon Hamarvik har rådmannen korrigert 

Swecos prisberegning med tillegg for nødvendig slamlager som ikke var medtatt av Sweco. For 

Hamarvialternativet er også tillagt kostnader for infrastruktur for Flatvaltilknytningen. 

Total pris for en to-deling av avløpsområdene: 

a) Slamavskillere: 49 mill. 

b) Silanlegg: 62 mill. 

Differanse i favør slamavskillere: 13 mill.  

Overnevnte vurderinger er basert på at det skal velges et primærrenseanlegg som tilfredsstiller 

rensegrad i forhold til Forurensningsforskriften §13-8, mindre sårbart område. Ingen av de to 

alternativene vil tilfredsstille rådmannens opprinnelige anbefaling om at det med bakgrunn i Swecos 

resipientanalyse for berørte sjøområder samt hensynet til fiske, havbruksnæringen og brukerinteresser 

for øvrig bør velges et anlegg som tilfredsstiller rensegrad i forhold til Forurensningsforskriften §13-7, 

følsomt og normalt område. Som konsulentnotatene påpeker er det også svært tvilsomt at alternativ a) 

slamavskiller vil tilfredsstille rensekrav i ht §13-8, som altså er minstekravet som settes til slike anlegg. 

Etter rådmannens vurdering vil det da være lite aktuelt å kunne anbefale en løsning med slamavskillere. 

Prisoverslag for ett felles renseanlegg (silanlegg) for Sistranda-Hamarvik-Flatval lokalisert på 

Hamarvik eller Starrberget (N1), og som tilfredsstiller Forurensningsforskriften §13-7 følsomt og 

normal område, er ca. kr. 58 mill. For å kunne foreta en sammenligning av de to renseløsningene 

(slamavskiller og mekanisk rensing) må vi ta utgangspunkt i samme rensekrav. Det vurderes av 

Envidan Momentum at prisforskjellen mellom et mekanisk renseanlegg som tilfredsstiller §13-7 i 

forhold til §13-8, er ca. 4 mill. D.v.s. at sammenligningsgrunnlaget ved ett felles anlegg da blir 54 mill. 

Dette viser at ved en to-deling av renseanlegget blir det ca. 5 mill. rimeligere å benytte 

slamavskillere og 8 mill. dyrere å benytte silanlegg (mekanisk renseanlegg) enn ved å etablere ett 

felles anlegg for disse avløpsområdene..   

Konklusjon: Ved to-delt renseanlegg med slamavskillere vil man spare 13 mill. i forhold til ett felles 

mekanisk renseanlegg som tilfredsstiller rensegrad i ht §13-8 mindre sårbart område.  Bruk av store 

slamavskillere gir flere store ulemper og utfordringer og vil sannsynligvis heller ikke greie minstekravet 

til rensing i ht §13-8. Konklusjonen til både Sweco og Envidan Momentum er at bruk av store 

slamavskillere ikke er å anbefale. Dette er også en generell holdning i fagmiljøet i Norge. Ikke minst 

gjelder dette med bakgrunn i at det er svært vanskelig å møte fremtidige utfordringer i forhold til 

strengere krav til rensing, bla. til rensing av mikroplast.                                                                                                                                                    

I forhold til ett felles anlegg for dette avløpsområdet vil et valg av en to-delt løsning med mekanisk 

rensing gi en vesentlig høyere investeringskostnad. I tillegg vil en to-delt løsning også medføre høyere 

driftskostnader og ressursbehov. Fordelen med en to-delt løsning er at man kan bygge ut ett anlegg i 



gangen og dermed fordele kostnadene over noe lengre tid samt en høyere driftssikkerhet for 

avløpsområdet.  

Rådmannens konklusjon er derfor at en to-deling ikke er å anbefale uansett type renseløsning. 

PUNKT 2:                                                                                                                                   

Formannskapets ønske er svært vanskelig å kunne gi en eksakt vurdering av. For ordens skyld 

bemerkes at EU`s vanndirektiv som kommunene er pålagt gjelder allerede. Det blir ikke pålagt i 2021. 

Direktivet sier at alt vann skal ha god miljøtilstand innen 2021.  Konsekvensen av å ikke oppfylle 

direktivet er ikke kjent.  

Sårbarhetsanalysen foretatt av Sweco for de aktuelle områdene viser at resipientene er sårbare og flere 

steder påvirket av kloakkutslipp. Kommunen som forurensningsmyndighet må ut fra denne analysen 

vurdere hva som må til for å opprette event. opprettholde god miljøtilstand i resipienter sett i forhold til 

nåværende og fremtidig belastning. Som rådmannen har fokusert på i tidligere saksfremlegg så er det 

viktig for kommunen å ta stilling dette også sett i forhold til til kommunens avhengighet av fiske- og 

havbruksnæringen samt brukerinteresser for øvrig. Vi kan selvsagt lukke øynene for realitetene og si at 

vi greier oss med å bruke slamavskillere men det vil bli svært kostbart hvis det viser seg å ikke være 

godt nok. Det vil også bli svært kostbart hvis myndighetene etter hvert kommer med strengere krav til 

rensing og kvalitetskrav på det slammet som skal leveres til slammottakene.   

Konklusjon: Hvis det er enighet om at det er ønskelig å fjerne de eksisterende slamavskillerne i dette 

avløpsområdet, noe som i seg selv gir en forurensningsmessig gevinst samt at flere viktige 

sentrumsnære og sjønære areal blir «frigitt», er rådmannens konklusjon at det ikke er noen rimeligere 

måter å forbedre  miljøtilstanden i dette avløpsområdet på enn å etablere ett felles mekanisk 

renseanlegg. Med et mekanisk renseanlegg vil man også i mye større grad være forberedt på framtida. 

Anlegget bør helst etableres på Starrberet (N1) da det sannsynligvis kan gi en noe lavere driftskostnad 

(mindre pumpedrift) enn ved en etablering på Hamarvika. Denne plasseringen vil også være mindre 

sårbar i forhold til eventuell luktproblematikk.                                                                                         

For å gjøre dette rimeligst mulig uten å risikere å investere i et «for godt anlegg» foreslår rådmannen 

nå at det benyttes et mekanisk primærrenseanlegg som tilfredsstiller rensekravet i ht 

forurensningsforskriften §13-8, utslipp til mindre sårbart område. Hvorvidt en slik løsning innfrir 

direktivet i 2021 er vanskelig å spå men det er ikke usannsynlig ut i fra at befolkningsøkningen i 

området enda ikke har nådd toppen i 2021. Det anbefales derfor at det bygges ett anlegg hvor det 

benyttes utstyr som er forberedt til å kunne oppgraderes til rensing i ht §13-7, utslipp til følsomt og 

normalt område ved et eventuelt senere behov eller strengere fremtidige myndighetskrav. Ved en slik 

løsning er det mulig å redusere investeringskostnaden med ca. 4 mill. samt oppnå en noe lavere 

driftskostnad enn rådmannens opprinnelige forslag. Det er imidlertid viktig å kunne opprettholde 

budsjettrammen på 58 mill. da det bl.a. vil kunne gi større handlefrihet i forhold til utstyrsvalg som 

event. kan gi lavere drifts- og vedlikeholdskostnader enn det foreslåtte utstyr i forprosjektet greier. 

 

 

 

 



Med denne bakgrunn vil rådmannen foreslå følgende alternative innstilling til vedtak: 

1. Frøya kommunestyre vedtar å bygge et nytt felles mekanisk avløpsrenseanlegg for  

    avløpsområdene Sistranda- Hamarvik-Flatval med rensegrad tilpasset forurensningsforskriften  

    §13-8 «Utslipp til mindre sårbart område».  

2. Anlegget lokaliseres fortrinnsvis på Starrberget (industriområde N1). Alternativt på Hamarvik 

    hvis N1 ikke blir realisert innen rimelig tid. 

3. Så langt det er mulig å gjennomføre innenfor kostnadsrammen på 58 mill. kroner skal: 

    - Anlegg og lokaliteter utformes slik at det er forberedt for oppgradering til høyere rensegrad ved 

      eventuelt fremtidig behov.  

    - Maskinelt utstyr velges med fokus på lavest mulig drifts- og vedlikeholdskostnader.  

 

Tilleggsopplysning:                                                                                                                                                          

Et viktige argument mot å investere så mye penger i avløpsrenseanlegg er at vi etter hvert vil få høye 

avløpsavgifter for abonnenter tilknyttet kommunale avløpsanlegg. Det er også ofte fokusert på hva 

Hitra kommune gjør i forhold til VA-området og hvilke avgifter de har. For å kunne sammenligne 

Hitra og Frøya må det tas utgangspunkt i at kommunene i 2018 har to forskjellige modeller for 

gebyrberegning for vann og avløp som ikke direkte lar seg sammenligne. I 2019 vil kommunene ha 

samme beregningsmodell da Frøya kommune nylig har vedtatt å innføre en to-delt gebyrberegning slik 

Hitra innførte fra 2018. Vi sammenligner derfor 2018-gebyret for Hitra oppjustert med 3% 

prisstigning for 2019, med vårt forslag til gebyrregulativ for 2019. Dette regnestykket viser da at Hitra 

har et avløpsgebyr for en normalabonnent (120 m2 stor bolig) som er ca. 7% lavere enn vårt (ca. kr. 

4.400,-  mot ca. kr. 4.700,-). Hitra er nå kommet i gang med arbeidene med ny hovedplan for avløp og 

etter hva rådmannen har grunn til å tro har de også ha mye av de samme utfordringene som oss 

innenfor avløpsområdet. Dette vil sannsynligvis medføre at også Hitra kommune etterhvert får et mye 

høyere gebyrnivå enn i dag. Det er derfor ikke usannsynlig at avgiftsnivået innen vann og avløp også i 

fremtida vil bli liggende på noenlunde samme nivå i begge kommuner, avhengig av fremdriftshastighet.   

 

 

 

 











 
 

 

 

   

 

 

   

VEDLEGG A: KOST-/NYTTEVURDERING SISTRANDA 

FRØYA KOMMUNE 
 
KOST / NYTTEVURDERING SISTRANDA - SILANLEGG ELLER SLAMAVSKILLER 
 
OPPDRAGSNUMMER 15412001 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

  

  
SWECO NORGE AS  
  
14.09.2016  
 

  

  

  



  

 
 
 

 

 

Sweco 
Dronningens gt 52/54 
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NO 8509 Narvik, Norge 
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www.sweco.no 
 

Sweco Norge AS 
Org.nr: 967032271 
Hovedkontor: Oslo 
 
 
 
 
 

Svein Eriksen 
 
 
  
Mobil +47 415 67 474 
Svein.Eriksen@sweco.no 
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Sammendrag 

 
Med bakgrunn i nåværende kunnskap for området Sistranda, anbefales det følgende 
avløpsløsning for Sistranda: 

 Sanering eksisterende avløpsanlegg 

 Utbygging av avskjærende avløpsledninger 

 Etablering av pumpestasjoner og pumpeledninger for overføring til ett felles 
silanlegg 

 Bygging av et felles silanlegg ved eksempelvis Starrberget 

 Etablering av ny utslippsledning for utslipp etter silanlegget  

 

Prosjektkostnad for anbefalt løsning: kr 40.640.000 (eks. avgift) 



   

 
 
 

 

 

VEDLEGG A: KOST-/NYTTEVURDERING SISTRANDA 
14.09.2016 
 
SWECO NORGE AS 
 

 

 

 

 

 

Innholdsfortegnelse 

1 Innledning 1 

2 Problemstilling 1 

2.1 Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelse 1 

2.2 Generelt for Sistranda 1 

2.3 Resipientforhold ved Sistranda 2 

3 Vurdering av ulike typer avløprenseanlegg 3 

3.1 Primærrenseanlegg (mekanisk rensing) 3 

3.2 Løsning med videreføring med samme type slamavskillere som dagens anlegg for Sistranda 
(slamavskillere og slamlagring i samme tank) 5 

3.3 Løsning med en stor slamavskiller med eget slamlager for Sistanda 6 

3.4 Løsning med silanlegg for Sistranda 7 

4 Drøfting av ulike elementer som vil påvirke valg av type anlegg og kostnader for 
ulike tiltak 8 

4.1 Oppgradering slamavskillere og utslippsanlegg 8 
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1 Innledning 

I forbindelse med utarbeiding av hovedplan avløp for Frøya kommune skal det utføres 
kost-/nyttevurdering i de tilfeller der det kan være aktuelt å endre på dagens forhold og 
vurdere alternative avløpsløsninger. I dette vedlegget er det sett på et helhetsbilde for 
avløpsløsning for sørlige del av Sistranda; fra Siholmen i nord til Starrberget i sør. 
Utredningen vurderer fremtidig satsing på slamavskillere med plasseringer som i dag, 
eller om det kan være aktuelt å erstatte disse med ett silanlegg eller med en felles større 
slamavskiller. Det er utarbeidet en kost-/nyttevurdering for de ulike tiltaksløsningene.  

2 Problemstilling 

2.1 Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelse 

Som nevnt i hovedplanens kapittel 2.4. er kravet til utslipp i Frøya kommune hjemlet i § 
13-8. Kommunen er forurensningsmyndighet og fører tilsyn med at bestemmelsene og 
vedtak fattet I medhold av §13-2 I forskriften følges.  

Foruten kravene i §13-8 er det verdt å merke seg følgende i §13-12 (prøvetaking):   

Den ansvarlige for renseanlegget skal sørge for at det tas prøver av renset avløpsvann.  
Når prøver tas, skal tilført vannmengde måles og registreres.   

Prøvene skal være representative for avløpsvannet og tas ved hjelp av automatisk, 
mengdeproporsjonalt eller tidsproporsjonalt prøvetakingssystem. 

Det skal tas døgnblandeprøver når prøven skal analyseres for BOF5. Det skal tas døgn- 
eller ukeblandeprøver når prøven analysers for SS eller tot-P. Det skal minst tas følgende 
antall prøver: 

a) 6   prøver per år fra avløpsanlegg under 1000 pe 

b) 12 prøver per år fra avløpsanlegg større enn eller lik 1000 pe 

2.2 Generelt for Sistranda 

Avløpsområdet som skal vurderes i dette vedlegget er utredet i hovedplanens kapittel 
3.1-3.4, og inkluderer 6 slamavskillere. Avløpsvannet inneholder tidvis mye fremmedvann 
som følge av at avløpsledninger og kummer er i dårlig forfatning. Dette fører til at 
kapasiteten i slamavskillerne generelt er for liten, og resulterer i slamflukt og føring av 
slam ut i resipienten (sjøen).   

Uavhengig av hvilken løsning som fremtidig blir valgt for avløpsrensing for Sistranda, er 
det avgjørende at det foretas sanering av eksisterende avløpsanlegg oppstrøms 
slamavskillerne slik at en får bort fremmedvannet. For Sistranda er tre av slamavskillerne 
i så dårlig forfatning at disse må oppgraderes om silanlegg ikke bygges. 
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Disse anleggene er: 

 Slamavskiller Sistranda 1: Dimensjonert for 700 pe, svært overbelastet i dag. Den 
står relativt nær bebyggelse og det kan ikke utelukkes at luktproblematikk kan 
oppstå tidvis i nærmiljøet som følge av gassdannelse. Også forhold når det 
gjelder slamtømming kan være negativt for nærmiljøet.  

 Slamavskiller Rabben 2: Dimensjonert for 500 pe. Utløpet fra slamavskilleren er 
ikke dykket og slam blir derfor ført direkte ut i sjøen.  

 Slamavskiller Beinskardet: Dimensjonert for 300 pe. Slamavskilleren er planlagt å 
skulle ta i mot avløp fra Rabben 1 når denne blir faset ut i nærmeste framtid, og 
dette er en økt belastning Beinskardet ikke er dimensjonert for. 

2.3 Resipientforhold ved Sistranda 

Det er foretatt en enkel resipientvurdering for ulike områder på Frøya, som er gitt i 
Vedlegg G.  

I sårbarhetsanalysene er miljøkarakteristikk som dybde, terskler, tidevann, strømforhold 
og eksponering tatt med i vurderingene. Resipientene er delt inn i tre kategorier;  

 meget sårbar (rød markering) 

 sårbar (oransje markering) 

 mindre sårbar (gul markering) 

For Sistranda viser resipientvurderingen at resipienten er «meget sårbar» fra land og 
omtrent 50 meter ut i sjø. Videre utover viser kartdata et «sårbart» strekk i om lag 100 
meter. Utenfor 150 meter er resipienten «mindre sårbar».  

I følge opplysninger i resipientrapporten er det 2 settefiskanlegg (oppdrettsanlegg) i 
området utenfor Sistranda. Disse anleggene skal være plassert utenfor “mindre sårbart” 

område. 

Totalt er det i dag utslipp til resipienten (via slamavskillere) fra ca 1920 pe, som beskrevet 
i vedlegg F. I tillegg kommer utslipp i sjøen ved Siholmen for 100 pe, og noe spredt 
utslipp.  

Resipientundersøkelsen dokumenterer også begroing med algevekst i strandsonen på 
Sistranda. Omfanget av dette er ikke kjent. Det er ikke foretatt analyser av bunnfauna på 
sjøbunnen.  
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3 Vurdering av ulike typer avløprenseanlegg 

3.1 Primærrenseanlegg (mekanisk rensing) 

Mekanisk rensing (også kalt primærrensing) handler om å separere slampartikler fra 
avløpsvannet for derigjennom å fjerne en viss mengde suspendert stoff (SS) og biologisk 
oksygenforbruk/organisk stoff (BOD5). Primærrensing benyttes vanligvis som 
forbehandling foran biologiske og kjemiske renseprosesser, men kan også brukes som 
eneste rensemetode dersom en har meget gode sjøresipienter.   

Primærrenseanlegg har tradisjonelt vært basert på sedimentering som da etterfølger 
forbehandling. I de senere år har fokus i langt sterkere grad vært rettet mot siling som en 
aktuell metode for å oppnå primærrensekravet.  

Når primærrensing benyttes som eneste rensemetode, forutsettes det i forurens-
ningsforskriften at man oppnår minst 50% fjerning av SS og 20% fjerning av BOD5.  

For slamavskillere kan det forventes følgende renseeffekter / forventet reduksjon av: 

 BOD5,  20 -30 %  

 SS, 40 – 50% 

Dagens silanlegg som er på markedet vil kunne oppnå en forventet renseeffekt 
tilsvarende slamavskiller, men sannsynligvis betydelig bedre.  
 

Slamavskillere 

Slamavskillere benyttes normalt for små anlegg (<1000 pe). I en slamavskiller 
kombineres forbehandling, forsedimentering og slamlagring i en og samme tank. Dette 
kan være plassbygd betong eller prefabrikkert i glassfiberarmert plast. En slamavskiller vil 
fjerne både sand, flytestoffer og sedimenterbare stoffer. På grunn av at den ikke er 
avhengig av maskinelle innretninger, vil den være driftssikker og ha mindre tilsynsbehov 
enn et silanlegg. En slamavskiller betegnes som en renseinnretning basert på 
diskontinuerling (tidvis) uttak av slam. 

Slike anlegg har også enkel eller ingen forbehandling og benyttes hovedsakelig ved 
relativt små anlegg. Det er denne type anlegg som er etablert på alle kommunale utslipp i 
Sistranda. 

Sedimenteringsforholdene i slamavskillere er i utgangspunktet dårlig sammenlignet med 
et riktig utformet sedimenteringsbasseng. De dårlige sedimeneringsforholdene har flere 
årsaker. Hovedårsaken er trolig at sedimentering foregår i samme kammer. I ferskt slam 
som lagres vil det raskt oppstå anaerob nedbrytning. Nedbrytningen vil frigjøre gass som 
trekker med seg bunnslam opp til overflaten, hvoretter slammet synker ned igjen.  

Slamavskilleren har også en noe forenklet hydraulisk utforming med et inn- og 
utløpsarrangement som øker risikoen for kortslutningsstrømmer. 
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På grunn av at inn- og utløp er konsentrert i enkelte punkter kan det være fare for at det 
oppstår kortslutningsstrømmer slik at oppholdstiden kan bli for liten.  

Prinsippløsning for slamavskilleren 

Slamavskilleren er delt inn i 3 kammer for å hindre slamflukt grunnet slam som flyter opp i 
forbindelse med gass fra anaerob nedbrytning. I slamavskillerens 1. kammer skal det 
være plass til lagring av slam, slik at 1. kammer burde være dypere enn 2. og 3. kammer.  
Av hensyn til byggingen har det vært vanlig å ha samme nivå på bunnplaten i alle 
kamrene.  

Silanlegg 

Det finnes en rekke utforminger av siler – både finsiler og grovsiler. Det skilles mellom 
stasjonære spaltesiler, stasjonære rørsiler, roterende trommelsiler, roterende skivesiler 
og roterende båndsiler.  

Følgende faktorer er erfaringsmessig viktig for renseresultatet: 

 sammensetning av avløpsvannet 

 silflatens lysåpning (maskevidde) 

 tilrettelegging for dannelse av “filtermatte“  

 graden av forbehandling av vannet 

 graden av mekanisk påvirking på separate slampartikler på silflaten 

 silens dimensjonering, konstruksjon og driftsmåte 

Sammensetning av avløpsvannet. 
Partilkkelstørrelsesfordeling i avløpsvannet som skal renses er av svært avgjørende 
betydning for muligheten til å klare primærrensekravet. Fordelingen vil kunne variere fra 
sted til sted, fra et tidspunkt til et annet over året og fra ett tidspunkt til et annet over 
døgnet. 

Silflatens lysåpning, maskevidde 
De erfaringer som foreligger, tyder på at silåpningen bør være <0,5 mm for at man skal 
kunne klare primærrensekravet under normale forhold. 

Tilrettelegging for dannelse av “filtermatte” på silflaten 
Erfaringer viser at et silanlegg vil være svært avhengig av i hvilken grad det er lagt til rette 
for at det dannes “filtermatte” på silflaten.  En “filtermatte” vil virke som et “påleggsfilter” 

av slam som vil separere slampartikler av en størrelse som ellers (i en ren silflate) ikke vil 
bli separert. Følgende forhold er viktig for å få etablert “filtermatte”: 

 Bevegelse av silflaten i forhold til vannet 

Graden av forbehandling av vannet 
Forbehandling kan påvirke på resultatet ved finsiling på to måter: 



  

   

 
 

5 (13) 
 

VEDLEGG A: KOST-/NYTTEVURDERING SISTRANDA 
14.09.2016 
 
SWECO NORGE AS 
 

 

 

 

 

 Fjerning av større partikler gjennom eksempelvis grovsiling kan redusere 
muligheten til dannelse av en filtermatte på silflaten slik at renseresultatet 
forverres. 

 Koagulering (ved tilsetting av koagulant) kan føre til flokkulering av små partikler 
til større – disse lar seg deretter separeres ved siling slik at renseresultatet vil 
kunne forbedres. 

Graden av mekanisk påvirking på separate slampartikler på silflaten 
Skånsom behandling av separert masse påvirker graden av knusing av partikler, tetting 
og renhold av silflaten samt partikkeltap gjennom siloverflaten.  

Silens dimensjonering, konstruksjon og driftsmåte 
Dette er avhengig av faktorer som: 

 silflatens lysåpning 

 hydraulisk belastning/filterhastighet 

 silflatens posisjon i forhold til det tilførte vannet 

 silflatens bevegelse i forhold til vannet 

3.2 Løsning med videreføring med samme type slamavskillere som dagens anlegg for 
Sistranda (slamavskillere og slamlagring i samme tank) 

Ulempen med tradisjonelt utformede slamavskillere med slamlageret i første kammer er 
blant annet risiko for slamflukt med utvasking av slam ved høy vannføring, utvikling av 
gass i slamfasen som medfører flyteslam og risiko for slamflukt. Slamtømming er 
krevende da slammet lagres sammen med vannfasen.  
 
På grunn av tidvis tilførsel av fremmedvann til slamavskillerne må det antas at det vil 
oppstå slamflukt som ender ut i sjøen via utslippsledningene. Utslippsledningene varierer 
i lengde. Den lengste utslippsledningen på Sistranda er fra området ved sentrum, er ca 
340 m lang, og har et antatt utslippsdyp på 15 m. Den korteste ledningen fra området er 
ca 125 m lang, og har ukjent utslippsdybde.   
 
Dersom det i fremtiden skal opprettholdes samme plassering av slamavskillere nær 
bebyggelse, må det forventes at luktproblematikk vil kunne oppstå i nærmiljøet.  
Likeledes kan det forventes at det også kan oppstå kortslutningsstrømmer og at slam kan 
videreføres ut i sjøen. 
 
Det vil miljømessig være en dårlig løsning å ha slike anlegg plassert like ved bebyggelse.   
Det vil også være ulemper i forbindelse med drift. Slamtømming vil nødvendigvis måtte 
utføres minst en gang i året.  
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3.3 Løsning med en stor slamavskiller med eget slamlager for Sistanda 

Slamavskillere med eget slamlager er et konsept utviklet på slutten av 1990-tallet og tidlig 
2000-tallet. Denne type anlegg er hovedsakelig beregnet for dimensjoner over 1000 pe.  
Konseptet med slamavskiller med eget slamlager vil kunne fjerne problemene nevnt i 
avsnitt 3.2. 
 
Det finnes svært få kjente analysedata fra store slamavskillere med eksternt slamlager.  
For de anleggene som det finnes analysedata fra, fremgår det at for suspendert stoff vil 
anleggene oppfylle primærrensekravet. Det er mer uklart om kravet til organisk stoff vil 
oppfylles. 
 
Dersom det er aktuelt å etablere en stor slamavskiller med eget slamlager, vil det være 
mest aktuelt å plassere denne utenfor sentrumsområdet. Det foreslås å legge et slikt 
anlegg ved Starrberget slik som foreslått for silanlegget.   
 
Det vil da være nødvendig med etablering av pumpestasjoner og avskjærende ledninger 
for overføring av avløpsvann til slamavskilleren slik som for et eventuelt silanlegg. Figur 1  
viser prinsipp av slamavskiller med slamlager. 
 
 

 
Figur 1. Prinsipp slamavskiller med slamlager 
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3.4 Løsning med silanlegg for Sistranda 

Sweco har tidligere (rapport datert 15.12.2015, i Vedlegg E) sett på en skisseløsning med 
silanlegg for Sistranda. 

Det ble da tatt utgangspunkt i en løsning med roterende båndfilter som blant annet 
leveres av Salsnes Filter. Firma opplyser at de rensekravene som foreligger (fjerning av 
20 % SS) ikke vil være noe problem. De fleste anlegg som firma har levert har en 
renseeffekt mellom 40 % og 60 % SS. Silanlegget er dimensjonert for 3650 pe.  

Anleggets hovedkomponenter er følgende: 
- Innløpskasse i syrefast stål 

- Overløp fra filtre til utløpskasse 

- Omløpssiler. Det er påmontert overløp på innløpskasse. Ved nedstengning av 
ventiler på siler går vann nivå opp i innløpskasse og derfra i overløp. Ingen ventil 
nødvendig. 

- Integrert avvanning i siler 

- Transport av slam til container ved gravitasjon 

- Mengdemåler på innløpsrør 

- Internpumpestasjon komplett 

- Pneumatiske ventiler for styring av prosessen 

- Siler av typen SF4000 i kasser av syrefast stål 

- Sentral sterke avvanningsenheter. Gir 40% TS (tørrstoff) 

- Luft med blåsemaskiner 

- Trykkluft (med kompressorer) 

- Automatikktavle med PLS for hele anlegget 

- Container på vogn 

Som nevnt i Vedlegg E er de anlegg som Salsnes Filter leverer, representative 
kostnadsmessig for denne type anlegg.   
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4 Drøfting av ulike elementer som vil påvirke valg av type anlegg og 
kostnader for ulike tiltak 

Det er vurdert følgende forslag for fremtidig avløpsløsninger for Sistranda: 

 Beholde dagens system med flere slamavskillere spredt på Sistranda, oppgradert 
for å oppnå nødvending kapasitet. 

 Bygge avskjærende ledninger og overføre avløp til en felles slamavskiller med 
separate slamlager. 

 Bygge avskjærende ledninger og overføre avløp til ett felles silanlegg. 

Det vil være relativt store forskjeller i kostnader mellom det første alternativet og de to 
andre, ettersom de medfører bygging av avskjærende ledninger, pumpeledninger og 
pumpestajonener for å overføre avløpet til fellesanlegget. 

Uavhengig av hvilken løsning som velges vil det måtte foretas sanering av eksisterende 
avløpsledninger og avløpskummer, før videreføring til slamavskillere eller til avskjærende 
ledninger.  

Entreprenørpriser for saneringsarbeid er basert delvis på enhetspriser mottatt fra Frøya 
kommune, men også erfaringspriser for tilsvarende anlegg. For å beregne 
prosjektkostnader er alle entreprenørpriser tillagt 40% for hhv. rigg, planlegging, 
byggeledelse og uforutsette kostnader. 

4.1 Oppgradering slamavskillere og utslippsanlegg 

Tekniske løsninger 

Tabell 1 viser spesifiserte prosjektkostnader: De tekniske løsninger for slamavskillere vil 
være etablering av prefabrikerte slamavskillere i glassfiberarmert polyester eller i PE-
materiale. Disse må dimensjoneres for maksimal tilrenning. Der utslippsledninger må 
etableres, skal disse avsluttes i sjøen i tilstrekkelig lengde slik at de havner utenfor 
“mindre sårbart område” (se Vedlegg G, resipientanalyse).  Det må påses at 
utslippspunket i sjøen blir dypt nok og at avløpsvannet blir innlagret i sjøvannet på best 
mulig måte. 

Utslippskvalitet 

Det må forventes at kvaliteten på utslippsvannet etter slamavskilleren vil være ujevn og i 
perioder ikke holde rensekravene. Slamflukt kan ikke utelukkes. Dette kan være visuelt 
sjenerende og følge havstrømmer tilbake til strandssonen og skape uønsket algevekst. 

I tillegg til dette scenarioet kan det oppstå overløp. Det bør være bypass/overløp på 
utslippsanleggene, som trer i kraft hvis utslippsledningen skulle gå tett og/eller at 
vannføring til slamavskiller av en eller annen grunn skulle bli større enn kapasiteten for 
slamavskilleren. Utløpene fra overløpsledning ender vanligvis like under lavvannsnivået, 
og vil inneholde råkloakk.  
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Miljøforhold 

Lokalisering av slamavskillere nær inntil eksisterende bebyggelse er uheldig på grunn av 
luktproblematikk som vil kunne oppstå. Drift av anleggene (slamtømming) vil være 
negativt for nærmiljøet grunnet sannsynlighet for luktproblematikk og algevekst i 
strandssonen.  

Fleksibilitet 

En slamavskiller er lite egnet for senere tiltak som kan forbedre rensegraden. Det må 
foretas relativt store investeringer, som for eksempel etablering av flokkuleringsanlegg 
med utvidelse med flere slamtanker osv.  

Kostnader 

For slamavskillere er det innhentet budsjettpris på levering og montering (entreprenør-
kostnader) av slamavskillere til Sistranda. For alle grunnarbeider er det brukt 
erfaringspriser (entreprenørpriser) for tilsvarende anlegg.  Entreprenørpris for 
pumpestasjon er erfaringspriser. 

Alle entreprenørkostnader er i tillegg økt med 40%. Tillegget omfatter: 

 rigging 

 planlegging og prosjektledelse 

 byggeledelse  

 uforutsett 

Total kostnader = entreprenørkostnader + 40 % er definert som prosjektkostnader.  

Element Prosjektkostnad 

Sanering eksisterende avløpsanlegg Kr 10.931.000 

Ledningsanlegg og pumpestasjon for Siholmen Kr   2.441.000 

Slamavskillere (Sistranda 1, Rabben 2 og Beinskardet) Kr   6.918.000 

Sum kostnader (eks avgift)  Kr 20.290.000 

Tabell 1. Prosjektkostnad for oppgradering av slamavskillere og utslippsanlegg  
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4.2 Avskjærende ledninger og en felles slamavskiller med eget slamlager og 
utslippsledning 

Tekniske løsninger 

De tekniske løsninger vil gå ut på følgende: 

 Avskjærende selvfallsledninger for spillvann 

 Pumpestasjoner og pumpeledninger for overføring av spillvann til felles 
slamavskiller for hele Sistrandaområdet (Siholmen i nord til Starrberget i sør)  

 Prefabrikkert slamavskiller i glassfiberarmert polyester samt slamlager i samme 
material, inkludert nødvendige overbygg 

 Ny utslippsledning fra Starrberget  

Utslippskvalitet 

Utforming med separat slamlager vil reduserer risikoen for slamflukt betydelig. 
Slamavskiller med slamlager er basert på et konsept hvor en tar utgangspunkt i 
tradisjonell dimensjoneringsteori for sedimenteringsbassenger. Det gjøres skjønnsmessig 
økning av oppholdstid, dvs. redusert overflatebelastning for å ta hensyn til forenklet utløp 
og forenklet slamoverføring, sammenlignet med et tradisjonelt utformet sedimenterings-
basseng. En slik økning av oppholdstiden har som målsetning å oppnå samme 
renseeffekt som et tradisjonelt sedimenteringsbasseng. Ved behov kan løsningen 
inkludere kjemisk felling som kan øke renseeffekten ytterligere.  

Miljøforhold 

Ved å overføre avløpsvannet bort fra bebygde områder og sårbare resipientforhold 
sentralt på Sistranda, vil en oppnå en betydelig forbedring av miljøforholdene i forhold til 
løsningen i avsnitt 4.1. 

Nye pumpestasjoner må etableres med nødoverløp. Nødoverløp føres til eksisterende 
utslippsledninger der disse kan benyttes. Nødoverløp vil bare skje ved f.eks utfall av 
nettspenning til pumper og ved eventuelle feil på pumpeanlegget. Det er mulig å unngå 
pumpestopp ved nettutfall, ved å etablere reservestrømsanlegg som automatisk trer i 
kraft ved nettutfall. Lukt fra pumpestasjoner kan forekomme og det bør vurderes 
etablering av filter på ventilasjon som kan redusere dette problemet.  

Fleksibilitet 

Som nevnt er det mulig å oppgradere anlegget med kjemisk felling dersom det skulle 
være behov for øke renseeffekten. 

Driftsforhold 

For å ha kontroll på pumpeanleggene og renseanlegget er det en stor fordel å få 
alarmdata fra disse anleggene over på et sentralt driftskontrollanlegg hvor en har 
døgnkontinuerlig vakt.  
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Kostnader 

Kostnader for avskjærende ledningsanlegg og pumpestasjoner er noe justert i forhold til 
det som tidligere er utarbeidet i egen utredning/skisseløsning for Silanlegg Starrberget, se 
Vedlegg E. Kostnadsberegningene er gitt i Vedlegg D.  

Entreprenørkostnader for slamavskiller med slamlager er basert på delsum fra 
kostnadsberegning Stord vann og avløp KF fra august 2014 for et anlegg for 2500 pe. 
Denne summen, kr 10,25 mill er indeksregulert til mai 2016 og er i tillegg økt med omlag 
20 % som følge av at det for Sistranda skal beregnes avløp for 3.650 pe.  

Entreprenørkostnader for avskjærende ledningsanlegg (grøfter, ledninger og kummer) er 
basert på priser mottatt fra Frøya kommune høsten 2015, samt noen tilsvarende anlegg 
som Sweco har utført tidligere. Entreprenørkostnader for pumpestasjoner og 
utslippsledninger er basert på erfaringspriser som Sweco har fra tidligere anlegg. Alle 
entreprenørkostnader er i tillegg økt med 40%, som beskrevet i avsnitt 4.1 

Tabell 2 viser spesifiserte prosjektkostnader. 

Element Prosjektkostnad 

Sanering eksisterende avløpsanlegg Kr 10.931.000 

Avskjærende ledningsanlegg Sistranda inkludert lednings-
anlegg og pumpestasjon for Siholmen 

 

Kr 11.009.000 

Slamavskiller med slamlager og utslippsledning Kr 18.010.000 

Sum kostnader (eks avgift)  Kr 40.040.000 

Tabell 2. Prosjektkostnad for slamasviller med slamlager og avskjærende ledning 

 

4.3 Avskjærende ledninger og ett felles silanlegg og utslippsledning 

Teknisk løsning 

Teknisk løsning vil gå ut på følgende:  

 Avskjærende selvfallsledninger for spillvann 

 Pumpestasjoner og pumpeledninger for overføring av spillvann til felles silanlegg 
for hele Sistrandaområdet, fra Siholmen i nord til Starrberget i sør  

 Etablere silanlegg ved Starrberget  

 Ny utslippsledning fra Starrberget 

Utslippskvalitet 

Ved normal drift av silanlegget vil utslippskvaliteten på avløpsvannet kontinuerlig være 
stabil og overholde utslippskravene til kommunalt avløpsvann  
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Miljøforhold 

Når det gjelder miljøforhold vil det samme være gjeldende som det som er nevnt i avsnitt 
0. 

Fleksibilitet 

Muligheten er til stede for å evt ytterligere rense vannet gjennom flokkulering – tilsetting 
av koagulant. 

Driftsforhold 

I likhet med avsnitt 0 er det viktig å ha kontroll på pumpeanleggene og renseanlegget ved 
å få alarmdata fra disse anleggene over på et sentralt driftskontrollanlegg hvor en har 
døgnkontinuerlig vakt.  

Kostnader 

Kostnader for avskjærende ledningsanlegg og pumpestasjoner er noe justert i forhold til 
det som tidligere er utarbeidet i egen utredning/skisseløsning for Silanlegg Starrberget, se 
Vedlegg E. Kostnadsberegningene er gitt i Vedlegg D.  

Det legges til grunn at det kun bygges en ny nødoverløpsledning for den ene 
pumpestasjonen som ikke plasseres ved eksisterende utslippsledning. 

Pris for silanlegg (entreprenørkostnader) er basert på innhentet budsjettpris fra firma 
Salsnes Filter AS. Entreprenørkostnader for bygningsmessig, el.installasjoner og VVS-
utrustning er erfaringspriser som Sweco har for tilsvarende bygninger, indeksjustert til 
november 2015. Entreprenørkostnader for avskjærende ledningsanlegg og 
pumpestasjoner er som i 0. Alle entreprenørkostnader er i tillegg økt med 40%, som 
beskrevet i avsnitt 4.1 

Tabell 3 viser spesifiserte prosjektkostnader. 

Element Prosjektkostnad 

Sanering eksisterende avløpsanlegg Kr 10.931.000 

Avskjærende ledningsanlegg Sistranda inkludert 
ledningsanlegg og pumpestajon for Siholmen 

 

Kr 11.009.000 

Silanlegg og utslippsledning Kr 18.700.000 

Sum kostnader ( eks avgift )  Kr 40.640.000 

Tabell 3. Prosjektkostnad silanlegg med avskjærende ledning 
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5 Anbefaling av fremtidig avløpsløsning for Sistranda 

Kunnskaper om miljøforhold vedr. eksisterende anlegg bør vektlegges høyt når valg av 
fremtidig avløpsløsning skal tas. Det er lite data om eksisterende omfang av algevekst i 
strandssonen. Det er også lite data om bunnfauna på sjøbunnen utenfor Sistranda. I 
hovedplanen er det imidertid redegjort for at det i området er ønskelig at forholdene er 
lagt til rette for: 

 bading 

 rekreasjon 

 fiske 

 akvakultur 

Velges det å beholde dagens løsning, men med å oppgradere eksisterende 
slamavskillere, vil ovennenvte mulighet begrenset og kanskje ikke kunne gjennomføres. 

Det anbefales at avløpsrensenlegg flyttes bort fra de bebygde områder og det bygges et 
felles renseanlegg for hele Sistranda.  Anlegget kan eksempelsvis plasseres ved 
Starrberget.  

Det er lite dokumenterte kunnskaper om renseresultatet for store slamavskillere med 
separate slamlager. Dette må også vektlegges når valg av type primærrenseanlegg skal 
velges. 

Med bakgrunn i nåværende kunnskap for området Sistranda anbefales det følgende 
avløpsløning for Sistranda: 

 Sanering eksisterende avløpsanlegg 

 Utbygging av avskjærende avløpsledninger 

 Etablering av pumpestasjoner og pumpeledninger for overføring til ett felles 
silanlegg 

 Bygging av et felles silanlegg ved eksempelvis Starrberget 

 Etablering av ny utslippsledning for utslipp etter silanlegget 

 

Prosjektkostnad for anbefalt løsning: kr 40.640.000 (eks avgift) 
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Sammendrag 

 
Med bakgrunn i nåværende kunnskap for området Hamarvik, anbefales følgende 
avløpsløsning: 

 Sanering eksisterende avløpsanlegg 

 Utbygging av avskjærende avløpsledninger 

 Etablering av pumpestasjoner og pumpeledninger for overføring til ett felles 
silanlegg 

 Bygging av et felles silanlegg ved Hamarvik 1 

 Ny utslippsledning i Kjevika 

 

Prosjektkostnad for anbefalt løsning: kr 29.352.000 (eks avgift) 
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1 Innledning 

I forbindelse med utarbeiding av hovedplan avløp for Frøya kommune skal det utføres 
kost-/nyttevurdering i de tilfeller der det kan være aktuelt å endre på dagens forhold og 
vurdere alternative avløpsløsninger. I dette vedlegget er det sett på kostnadsomfang ved 
å etablere et nytt renseanlegg i Hamarvik, sammenlignet med å bytte ut de eksisterende 
slamavskillerne.  

2 Problemstilling 

2.1 Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelse 

Som nevnt i hovedplanens kapittel 2.4. er kravet til utslipp i Frøya kommune hjemlet i § 
13-8. Kommunen er forurensningsmyndighet og fører tilsyn med at bestemmelsene og 
vedtak fattet i medhold av §13-2 I forskriften følges.  

Foruten kravene i §13-8 er det verdt å merke seg følgende i §13-12 (prøvetaking):   

Den ansvarlige for renseanlegget skal sørge for at det tas prøver av renset avløpsvann.  
Når prøver tas, skal tilført vannmengde måles og registreres.   

Prøvene skal være representative for avløpsvannet og tas ved hjelp av automatisk, 
mengdeproporsjonalt eller tidsproporsjonalt prøvetakingssystem. 

Det skal tas døgnblandeprøver når prøven skal analyseres for BOF5. Det skal tas døgn- 
eller ukeblandeprøver når prøven analysers for SS eller tot-P. Det skal minst tas følgende 
antall prøver: 

a) 6   prøver per år fra avløpsanlegg under 1000 pe 

b) 12 prøver per år fra avløpsanlegg større enn eller lik 1000 pe. 

2.2 Generelt for Hamarvik 

Avløpsområdet som skal vurderes i dette vedlegget er utredet i hovedplanens kapittel 3.5 
og 3.6, og inkluderer tre slamavskillere og fire pumpestasjoner. Det er også en privat 
slamavskiller tilknyttet industriområdet som ikke er befart eller hensyntatt i denne 
hovedplanen.  

Avløpsnettet i området er lagt i flere omganger og er derfor av varierende kvalitet. Det 
veksler mellom nylagte rennekummer og gamle bunnløse betongkummer med høy 
grunnvannstand. Det fører til at avløpsvannet tidvis inneholder mye fremmedvann, og at 
eksisterende slamavskillere er overbelastet. Dette leder igjen til slamflukt og føring av 
slam til resipient (sjøen). 

På Hamarvik er to av de tre slamavskillerne i så dårlig stand at disse må oppgraderes om 
silanlegg ikke bygges. 
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Disse anleggene er: 

 Slamavskiller Hamarvik 1: Behandler ca 460 pe. Det er en jevn strøm av 
fremmedvann i innløpet. Anlegget er gammelt og befaring i utløpskum viser mye 
avfall og slam som muligens føres til resipient. 

 Slamavskiller Hamarvik 2: Behandler ca 300 pe. Inspeksjonslukene er usikret og 
funksjonen er svært dårlig, med mye avfall fra sykehjem (skjokoladepapir, 
bandasjer m.m.) i utløpskammeret som muligens føres til resipient. 

Slamavskilleren på Nabeita er av nyere dato og god kvalitet. 

2.3 Resipientforhold ved Hamarvik 

Det er foretatt en enkel resipientvurdering for ulike områder på Frøya, som er gitt i 
Vedlegg G. 

I sårbarhetsanalysene er miljøkarakteristikk som dybde, terskler, tidevann, strømforhold 
og eksponering tatt med i vurderingene. Resipientene er delt inn i tre kategorier;  

 meget sårbar (rød markering) 

 sårbar (oransje markering) 

 mindre sårbar (gul markering) 

For Hamarvik viser kartdata at resipienten er «meget sårbar» inne i selve Hamarvikbukta, 
Hammarvågen. Videre utover viser kartdata et «sårbart» strekk i Kjevika og i en stripe på 
om lag 100 meter. Fra 100 til 300 meter er resipienten «mindre sårbar».  

Det er registrert både kamskjellforekomster og skjellsandforekomster på Hamarvik. Det er 
ikke foretatt analyser av bunnfauna på sjøbunnen. 

Fra den private industrislamavskilleren er det antatt ca 100 pe belastning til resipient. I de 
to andre utslippspunktene er eksistrende belastning beregnet til å være ca 460 pe i 
Kjevika (fra Hamarvik 1) og ca 590 pe ved Hamarvik 2 (slamavskiller inkludert spredt 
avløp i området). Grunnlagt for antall pe er vist i Vedlegg F.  

Det er tidligere utført en beregning av belastningen i antall pe for Hamarvik. I etterkant 
har antatt pe-belastning per boenhet økt fra 2,67 til 3,5 pe, samt at slamavskilleren 
Hamarvik 2 ønskes overført til nytt silanlegg ved pumping.  

Dette fører til et nytt grunnlag på 1565 pe. 
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3 Vurdering av ulike typer avløprenseanlegg 

3.1 Primærrenseanlegg (mekanisk rensing) 

Mekanisk rensing (også kalt primærrensing) handler om å separere slampartikler fra 
avløpsvannet for derigjennom å fjerne en viss mengde suspendert stoff (SS) og biologisk 
oksygenforbruk/organisk stoff (BOD5). Primærrensing benyttes vanligvis som 
forbehandling foran biologiske og kjemiske renseprosesser, men kan også brukes som 
eneste rensemetode dersom en har meget gode sjøresipienter.   

Primærrenseanlegg har tradisjonelt vært basert på sedimentering som da etterfølger 
forbehandling. I de senere år har fokus i langt sterkere grad vært rettet mot siling som en 
aktuell metode for å oppnå primærrensekravet.  

Når primærrensing benyttes som eneste rensemetode, forutsettes det i forurens-
ningsforskriften at man oppnår minst 50% fjerning av SS og 20% fjerning av BOD5.  

For slamavskillere kan det forventes følgende renseeffekter / forventet reduksjon av: 

 BOD5,  20 -30 %  

 SS, 40 – 50% 

Dagens silanlegg som er på markedet vil kunne oppnå en forventet renseeffekt 
tilsvarende slamavskiller, men sannsynligvis betydelig bedre.  
 

Slamavskillere 

Slamavskillere benyttes normalt for små anlegg (<1000 pe). I en slamavskiller 
kombineres forbehandling, forsedimentering og slamlagring i en og samme tank. Dette 
kan være plassbygd betong eller prefabrikkert i glassfiberarmert plast. En slamavskiller vil 
fjerne både sand, flytestoffer og sedimenterbare stoffer. På grunn av at den ikke er 
avhengig av maskinelle innretninger, vil den være driftssikker og ha mindre tilsynsbehov 
enn et silanlegg. En slamavskiller betegnes som en renseinnretning basert på 
diskontinuerling (tidvis) uttak av slam. 

Slike anlegg har også enkel eller ingen forbehandling og benyttes hovedsakelig ved 
relativt små anlegg. Det er denne type anlegg som er etablert på alle kommunale utslipp i 
Sistranda. 

Sedimenteringsforholdene i slamavskillere er i utgangspunktet dårlig sammenlignet med 
et riktig utformet sedimenteringsbasseng. De dårlige sedimeneringsforholdene har flere 
årsaker. Hovedårsaken er trolig at sedimentering foregår i samme kammer. I ferskt slam 
som lagres vil det raskt oppstå anaerob nedbrytning. Nedbrytningen vil frigjøre gass som 
trekker med seg bunnslam opp til overflaten, hvoretter slammet synker ned igjen.  

Slamavskilleren har også en noe forenklet hydraulisk utforming med et inn- og 
utløpsarrangement som øker risikoen for kortslutningsstrømmer. 
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På grunn av at inn- og utløp er konsentrert i enkelte punkter kan det være fare for at det 
oppstår kortslutningsstrømmer slik at oppholdstiden kan bli for liten.  

Prinsippløsning for slamavskilleren 

Slamavskilleren er delt inn i 3 kammer for å hindre slamflukt grunnet slam som flyter opp i 
forbindelse med gass fra anaerob nedbrytning. I slamavskillerens 1. kammer skal det 
være plass til lagring av slam, slik at 1. kammer burde være dypere enn 2. og 3. kammer.  
Av hensyn til byggingen har det vært vanlig å ha samme nivå på bunnplaten i alle 
kamrene.  

Silanlegg 

Det finnes en rekke utforminger av siler – både finsiler og grovsiler. Det skilles mellom 
stasjonære spaltesiler, stasjonære rørsiler, roterende trommelsiler, roterende skivesiler 
og roterende båndsiler.  

Følgende faktorer er erfaringsmessig viktig for renseresultatet: 

 sammensetning av avløpsvannet 

 silflatens lysåpning (maskevidde) 

 tilrettelegging for dannelse av “filtermatte“  

 graden av forbehandling av vannet 

 graden av mekanisk påvirking på separate slampartikler på silflaten 

 silens dimensjonering, konstruksjon og driftsmåte 

Sammensetning av avløpsvannet. 
Partilkkelstørrelsesfordeling i avløpsvannet som skal renses er av svært avgjørende 
betydning for muligheten til å klare primærrensekravet. Fordelingen vil kunne variere fra 
sted til sted, fra et tidspunkt til et annet over året og fra ett tidspunkt til et annet over 
døgnet. 

Silflatens lysåpning, maskevidde 
De erfaringer som foreligger, tyder på at silåpningen bør være <0,5 mm for at man skal 
kunne klare primærrensekravet under normale forhold. 

Tilrettelegging for dannelse av “filtermatte” på silflaten 
Erfaringer viser at et silanlegg vil være svært avhengig av i hvilken grad det er lagt til rette 
for at det dannes “filtermatte” på silflaten.  En “filtermatte” vil virke som et “påleggsfilter” 

av slam som vil separere slampartikler av en størrelse som ellers (i en ren silflate) ikke vil 
bli separert. Følgende forhold er viktig for å få etablert “filtermatte”: 

 Bevegelse av silflaten i forhold til vannet 

Graden av forbehandling av vannet 
Forbehandling kan påvirke på resultatet ved finsiling på to måter: 
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 Fjerning av større partikler gjennom eksempelvis grovsiling kan redusere 
muligheten til dannelse av en filtermatte på silflaten slik at renseresultatet 
forverres. 

 Koagulering (ved tilsetting av koagulant) kan føre til flokkulering av små partikler 
til større – disse lar seg deretter separeres ved siling slik at renseresultatet vil 
kunne forbedres. 

Graden av mekanisk påvirking på separate slampartikler på silflaten 
Skånsom behandling av separert masse påvirker graden av knusing av partikler, tetting 
og renhold av silflaten samt partikkeltap gjennom siloverflaten.  

Silens dimensjonering, konstruksjon og driftsmåte 
Dette er avhengig av faktorer som: 

 silflatens lysåpning 

 hydraulisk belastning/filterhastighet 

 silflatens posisjon i forhold til det tilførte vannet 

 silflatens bevegelse i forhold til vannet 

3.2 Silanlegg 

Dagens silanlegg som er på markedet vil kunne oppnå en forventet renseeffekt 
tilsvarende slamavskiller, men sannsynligvis betydelig bedre.  

3.3 Løsning med videreføring av slamavskillere tilsvarende dagens løsning 

Det er lagt til grunn oppgradering av de to slamavskillerne Hamarvik 1 og 2 samt 
utbedring av utslippsledninger. I tillegg er det tatt med sanering av eksisterende nett for å 
unngå inntrenging av fremmedvann. 

Ulempen med tradisjonelt utformede slamavskillere med slamlageret i første kammer er 
blant annet risiko for slamflukt med utvasking av slam ved høy vannføring, utvikling av 
gass i slamfasen som medfører flyteslam og risiko for slamflukt. Slamtømming er 
krevende da slammet lagres sammen med vannfasen.  
 
På grunn av tidvis tilførsel av fremmedvann til slamavskillerne må det antas at det vil 
oppstå slamflukt som ender ut i sjøen via utslippsledningene. Utslippsledningene varierer 
i lengde. Den lengste utslippsledningen på Sistranda er fra området ved sentrum, er ca 
340 m lang, og har et antatt utslippsdyp på 15 m. Den korteste ledningen fra området er 
ca 125 m lang, og har ukjent utslippsdybde.   
 
Dersom det i fremtiden skal opprettholdes samme plassering av slamavskillere nær 
bebyggelse, må det forventes at luktproblematikk vil kunne oppstå i nærmiljøet.  
Likeledes kan det forventes at det også kan oppstå kortslutningsstrømmer og at slam kan 
videreføres ut i sjøen. 
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Det vil miljømessig være en dårlig løsning å ha slike anlegg plassert like ved bebyggelse.   
Det vil også være ulemper i forbindelse med drift. Slamtømming vil nødvendigvis måtte 
utføres minst en gang i året. 

3.4 Løsning med nytt silanlegg på Hamarvik 

Det er lagt til grunn ny pumpestasjon ved Hamarvik 2 for overføring av avløpsvann, samt 
avskjærende ledning. I tillegg er det pumping av spredt utløp til nytt silanlegg, samt 
sanering av eksisterende nett for å unngå inntrenging av fremmedvann. 
 
Det er behov for en innløpspumpesump i silanlegget. Denne utføres som en grube under 
bygget eller prefabrikert sump. Bygget bør ha 1,5 etasjer eller 2 etasjer slik at slammet 
kan gå med selvfall inn i kontainere i 1.etasje av bygget. Dersom det velges bygg over 1 
etasje må det etableres egen skrue (avvanningsskrue) for å få slammet opp i kontainer. 
En annen følge av dette er økt behov for større grunnflate. Figur 1 viser en prisippskisse 
for renseanlegg med Salsnesfilter. 
 

 
Figur 1. Prinsipp renseanlegg med Saltnesfilter 

Som vist på skissen er gruba med innløpspumpesumpen under bygget, kontainer i 
1.etasje og selve silanlegget i 2.etasje. Anlegget består av følgende hovedkomponenter; 
 
- Innløpspumper tørroppstilte (3 stk)  
- Innløpsfordeling i syrefast stål 316L med DN 150 mm inn til hver sil.  
- Overløp fra filtre til utløp  
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- Overløp fra siler måles internt i sil ved hjelp av trykktransmitter som måler overløp på 
terskel i fordelingskasse.  

- Transport av slam til kontainer ved skruer og gravitasjon.  
- Elektromagnetisk mengdemåler på innløpsrør.  
- Pneumatiske ventiler for styring av prosessen.  
- Siler av typen SF 2000 i kasser i syrefast stål 316 L med integrert avvanner  
- Luft med blåsemaskiner fra Kaeser AS  
- Trykkluft med kompressor fra Kaeser AS  
- Løfteutstyr  
- Automatikktavle med PLS for hele anlegget og kommunikasjon mot SD-anlegg  
- Slamkasser for storsekk og vogn (2 stk) 
 
Lokalisering av silanlegget kan med fordel gjøres der slamavskilleren ligger i dag. Her er 
mulig etablert tomt og alle avløpsledninger samles. Det vil være lite lukt ettersom 
anlegget har luktfjerningsanlegg. Anlegget kan også flyttes til Kjevika, men dette vil kreve 
økt investering knyttet til ny selvfallsledning fra kum der pumpeledning i dag avsluttes og 
frem til ny lokalitet. I tillegg vil det bli behov for nye utslipps- og overløpsledninger. 

4 Drøfting av ulike elementer som vil påvirke for valg av type anlegg som skal 
velges og kostnader for ulike tiltak 

Det er vurdert følgende forslag for fremtidig avløpsløsninger for Hamarvik: 

 Beholde dagens system med flere slamavskillere spredt på Hamarvik, oppgradert 
for å oppnå nødvending kapasitet. 

 Overføre avløp fra Hamarvik 2 til nytt silanlegg i Hamarvik, ved eksisterende 
slamavskiller. 

Det vil være stor forskjell i kostnad mellom de to alternativene, ettersom det kreves at 
pumpestasjonene Hamarvold 1 og 2 endrer pumperetning. I tillegg kreves det en ny 
pumpestasjon der Hamarvik 2 er plassert i dag. 

4.1 Oppgradering slamavskillere 

Tekniske løsninger 

De tekniske løsninger for slamavskillere vil være etablering av prefabrikerte 
slamavskillere i glassfiberarmert polyester eller i PE-materiale. Disse må dimensjoneres 
for maksimal tilrenning. Der utslippsledninger må etableres, skal disse avsluttes i sjøen i 
tilstrekkelig lengde slik at de havner utenfor “mindre sårbart område” (se Vedlegg G, 
resipientanalyse).  Det må påses at utslippspunket i sjøen blir dypt nok og at 
avløpsvannet blir innlagret i sjøvannet på best mulig måte. 

Det legges til grunn en ny pumpestasjon på Hamarvik for å ta opp spredt avløp. Det 
legges også til grunn at de to utslippsledningene fornyes. 

Utslippskvalitet 
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Det må forventes at kvaliteten på utslippsvannet etter slamavskilleren vil være ujevn og i 
perioder ikke holde rensekravene. Slamflukt kan ikke utelukkes. Dette kan være visuelt 
sjenerende og følge havstrømmer tilbake til strandssonen og skape uønsket algevekst. 

I tillegg til dette scenarioet kan det oppstå overløp. Det bør være bypass/overløp på 
utslippsanleggene, som trer i kraft hvis utslippsledningen skulle gå tett og/eller at 
vannføring til slamavskiller av en eller annen grunn skulle bli større enn kapasiteten for 
slamavskilleren. Utløpene fra overløpsledning ender vanligvis like under lavvannsnivået, 
og vil inneholde råkloakk. 

Miljøforhold 

Lokalisering av slamavskillere nær inntil eksisterende bebyggelse er uheldig på grunn av 
luktproblematikk som vil kunne oppstå. Drift av anleggene (slamtømming) vil være 
negativt for nærmiljøet grunnet sannsynlighet for luktproblematikk. Algevekst i 
strandssonen kan oppstå.  

Fleksibilitet 

En slamavskiller er lite egnet for senere tiltak som kan forbedre rensegraden. Det må 
foretas relativt store investeringer, som for eksempel etablering av flokkuleringsanlegg 
med utvidelse med flere slamtanker osv.  

Kostnader 

For slamavskillere er det innhentet budsjettpris på levering og montering (entreprenør-
kostnader) av slamavskillere til Hamarvik. For alle grunnarbeider er det brukt 
erfaringspriser (entreprenørpriser) for tilsvarende anlegg. Entreprenørpris for 
pumpestasjon er erfaringspriser. For beregning av prosjektkostnader er entreprenørpriser 
tillagt 40%.   

Tabell 1 viser spesifiserte prosjektkostnader. 

Element Prosjektkostnad 

Sanering eksisterende nett Kr 6.032.000 

Avskjærende ledning inkludert en pumpestasjon Kr 5.118.000 

Utskiftning slamavskiller Hamarvik 1 med avlastningsplate Kr 1.928.000 

Utskiftning slamavskiller Hamarvik 2 Kr 2.131.000 

Sum  kostnader ( eks avgift )  Kr 15.209.000 

Tabell 1. Prosjektkostnad utskiftning av slamavskillere 

4.2 Silanlegg i Hamarvik 

Tekniske løsninger 

Teknisk løsning vil gå ut på følgende:  
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 Nye pumpeledninger fra pumpekummer i Hamarvik og overføringsledning mellom 
Hamarvik 2 og 1 

 Ny pumpestasjon på Hamarvik 2 med gjenbruk av eksisterende utslippsledning 
for nødoverløp. Reversering av pumpestasjoner Hamarvold 1 og 2 

 Etablere silanlegg ved Hamarvik 

 Ny utslippsledning i Kjevika 

Utslippskvalitet 

Ved normal drift av silanlegget vil utslippskvaliteten på avløpsvannet kontinuerlig være 
stabil og overholde utslippskravene til kommunalt avløpsvann  

Miljøforhold 

Ved å overføre avløpsvannet bort fra bebygde områder og sårbare resipientforhold 
sentralt på Sistranda, vil en oppnå en betydelig forbedring av miljøforholdene i forhold til 
4.1. Ny pumpestasjon på Hamarvik 2 må etableres med nødoverløp, og det er tenkt 
gjenbruk av utslippsledningen for Hamarvik 2. 

Fleksibilitet 

Muligheten er til stede for å evt ytterligere rense vannet gjennom flokkulering – tilsetting 
av koagulant. 

Driftsforhold 

Det er det viktig å ha kontroll på pumpeanleggene og renseanlegget ved å få alarmdata 
fra disse anleggene over på et sentralt driftskontrollanlegg hvor en har døgnkontinuerlig 
vakt.  

Kostnader 

Kostnader under er gjort med grunnlag i lokalisering av silanlegg i Hammarvika. Det er 
også tenkt at man her kan benytte eksisterende overløpsledning, ved evt. nødoverløp. 
Kostnaden for å reversere de to pumpestasjonene Hamarvold 1 og 2 er ikke medtatt. 
 
Tabell 2 viser spesifiserte prosjektkostnader. 

Element Prosjektkostnad 

Sanering av eksisterende nett Kr 6.032.000 

Avskjærende ledning Kr 5.627.000 

Ny pumpestasjon Hamarvik 2 Kr 1.107.000 

Nytt silanlegg Hamarvik Kr 16.586.000 

Sum kostnader (eks avgift)  Kr 29.352.000 

Tabell 2. Prosjektkostnad for silanlegg med avskjærende ledning 
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5 Anbefaling av fremtidig avløpsløsning for Hamarvik 

Kunnskaper om miljøforhold vedr eksisterende anlegg bør vektlegges høyt når valg av 
fremtidig avløpsløsning skal tas. Det er lite data om eksisterende omfang av algevekst i 
strandssonen. Det er også lite data om bunnfauna på sjøbunnen utenfor Hamarvik. 

Det anbefales at det bygges et silanlegg i Hamarvik, med ny utslippsledning i Kjevika. 
Prosjektkostnad for anbefalt løsning: kr 29.352.000 (eks avgift) 
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S AM M E N D R AG H O VE D P L AN AVLØ P 201 7 - 2027

Den eksisterende tilstanden på det kommunale avløpsnettet er kartlagt gjen nom befaring der
anlegget ble registrert digitalt. Det registrerte avløpsnettet er av meget varierende kvalitet, og
problemer med inntrenging av fremmedvann i avløpsnettet tærer på eksisterende
slamavskillere. Flere av slamavskillerne er underdimensjonert for dage ns belastning og er av
dårlig teknisk kvalitet. Dette fører til at urenset kloakk føres rett ut i sjøen. Flere av tanken e er
heller ikke sikret tilstrekkelig og det er problemer med lukt . Der a vløpsledninger ligger i samme
kum som vannledning er , er det et brudd på den hygieniske barrieren. Bakgrunnen for tilstande n
er at det er et e tterslep på vedlike hold og mangel på behovskartlegging av avløpsnettet i
kommunen. Dette skyldes blant annet mangel på prioritering av avløpsanlegg et og for lite
driftspersonell .

Med en belastning på under 10.000 pe og utslipp til sjø, er kommunen selv
forurensningsmyndighet for alle avl øpsanlegg. Krav et til utslipp i Forurensningsforskriften
varierer ut i fra om området er klassifisert som følsomt eller mindre følsomt , og etter utslippets
størrelse. Sjøen utenfor Frøya er klassifisert som mindre følsomt område iht. områdeinndeling
av Norges kyst i Forurensingsforskriften §11 - 6 . Denne inndelingen er grov, og det må sees i
sammenheng med lokale forhold. Hovedplanen viser at resipienten utenfor Frøya er stedvis
meget sårbar. Generelt er kr avet for både utslipp fra spredt avløp og fra mindre tettbebyggelser,
at utslippet ikke skal medføre forsøpling av sjø og sjøbunn. Minimumskravet til avløpsrensing
for mindre følsomme resipienter er 20 % reduksjon av suspendert stoff . I de områdene det er
sårbare resipienter bør man følge de vesentlig strengere k ravene i Forurensningsforskriften for
sårbare områder.

Frøya kommune er Sør - Trøndelags største og viktigste fiskeri - og havbrukskommune, slik at
sjøen rundt Frøya spiller en vikt ig rolle for kommunen. Det er et mål i kommunen om å ha en sjø
med god vannkvalitet som sikrer industri, fiske og rekreasjon. Strategien er å legge til rette for at
det blir bygd ut bærekraftige og gode løsninger for oppsamling, rensing og utslipp av
avløp svann og ikke minst tilfredsstille rensekrav i gjeldende forurensningsforskrift. Det er
dessuten ventet en befolkningsvekst i Frøya kommune, noe som vil føre til st ørre belastning på
avløpsnettet. Dette er grunner for at det er viktig at kommunen tar en me r aktiv rolle i
avløpsplanleggingen.

Tiltak i hovedplanen inkluderer omfattende oppg ra d ering av det eksisterende kommunale
avløpsnettet, samt å få kontroll over spredt avløp ved å f øre flere abonnenter inn på det
kommunale avløpsnettet . Den spredte bebygg elsen og kupert terreng, medfører behov for
pumpestasjoner. Omfattende sanering ansees som nødvendig både for å sikre kapasiteten til
avløpsnettet, opprettholde ønsket effekt av rensingen av avløpet og redusere driftskostnader.
Omfanget av de foreslåtte ti ltakene i hovedplanen anses å være nødvendig for å oppfylle
minimumskravene i Forurensningsforskriften, men også å sikre en bærekraftig sjøresipient (jf.
EU`s vanndirektiv) .
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Kostnadene på samlede foreslåtte tiltak er 134 millioner kroner. Et slikt investeringsbehov vil 
føre til en merkbar økning av avløpsgebyret i Frøya kommune. Sammenlignet med tilsvarende 
kystkommuner, kan avløpsgebyret antagelig oppleves høyt. Det er viktig å huske på at 
kommunens kostnader avhenger av:  

- Bosettingsmønster 
- Topografi  
- Tidligere vedlikehold av avløpsnettet 
- Oppfylling av faktiske rensekrav iht. Forurensningsforskriften 
- Befolkningsøkning og behov for utbygging av avløpsnettet  

 
I følge bransjeorganisasjonen Norsk Vann er det mange kommuner i Norge som har store 
utfordringer i forhold til tilstanden i sine avløpsanlegg og som gjennom nytt vanndirektiv har fått 
stort press på seg for å tilfredsstille gjeldende og nye krav. Dette kan selvsagt for mange 
kommuner medføre en stor økning i avløpsgebyret. Hitra kommune er et eksempel på dette og 
har også mange likhetstegn med Frøya kommune i forhold til utfordringer innen avløp. Her skal 
arbeidene med ny hovedplan for avløp iverksettes i 2018 og det gis uttrykk for at det også på 
Hitra finnes et stort behov for oppgradering av gamle og etablering av nye kommunale 
avløpsanlegg.  
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Vedr.: Vurdering av nye renseløsninger til Hammarvika 

I forbindelse med utarbeidelse av rapporten «Forslag til nyt renseanlæg i Hammarvika» hvor det ble 
sett på en biologisk renseløsning og overføring av spillvannet til Hammarvika er EnviDan Momentum 
blitt forespurt av Frøya Kommune om å belyse flere alternativer til renseløsning for et sentralt ren-
seanlegg i Hammarvika. 

Frøya Kommuner ønsker følgende belyst. 

- Slamavskiller. 

- Primærfiltrering med UV 

- Primærfiltrering etterfulgt av et kjemisk rensetrinn. 

Grunnlagsdata som ble fastlagt i den tidligere rapport er lagt til grunn for dette notats utregninger.  

1. Grunnlagsdata for dimensjonering  
Etter avtale med Frøya kommune er grunnlagsdata som ble fastlagt i den tidligere rapport lagt til 
grunn for dette notatet med de forutsetninger det er fastlagt der. Det foreligger ikke informasjon 
om tilstrømning til avløpsnettet og konsentrasjonsnivå i spillvannet.  

1.1 Stofmessig belastning:  
Sammen med Frøya Kommune er det avtalt at dimensjoneringsgrunnlaget for nytt felles renseanlegg 
med inkludert fremtidig belastning er ca. 7.000 PE, inkl. tillegg for økt belastning i sommerperio-
den. Se tabell 1 i den tidligere rapport for utregning.  

Belastningen på 7.000 PE er via standard nøkkeltall for tilførte mengder per PE, omregnet til de i  
Tabell 11 viste stoffmengder, som renseanlegget dimensjoneres ut ifra. 
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Tabell 1: Forventede belastningsmengder vist som kg/d. 

Parameter Enhed 60 % fraktil 85 % fraktil 

BOD5 kg/d 423 486 

COD kg/d 883 1015 

Total-N kg/d 84 97 

Total-P kg/d 17 20 

1.2 Hydraulisk belastning:  
Fremtidig hydraulisk belastning er ca. 1.400 m3/d i gjennomsnitt.  

Anlegget dimensjoneres for en maksimal hydraulisk belastning på ca. 100 l/s (360 m3/h).  

1.3 Øvrige parameter 
Anlegget dimensjoneres for 7 ºC som månedsmiddeltemperatur om vinteren og 15 ºC om sommeren. 

1.4 Krav til utledning 
Det er opplyst at rensekravene til renseanlegget skal følge Forurensningsforskriftens § 13-7, utslipp 
til følsomt og normalt område på nåværende tidspunkt.  

§ 13-7 - Kommunalt avløpsvann med utslipp til følsomt og normalt område, skal minst etterkomme 
90% reduksjon av fosformengden beregnet som årlig middelverdi av det som blir tilført renseanleg-
get. 

I tillegg ønskes det at det skal ses på en log 2-3 reduksjon av bakterier.   

2. Renseløsninger 
Det finnes flere mulige prosessløsninger til et sentralt renseanlegg på Frøya. Som utgangspunkt har 
Frøya Kommune ønsket at få belyst følgende: 

- Slamavskiller 

- Primærfiltrering med UV 

- Primærfiltrering med eksempelvis type Salsnes filter etterfulgt av et kjemisk rensetrinn eksempel-
vis type Actiflo. 

I nedenstående beskrives og vurderes alternativene separat.  

2.1 Slamavskiller 
Slamavskiller eller septiktanker er sedimenteringstanker hvor partikulært stoff separeres fra vannet 
og akkumuleres på tankbunn. Anlegg bygget opp med slamavskillere har en veldig simpel oppbygning 
ettersom det typisk tillates at alt materiale i spillvannet, så som grus, sand, flytestoffer og større 
partikler separeres i tanken hvorimot det på større anlegg typisk bygges separate rensetrinn for 
dette. For å kunne rense vannet bra er det simple design basert på store tanke med lange hydrau-
liske oppholdstider (omkring 9 timer) og lange perioder mellom slamuttak. Typisk er et slikt anlegg 
uten store maskinelle innretninger så som pumper, ventiler mv. hvilket gjør at systemet har mini-
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malt vedlikeholdsbehov ut over periodisk slamtømming. Det vurderes at renseeffektiviteten i for-
hold til et enkelt primærsedimenteringsbasseng med integrerte slamskraper som typisk anvendes til 
større anlegg er dårligere og mindre sikkert. 

Den dårligere renseeffektivitet er typisk et resultat av to ting, slamflukt og kortslutning. Ettersom 
slam akkumuleres ukontrollert i en slamavskiller er der en stor risiko før at dette slam trekkes med 
vannet ved høy hydraulisk belastning eller hvis slammengden i tanken blir for stor. Kortslutning vil 
også lettere kunne skje i en slamavskiller ettersom disse typisk ikke er designet før at optimere den 
hydrauliske gjennomstrømming. På grunn av denne problematikk er større slamavskiller designet 
med tre kammer hvor den første er den største og hvor størstedelen av slammet akkumuleres. 

«Primærslam» vil typisk raskt begynne at hydrolysere og brytes ned av bakterier under anaerobe 
forhold. Lagres slam i tanken for lenge vil det derfor være en stor risiko for anaerob nedbrytning av 
slammet hvilket skaper en dårlig lukt, risiko for metanproduksjon, frigivelse av forurensinger til 
vannfasen og resuspendering av slam. 

Det finnes retningslinjer for design av større slamavskillere fra Statens Forurensningstilsyn som an-
befaler en vannoppholdstid på 9 timer ved kontinuerlig utløp til resipient. Denne forholdsmessige 
lange oppholdstid betyder at slamavskillere bliver svært store jo større belastningen blir. En sentral 
slamavskillerløsning til Frøya uten separat slamlager skulle behøve å være omkring 1 000 m3.  

Til større installasjoner av slamavskillerne koples det ofte til et separat slamlager hvilket minimerer 
risikoen for slamflukt og anaerobe forhold i tankene. Med et separat slamlager kan designet optime-
res og en slamavskillerløsning kan designes mere som et primærsedimenteringsbasseng med inte-
grerte slamskraper. For sammenligning vil et primærsedimenteringsbasseng for Hammarvika ha en 
størrelse på omkring 350 m3. Ettersom det forventes en dårligere renseeffektivitet av en slamavskil-
ler skal primærsedimentering bygges i en noe større størrelse for at kompensere for dette, omkring 
30 % større end et primærsedimenteringsbasseng. Det vil være betydelig mere fordelaktig å bygge 
et primærsedimenteringsbasseng med integrerte slamskraper end en konvensjonell slamavskiller 
hvis vi ser på renseeffekten ettersom en slik løsning vil være mere kompakt og kan koples sammen 
med kjemisk felling, hvilket tradisjonelle slamavskiller typisk ikke kan koples til. Men kost nytte ef-
fekten av et slikt anlegg er vurdert for dårlig i forhold til andre kompakte anlegg beskrevet under.   

Det finnes få analysedata og erfaringer tilgengelige fra så store slamavskillere med eksternt slamla-
ger som skal brukes for å innfri primærrensekravet for større anlegg (>2000 PE). En grunn til dette er 
at slamavskillere krever store volumer i forhold til belastningen, og dette blir erfaringsmessig raskt 
ugunstig når størrelsen på anlegget øker Det vil også være vanskelig i fremtiden å kople en slam-
avskillerløsning sammen med eventuelle nye rensetrinn, f.eks. biologisk rensning eller desinfisering 
uten store kostnader.  

Slamavskillere benyttes derfor normalt for små anlegg (<1000 PE) ettersom det ved høyere belast-
ninger typisk blir økonomisk fordelaktig at bygge mere avanserte og kompakte renseanlegg med 
bedre renseeffektivitet. Med de kjente prosessproblemer for slamavskiller vurderes det at det kom-
mer til at bli vanskelig å holde en stabil renseeffektivitet i systemet og i prinsipp umulig at nå eller 
garantere det forventede rensekrav. Det vurderes også som problematisk å klare desinfeksjonskra-
vet på log 2-3 reduksjon.  

En sentral slamavskiller til Frøya er vurdert til hverken å være driftssikker, økonomisk eller en frem-
tidssikker løsning.  

Vi har i forbindelse med utarbeidelsen av dette notat vært i kontakt med flere leverandører av sla-
mavskillere som ville vende tilbake med pris og design for en løsning (7000 PE) men ingen har gjort 
dette innen deadline. Notatet kan oppdateres hvis det ønskes om de kommer tilbake med noe rele-
vant i forhold til vurderingen. For en sentral slamavskiller løsning skal det lages et separat forpro-
sjekt med dimensjonering av en slik løsning som det kun finnes få av i Norge.  



N
ot

at
 -

 V
ur

de
ri

ng
 a

v 
ny

e 
re

ns
el

øs
ni

ng
er

 t
il 

H
am

m
ar

vi
ka

_r
ev

1.
do

cx
 

Side 4 av 18 

 
Blindernveien 5 • NO-0361 Oslo • Tlf.:  +47 22 36 01 60 • www.envidanmomentum.no • Org. nr. 99 83 21 921 

 

Det vurderes at en sentral slamavskillerløsning ikke er en passende løsning som en sentral ren-
seløsning i Hammarvika og er derfor ikke evaluert videre i denne rapport. 

2.2 Avansert partikkelavskiller  
Alternativet til slamavskiller er mere avanserte og kompakte renseløsninger som enten er basert på 
at øke sedimentasjonshastigheten av det partikulære material i spillvannet, f.eks. ballastsedimen-
tering (Actiflo), eller ved at bruke alternative separationsteknikker som filtrering, f.eks. båndfilter 
(eksempelvis Salsnes) eller flotasjon. 

Et to-trins alternativ med to forskjellige teknologier som båndfiltrering til separasjon av organisk 
material etterfulgt av et kjemisk rensetrinn basert på ballastsedimentering, dvs. en type Salsnesfil-
trering etterfulgt av Actiflo, gir en meget effektiv partikkelseparasjon og stabil renseeffektivitet på 
anlegget i de fleste situasjoner. 

2.2.1 Primærfiltrering  
Primærfiltrering utføres typisk i trommel-, skive-, eller båndfilter. I Norge er det primært båndfilter 
som brukes og de største leverandørene er Nordic Water med Sobye-filter og Salsnes. Filtrene har 
den fordel, at de typisk klarer å levere samme renseeffektivitet som en primærsedimenteringstank, 
men på et betydelig mindre areal. I forhold til trommel- og skivefilter kan filtrering i et båndfilter 
forbedres med at en tykkere slammatte bygges opp på filteret uten at dette faller av filteret når 
dette roterer.  

En “filtermatte” vil forbedre filtreringen på en måte som kan forklares ved at filterduken tettes 
igjen. Når mottrykket bliver før høyt roterer filtret opp mot toppen hvor slammatten blåses av.  

Med en tykk slammatte og integrert press kan man få et slam med et tørrstoff som er 3-6 gange høy-
ere end det fra en primærsedimenteringstank, typisk mellom 4-9 TS%. 
Ulempen ved denne type filtre er at filtret er en mekanisk installasjon som behøver mer vedlikehold 
og forbruker mere strøm og rengjøringskjemikalier i forhold til et sedimenteringsbasseng.  

 
Figur 1. Båndfilter fra Salsnes 

Uten dosering av koagulering eller flokingskjemikalier renser båndfilter typisk omkring 50 % av det 
suspenderte stoff hvilket kan økes ved dosering av f.eks. polymer som typisk får reduksjonen opp 
øver 60 % leverandør tal ligger mellom 50-80 % avhengig av sammensetting av spillvannet. Separa-
sjonen av organisk stoff, KOF og BOF, avhenger av hvor mye av stoffet som er partikulært og hvor 
mye som er oppløst, typisk er reduksjonen omkring 25-30 %.  
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Det er av leverandør blitt laget test i pilotforsøk med kjemisk felling og polymerdosering foran 
båndfilter. Renseresultatene presentert i tabell 2 er gode men også svært usikre og hvis en slik løs-
ning ses som interessant skal denne testet i pilotskala for at verifisere renseeffektiviteten som kan 
oppnås på Frøya. 

2.2.2 Actiflo 
Actiflo prossesen er et kompakt system for kjemisk rensning av spillvann hvor 
mikrosand (130-150 μm) anvendes som en overflate for å flokkullere partikler og som et ballastma-
terial før å skape tyngre fnokker som hurtigere sedimenterer. 
De store og tunge ballasterte fnokker gjør at sedimenteringen kan kompletteres med lameller som 
sammen med sedimenteringshastigheten betyr at prosessen kan bygges kompakt, opp til 5-20 gange 
mindre overflate i forhold til et konvensjonelt anlegg med samme kapasitet. 

 
Figur 2. Prosessprinsipp Actiflo 

Som figuren ovenfor viser så er Actiflo systemet oppbygget med et antall kamre til kjemisk behand-
ling og separasjon. Fellingskjemikalie til koagulering og fosforfelling doseres til det første kammer 
hvoretter de mindre fnokker i de to nestkommende tanke flokkuleres til større ved dosering av mik-
rosand og polymer. De ballasterte fnokker separeres til sist i separationstanken. Sandet i det sedi-
menterte slam gjenbrukes ved fysisk selektering i en hydrosyklon som separerer de lettere kjemiske 
og biologiske fnokker som pumpes til slambehandling. Ettersom hydrosyklonene ikke kan fange/se-
parere 100 % av sandet forsvinner omkring 3-7 g sand per m3 behandlet vann til slambehandlingen. 

2.2.3 UV anlegg 
Vi har vært i kontakt med flere UV leverandører (Noko og Sterner) som begge mener at de ikke kan 
levere UV-anlegg til vann med mere enn 35 mg SS/l og få en bra effektivitet, hvilket krever som mi-
nimum et to-trinns anlegg for å sikre. Det kan være at det er mulig å finne en annen leverandør som 
kan levere et UV-anlegg som kan håndtere vann direkte fra primærfiltrering, men dette har ikke 
kunnet finnes innenfor prosjektet. 

Det er tenkt at UV-anlegget installeres etter Actiflo-prosessen. For å sikre en stabil drift av rensean-
legget er det valgt at regne med to parallelle UV-anlegg. Det kan velges å drive anlegget med begge 
samtidig eller alternere mens den ene er tagen ur drift for manuell rengjøring.  
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Figur 3. To SFK 600 i stålkasetter 

2.3 Renseeffektiviteter 
I dette avsnitt presenteres forventede rensegrader av de ulike anleggstyper.  

Tabell 2: Forventede renseeffektiviteter i de ulike anleggstyper. 

Miljøeffekt Forventede rensegrader % 
Anlægstype BOD SS Total-N Total-P 
Slamavskiller 20-30 40-50 5-10 10-15 
Primærfiltrering 20-30 50 5-10 10-20 
Primærfiltrering med polymerdosering 30-50 60-70 10-20 10-25 
Primærfiltrering med kjemisk felling og polymerdosering* 50-80 85-90 40-50 85-95 
Primærfiltrering + kjemisk rensning i evt. Actiflo 60-70 90-95 10-15 90 
SBR 90 90 75 90 
*Kun testet i et pilotforsøk. Stor usikkerhet i renseeffektivitet.     
     

De renseeffektiviteter som presenteres i tabellen ovenfor skal ses som gjennomsnittlige renseeffek-
tiviteter. Slamavskiller kan ved optimert design levere gode renseeffektiviteter men er betydelig 
mere følsomme mot høye belastninger sammenliknet de andre renseløsninger.  

I forhold til desinfeksjon kommer alle prosessløsninger til å gi en bakteriereduserende effekt etter-
som en stor del av bakteriene i spillvannet er partikulært bundne. Ettersom sammensetningen ikke 
kjennes er det vanskelig å si, hvor høy en reduksjon som kan oppnås i hver prosessløsning. For at 
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sikre en effektiv og stabil desinfisering behøves et separat desinfeksjonstrinn basert på f.eks. UV, 
ozon eller kjemikaliedosering. 

3. Beskrivelse av anlegg  
Et anlegg med to-trinns rensning med primærfiltrering som eksempelvis Salsnes filter etterfulgt av 
kompakt kjemisk rensning som eksempelvis en Actiflo prosess er beskrevet her. Om det bare ønskes 
å gå videre med primærfiltrering er det å se på nedenstående punkter som stand-alone enheter. 
Dog vil det være enkelte endringer som skal vurderes avhengig av hvordan man setter sammen an-
legget. 

Det anbefales at se på en løsning med et anlegg i 2 etasjer og utnytte de hydrauliske fordele mht. 
slamhåndtering og vannføring til kjemisk rensetrinn. Slamcontainere og bassenger til Actiflo-proses-
sen etableres på 1 plan (men tilgangen til Actiflo-prosessen, motorer og målere er på andre etasje) 
slik det blir selvfall.  

Anlegget kan bygges i 1 plan med større grunnflate areal (kan ca. dobles) men derved skal vi løfte 
vann og slam igjen samt bassenger til Actiflo skal etableres under terreng. Dette vurderes som en 
dyrere løsning total sett. 

Det tenkt at anlegget bygges hvor forbehandling, primærfiltrering, Actiflo, slamavvanning, kontroll-
rom/administrasjon er plassert på andre etasje.  

Buffertank med innløpspumper, ristgods- og slamcontainere, intern pumpestasjon, WC og garderobe 
på første etasje. Høyst sandsynlig vil en del av avløpsvannet komme via selvfall og buffertank/inn-
løpspumpestasjon formodes skulle under terreng.  

Det tas utgangspunkt i et bygg av betongelementer og flatt tak. 

Tabell 3: Estimert arealbehov 

Arealbehov, foreslått i 2 plan  m² 
Buffertank/innløp ps. ca. 30 
Silanlegg  +  slamhåndtering ca. 154 
Actifloanlegg 
Actiflo 35-40 m² + plass for kje-
mikaliedosering, styreskap mv.   

ca. 121 

Containerrom 
2 stk. containere   

ca. 80 

Kontrollrom, garderobe, WC, 
trappe, gang mv. i hvert plan 

ca. 70 

Teknisk rom 
Blæser/pumpe oppstilling  
Lager plass 

ca. 80 

UV ca. 10 
evt. Garasje/Verksted  ca. 50 
Utløpspumpestasjon  ca. 25 
Grunnflate bygg ca. 345 
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Uteområde  
Parkering, oppstilling- og snu-
plass  

ca. 750 

 

4. Prosess gjennomgang: 
Vannbehandling: 

• Buffertank kombinert med innløpspumpestasjon 
• Kombienhet med rist, sand- og fettfang 
• Primærfiltrering  
• Kjemisk rensetrinn basert på ballastsedimentering 
• Evt. UV-anlegg 
• Utløpspumpestasjon 

Derutover tilkommer følgende enheter: 

• Diverse sensorer/målere og prøvetaker 
• Ristegodscontainer 
• Skruepress til slamavvanning 
• Transportsystem til avvannet slam til slamcontainere 
• Slamcontainer 
• Intern pumpestasjon 
• Blåsemaskiner 
• Styreskap 
• Ventilasjonssystem 
• Lagertank til fellingskjemikalie 
• Polymerenhet 
• Kjemikaliedoseringspumper 
• Luktrensning 
• Slamlager 

Det er tenkt inn redundans på anleggets viktigeste og ømtålige enheter, dvs. pumper, primær-
filter, Actiflo, UV og slamskue, for at få en redundans ved servicebehov. Det er ikke installert 
redundans for kombienheten for forbehandlingen slik vi har designet anlegget for nåværende.  
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Figur 4. Prinsippskisse primær- og slambehandling, forhold er representativ for design til Hammarvika 360 m/t, 2 stk. SK 600 

filtre inntegnet.    

4.1 Buffertank/innløpspumpesump 
Etter ønske fra Frøya er det valgt at designe anlegget med en 60 m3 stor buffertank for at utlikne 
eventuelle høye belastninger. Tanken koples til tre tørroppstillete pumper som pumper vannet opp 
til forbehandlingen. 

4.2 Kombienhet forbehandling 
Med den forventede belastning anbefales det at kombinere hele forbehandlingen, dvs. rist, sand- og 
fettfang, i en kombienhet hvilket gjør at anlegget kan bygges kompakt. Risten kan enten være en 
trapperist eller trommel og denne koples til et vaske og press-system for ristegodset før dette faller 
ned til en ristegodsbeholder. I sand og fettfanget separeres sanden som enten kan pumpes til slam-
container eller egen container avhengig av slammottagerens kvalitetskrav. Fettet foreslås bli samlet 
opp i en separat tank. 

Forbehandlingen kan dog bygges opp på tradisjonell vis men en kombienhet ses som økonomisk mest 
gunstig med den viten vi har om prosjektet på nåværende tidspunkt.   

4.3 Primærfiltrering 
Det foreslås at to SFK600 filter fra Salsnes installeres som primærfilter (se figur 4). For å minimere 
kjemikalieforbruket er det valgt ikke å dosere polymer oppstrøms filtrene for å forbedre slamavskil-
ling i to-trinns løsningen.  

Hvis det velges en primærfiltrering som eneste rensetrinn med en evt. mulighet for utbygging av 
flere trinn etterfølgende vil det anbefales at det i første utbygging settes inn en polymerdosering 
oppstrøms filteret. Spesielt på dette stadiet hvor sammensetningen av avløpsvannet og fremmed-
vann i systemet ikke kjennes.  
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Det filter det er estimert kostnader ut i fra er forberedt for en polymerdosering. I tillegg kommer en 
polymerdoseringsunit med doseringspumper samt injeksjonsflens, oppholdstank (for kontakttid) og 
innløpsfordeling til filtrene. 

Erfaringer med effekten etter en slik oppbygging er at renseresultater ligger stabilt over 50% reduk-
sjon av SS gjennomsnitt på ca. 60% opplyst av leverandør.    

Hvert filter kan håndtere den maksimale hydrauliske belastningen så prosessen fortsatt kan sikres 
ved vedlikehold på et av filtrene. Filterbåndet holdes rene av en luftkniv som får luft fra to blåse-
maskiner som foreslås at installeres i 1 plan i eget rom for at minimere støy. 

Slam som separeres i filtret samles opp i et trau og transporteres til en liten pumpesump som fører 
slammet videre til slamavvanning. 

4.4 Actiflo 
Actifloprosessen bygges med prefabrikkerte betongelementer i 1 plan på bygningens bunnplate som 
en ferdig løsning. For at få en redundans installeres to linjer. Motorene til omrøringen plasseres på 
andre etasje for let tilgang ved vedlikehold. Polymerenhet, mikrosandbeholder og fellingskjemika-
lietanke plasseres på 2. plan.  

Actiflo-prosessen krever et bassengareal på ca. 35-45 m², dybde på bassenger ca. 2,5 m.  

 
Figur 6. Prinsippskisse av en 2 linjes Actiflo prosess med prefabrikkerte betongelementer  

4.5 UV-anlegg 
Det er tenkt at UV-anlegget plasseres på 1. plan og at vannet fra Actiflo-bassengene graviterer til 
UV-anlegget og videre til utløpspumpestasjonen. 

4.6 Slamavvanning 
Til slutavvanning foreslås det skruepresser installeres ettersom skruepresser typisk tillater store va-
riasjoner i tørrstoff i innkommende slam og kan avvanne slammet til et høyt tørrstoff med lavt ener-
giforbruk. Det er valgt å installere to enheter for at få en redundans. Alternativt kan et slamlager 
bygges for at fungere som buffer som kan lagre slam ved vedlikehold på skruepressen og hvis det 
ikke er ønske om at kjøre med skruepressen 24/7. Det er forventet at skruepresserne som minimum 
kan levere et tørrstoff på 25 %. 
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Det foreslåes at det etableres en 60 m³ slamlagertank utenfor bygget for tiltransportert slam fra 
slamavskiller. Ettersom tømmefrekvensen ikke kjennes er denne dimensjonert til å være stor. Stør-
relsen kan altså optimeres hvis septisk slam kan leveres med jevne mellomrom. 

Fra skruepresserne transporteres slammet med transportskruer til to slamcontainere på 15 m3 hver. 
Det betyr at litt mere enn tre dages slamproduksjon kan lagres per container. Det forventes føl-
gende slamproduksjon; 2,3 tonns slam/d v. 25 % SS, svarende til 840 tonns slam/år. 

4.7 Luktbehandling 
For at redusere lukten fra spillvannet og prosessene installeres et ventilasjonsanlegg for punktutsug-
ning som suger ut luft fra hvert basseng/prosess enhet. Lukten foreslås behandlet i et aktivt kullfil-
teranlegg for at redusere lukt. Dette anlegg kan påbygges med flere renseprosesser, f.eks. okside-
ring, hvis det skulle ikke være tilstrekkelig med filtrering. 

4.8 Kjemikaliedosering 
To typer av kjemikalier skal doseres i vannbehandlingen for å klare rensekravene, fellingskjemika-
lier og polymer. 

4.8.1 Fellingskjemikalie 
Hvilken fellingskjemikalie som skal anvendes avhenger av vannets kjemiske egenskaper, og kan 
være enten aluminium eller jern. Valget av fellingskjemikalie bestemmes typisk ved fellingsforsøk 
med det aktuelle spillvann og avhenger av effektiviteten og pris for produktet. Til denne systemvur-
dering er det valgt at se på PAX 18 med en dosering på 20 mg Al/l, hvilket er den av Kemira anbe-
falte dosering til spillvann som har sendt over fra Frøya Kommune.  
 
Til flokkulering er det regnet med en dosering på 1 g polymer/m3 behandlet vann. 

5. Plassering av renseanlegg 
Det tenkt at anlegget bygges i to etasjer hvor kombienhet, primærfiltrering, Actiflo, UV-anlegg, ad-
ministrasjon og slamavvanning står på andre etasje. Buffertank (under terreng) med innløpspumper, 
ristgods- og slamcontainere, intern pumpestasjon, WC og garderobe på første etasje.  Tomteforslag 
er sendt fra Frøya Kommune.  
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Figur 7. Mulig plassering av renseanlegg i Hammarvika, bygges i 2 plan.   

6. Økonomi  
Budsjettpriser er et estimert overslag og er til dels innhentet fra leverandører samt basert på erfa-
ringstall grunnet den relative korte tid for innhentning av priser. Usikkerheten for priser vedr. ma-
skinutstyr ligger på 10 % mens bygg ligger på 20-25%. Det er ikke medtatt økonomi i forbindelse med 
eksempelvis kjøp av tomt, spesielle grunnforhold, byggeledelse, strømtilførsel eller evt. økonomiske 
forhold knyttet til byggherre i reguleringsplanen eller kjøp av tomt. Utslippsledning er det lagt et 
påslag på 40% på. 

Det er forsøkt at liste opp priser for de enkelte delelementer, men flere priser er kommet som to-
tale løsninger, om det ønskes kan priser splittes mere opp. Det er sett på to løsninger et anlegg med 
to-trinns rensning med UV for å klare de ønskede krav med fosfor og et primærrenseanlegg basert 
på båndfiltrering for å se forskjellen i kostnader hvis rensekravet ikke settes så høyt.  

6.1 Anleggsbudsjett to-trinns rensning med UV  
Tabell 4: Estimert investeringsbehov for samlet løsning inkl. utslippsledning. 

Maskin Beskrivelse  Pris Sum  
Buffertank/innløps-
sump 

 Overløp + rørføring + ventiler mm.    kr 100 000 

Forbehandling  Inkludert i primærfiltrering      
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Primærfiltrering - Sals-
nes 

Total løsning / utstyr: 
Innløpspumper  
1 stk. rist, sandfang,  
Ristgodshåndtering +longopak 
2 stk. filtre SK600   
2 stk. blæsere 
Slamtransport   
2 stk. Skruepresse+ 2 stk. container  
Rørføring, ventiler mv.   
Punktavsug + kulfilter for punktav-
sug 
Div. målere og prøveuttaker 
Elektro + styreskap   

  kr 10 350 000 

  Montering, rigg og drift mv.   kr 1 300 000 

Actiflo  Prefab betonvegge og dekke inklu-
dert 
Maskinutrustning  
Polymer- og kjemikaliedoseringsut-
styr  
Montering 

  kr 4 200 000 

  Kjemikalie - lagertank  kr 150 000 kr 150 000 
Vanninstallasjon  Airgab, måler,VVX mv.    kr 200 000 
UV anlegg  2 stk. UV aggregater  kr 776 000 kr 1 600 000 
  montering +rørføring + Styring kr 200 000 kr 350 000 
Sum i alt maskin     kr 18 250 000 
El og styring  
Actiflo      kr 350 000 
Primærfiltrering Inkludert i maskinutrustning     
Sum i alt el og styring     kr 350 000 
Bygg  
Bygg  Grunnareal  ca. 345 m² 

Bygges i 2 plan 
kr 22 500 kr 7 762 500 

Uteområdet  Parkering, snuplass og evt. lagring 
750 m² 

kr 2 000 kr 1 500 000 

Buffertank  60 m³ kr 400 000 kr 400 000 
Slamlager 60 m³ inkl. pumper    kr 400 000 

Evt. utløpspumpekum 
Evt. utløpspumpesum med mengde-
måler 300 000 kr 300 000 

Utslippsledning  
Ca. 250 m. på land og ca. 300 m. i 
sjø   kr 1 700 000 

Sum i alt bygg     kr 12 062 500 
  
Sum i alt for en to-
trins  renseløsning 
med UV 

    kr 30 662 500 
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• Forprosjekt/prosjektering   3-4 mill. NOK 

6.2 Anleggsbudsjett primærrensning med båndfilter   
Det er i dette estimat brukt samme areal for bygget slik man i fremtiden kan bygge ut et ekstra 
trinn eller sette på desinfisering.  Man vil kunne reduserer prisen på bygget om man bare bygger for 
primærfiltrering, det anbefales at man tenker inn evt. fremtidige krav og utbyggingsmuligheter i 
forbindelse med å bygge nytt anlegg. 

Grovt vurdert vil prisen for bygget kunne reduseres med ca. 1.9 mill. NOK ved kun å bygge for pri-
mærfiltrering.   

Tabell 4: Estimert investeringsbehov for primærfiltrering inkl. utslippsledning. 

Maskin Beskrivelse  Pris Sum  
Buffertank/innløps-
sump 

 Overløp + rørføring + ventiler mm.    kr 100 000 

Forbehandling  Inkludert i primærfiltrering      
Primærfiltrering  Total løsning / utstyr: 

Innløpspumper  
1 stk. rist, sandfang,  
Ristgodshåndtering +longopak 
2 stk. filtre SK600   
2 stk. blåsere 
Slamtransport   
2 stk. Skruepresse+ 2 stk. container  
Rørføring, ventiler mv.   
Punktavsug + kullfilter for punktav-
sug 
Div. målere og prøvetaker 
Elektro + styreskap   

  kr 10 350 000 

  Polymerdosering: 
Polymerdoseringsunit, pumper rør 
mv.  
Injeksjonsflens, innløpsfordeling, 
oppholdstank mv. 

  kr 500 000 

  Montering, rigg og drift mv.   kr 1 350 000 
Vanninstallasjon  Airgab, måler, VVX mv.    kr 200 000 
Sum i alt maskin     kr 12 500 000 
El og styring  
primærfiltrering Inkludert i maskinutrustning     
Sum i alt el og styring     kr 0 
Bygg  
Bygg  Grunnareal ca. 345 m² 

Bygges i 2 plan 
kr 22 500 kr 7 762 500 

Uteområdet  Parkering, snuplass og evt. lagring 
750m² 

kr 2 000 kr 1 500 000 

Buffertank  60 m³ kr 400 000 kr 400 000 
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Slamlager 60 m³ inkl. pumper  kr 400 000 kr 400 000 

Evt. utløpspumpekum 
Evt. utløpspumpesump med meng-
demåler 300 000 kr 300 000 

Utslippsledning  
Ca. 250 m. på land og ca. 300 m. i 
sjø 1 700 000 kr 1 700 000 

Sum i alt bygg     kr 12 062 500 
  
Sum i alt for primærfil-
trering 

    kr 24 562 500 

 

• Forprosjekt/prosjektering   3-4 mill. NOK 

6.3 Utslippsledning  
Kostnader for utslippsledning er basert ut ifra skissert plassering av anlegget samt vurdert lengde i 
sjø i samråd med Frøya Kommune. Kostnader er lagt inn i anleggsbudsjett for renseanlegg.  

Tabell 5: Utslippsledning 

Tiltak  Beskrivelse Lengde, 
m  

Enhetspris  Kostnad Prosjektkostnad + 
40%  

Utslippsledning på 
land  

Løsmasser Ø400 
inkl. rigg 

250 2400 600000 840000 

Utslippsledning i sjø Ø400 inkl. belast-
ningslodd, rigg 

300 2050 615000 861000 

Sum i alt          1701000 
 

6.4 Avskjærende ledninger til Hammarvika 
Det er beregnet et påslag på 40%. Alle budsjettpriser kommer fra tidligere rapport og hodeplan av-
løp. Utslippsledning fra renseanlegg er medtatt under anleggsbudsjett renseanlegg 

• Avskjærende ledning fra Sistranda-Starrberget         8,6 mill. NOK inkl. påslag. 
• Avskjærende ledning fra Starrberget-Hammarvika    7,4 mill. NOK inkl. påslag. 
• Avskjærende ledning fra Flatval-Hammarvika           5,3 mill. NOK inkl. påslag. 

6.5 Kapitalkostnader 
I kapitalkostnadsberegningene nedenfor er det lagt til grunn følgende investeringsplan for to-trinns 
løsningen: 

Dette er selvsagt bare et opplegg og ikke nødvendigvis rettvisende mht. planen og kan rettes til som 
ønsket. Det skal gi en ide om størrelsesforholdet.  
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Tabell 6: Investeringsplan. 

 

Tabellen viser hvert anlegg som skal bygges, den tilhørende totalkostnaden og avskrivningstider 
(økonomisk levetid) som definert i Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fyl-
keskommuner).  

Det er videre forutsatt at renteutviklingen vil bli som i vist i tabellen under: 

Tabell 7: Renteutvikling. 

 

 

 

Totalt vil disse investeringene gi økte kapitalkostnader de neste seks årene som vist i tabellen ne-
denfor: 

Tabell 8: Kapitalkostnader. 

 

Som tabellen viser vil kapitalkostnadene nå en topp i 2023, som er det første året alle anleggene 
avskrives med full avskrivningssats. Det samme året når også de kalkulatoriske rentene sitt høyeste 
nivå, fordi verdien av de aktiverte anleggsmassene er høyest det året. Fra 2023 vil de årlige kalkula-
toriske kostnadene synke etter hvert som hvert anlegg avskrives. Disse kapitalkostnadene vil komme 
i tillegg til eksisterende kostnader kommunen har ved anleggene som er i drift i dag. Det er mulig 
det vil kunne komme besparelser som følge av denne investeringen, eksempelvis ved at man kan 
legge ned andre renseanlegg til fordel for det prosjekterte anlegget. Denne muligheten er ikke vur-
dert her – slike besparelser vil utelukkende gjelde driftsutgifter og her er bare effekten på kommu-
nens kapitalkostnader vurdert.  
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Som en forlengelse av beregningene over kan det være hensiktsmessig å beregne hvilken effekt 
disse investeringene vil ha på kommunekassen. Da vil man kunne få frem hvor mye av kommunens 
utgifter til avdrag og lånerenter knyttet til denne investeringen som abonnentene dekker gjennom 
avløpsgebyrene. Man vi også få synliggjort hvor mye kommunes frie inntekter påvirkes som følge av 
forskjeller mellom lånerenten og kalkylerenten i selvkostberegningene.  

6.6 Driftskostnader for renseanlegg 
Basert på de estimerte tilførte stoffmengder medfører dette følgende driftskostnader for en to-
trinns løsning, for rent primærfiltrering vil slammengden reduseres. 

Elforbruk:  320.000 kr./år 

Fellingskjemikalie: 200.000 kr./år 

Polymerforbruk: 100.000 kr./år 

Bortkjørt slam:  ca. 840 tonn slam/år. 

70 containere (ca. 12 m3 slam per container). 

Servicebehov per uke er estimert til: 

Forbehandling: 30 min 

Salsnes filter:  60 min 

Actiflo:  60 min 

UV-anlegg:  120 min. Vanskelig å vurdere da sammensetningen ikke kjennes. 

Skruepresser:  120 min 

Div. måler, ventilasjon osv. 120 min.   

Totalt:  8,5 timer 

7. Sammendrag 
I dette notat har tre forskjellige løsninger blitt vurdert: 

- Sentral slamavskillerløsning 

- Primærfiltrering evt. med UV 

- Primærfiltrering etterfulgt av ballastsedimentering og UV-behandling 

Det kan konkluderes at en sentral slamavskillerløsning ikke vil være aktuell for Frøya. En slik løsning 
vil ikke kontinuerlig kunne sikre det rensekravet på fosfor eller en kontinuerlig god generell rense-
grad på andre parametere, det finnes for få analyser og data for så svære anlegg og det vurderes at 
prisen for et slikk anlegg nærmer seg prisen av et nyt renseanlegg. Denne løsning vil ikke være 
fremtidssikret for evt. kommende krav eller endringer i forhold. Det har dessverre ikke vært mulig 
innenfor tidsperioden for notatet at få svar tilbake fra leverandører. Men dette ses ikke som økono-
misk fordelaktig sammenliknet med mere avanserte og mere kompakte renseløsninger når man tar 
med seg de usikkerheter det ligger i dette. 

Det har ikke varet mulig å finne en leverandør som kan levere og garantere et driftssikkert UV-
anlegg som kan plasseres direkte bag en primærfiltrering hvilket skyldes at et for høyt partikkelinn-
hold blokkerer UV-lyset og derfor begrenser effektiviteten, dette kan dog testes i pilotforsøk.  
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Primærfiltreringen kan ikke alene klare fosforkravet men sett som en primærrensning alene er 
dette en god og kjent løsning, som med polymerdosering oppstrøms filtre kan sikre stabile rense-
resultater. Det skal nevnes at det er blitt gjort test med kjemisk felling foran primærfiltrering med 
gode resultater men ingen fullskala test som kjennes til, se tabell 2.  

Hvis man går for en løsning med 90 % fosforreduksjon vil den tredje løsningen primærfiltrering et-
terfulgt av evt. ballastsedimentering og for logg 2-3 reduksjon UV-behandling være en stabil og sik-
ker løsning for stabil og sikker drift. 

Det kan til slike anlegg velges å dosere desinfeksjons-kjemikalier, f.eks. syre inntil eller i stedet for 
et UV-anlegg bygges men dette bør sjekkes i forhold til resipient. 

Anleggsbudsjett for renseanlegg:  

• To-trinns rensning m. UV inkl. utslippsledning   30,6 mill. NOK  
• Primærfiltrering med polymerdosering inkl. utslippsledning  24,5 mill. NOK 
• Forprosjekt/prosjektering   3-4 mill. NOK 

 

 

 

 

 

  



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Nils Jørgen Karlsen Arkiv: 611 &50  

Arkivsaksnr.: 15/267    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SKARPNESET INDUSTRIOMRÅDE  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

1. Frøya kommune erverver deler av eiendommen Gnr 6 Bnr 4, bestående av 

regulert areal  - Skarpneset industriområde - på 90 daa samt tilleggsareal på 10 

daa for kr 5.000.000,- 

2. Frøya kommune dekker grunneiernes kostnader for advokathjelp på kr 

151.000,- 

3. Frøya kommmune erverver ikke tilleggsareal på 132 daa 

 

Ervervet finansieres over prosjekt 551499 – Opparbeide næringsområder 

 

 

Saksopplysninger:   

 

I 2013 ble Skarpeneset industriområde lagt inn i reguleringsplanen som industriområde. I 2014 

ble grunneierne forelagt et tilbud på kjøp av planlagt industriområde. I prosessen har 

kommunens behov av areal - 100 daa - samt grunneiernes interesse av å selge hele 

eiendommen, bestående av 132 daa tilleggsareal og 680 daa utmark det vært sentralt. 

 

Formannskapet vedtok i 2016 – sak 145/16 – å innstille forhandlinger vedrørende kjøp av 

Skarpneset industriområde til det er framforhandlet og signert en intensjonsavtale for 

framtidig bruk og utnyttelse av industriområdet. 

 

Saken ble tatt opp på nytt i 2017 og i formannskapet - sak 135/17 – ble det vedtatt at 

rådmannen fikk i oppdrag å gå videre med realisering av Skarpneset industriområde. Trinnvis 

utbygging vurderes. Kostnader i forbindelse med grunnerverv og realisering vil fremmes i 

egen sak. 

 

I juli 2018 mottok kommunen et brev fra grunneierne, der de ba om et møte med den politiske 

ledelsen i Frøya kommune. Grunneiermøtet ble gjennomført i august. Forventningene fra 

grunneierne var å få avsluttet saken, da med at kommunen ervervet eiendommen.  

Formannskapet behandlet forespørselen i september, der rådmannen fikk i oppdrag å kontakte 

store næringsaktører med tanke på framtidig behov av et næringsområde av Skarpnesets 

størrelse og plassering. Etter ny behandling i formannskapet, ble det i oktober sendt ett tilbud 

til grunneierne, basert på tidligere forhandlinger:  



 

 

90 daa industriareal (i følge reguleringsplanen) à kr 50,- pr m2:   4.500.000 

10daa areal mot vågen (den delen som ligger igjen mot vågen) à kr 50,- pr m2:    500.000 

TOTALT          5.000.000 

 

 

Tilbudet ble besvart, der de aksepterer tilbudet. I tillegg ønsker grunneierne at kommunen;  

 

1. Erverver tilleggsarealet på 132 daa 

2. Dekker deres advokatkostnader på kr. 151.000 

 

Rådmannen har besvart deres henvendelse og vist til den politiske behandlingen i formannskap 

og kommunestyre i november. 

 

Vurdering: 
 

Rådmannens innstilling er at kommunen erverver eiendommen som foreslått. Rådmannen 

mener at det er rimelig at kommunen dekker grunneiernes kostnader for advokathjelp. I 

prosessen har rådmannen vært tydelig på at vi ikke har hatt interessert av tilleggsarealet på 132 

daa. Rådmannen foreslår derfor at tilleggsarealet ikke erverves: 

 

1. Frøya kommune erverver deler av eiendommen Gnr 6 Bnr 4, bestående av regulert 

areal  - Skarpneset industriområde - på 90 daa samt tilleggsareal på 10 daa for kr 

5.000.000,- 

2. Frøya kommune dekker grunneiernes kostnader for advokathjelp på kr 151.000,- 

3. Frøya kommmune erverver ikke tilleggsareal på 132 daa 

 

 

Budsjettpost/kontostreng: 

 

Ervervet finansieres over prosjekt 551499 – Opparbeider næringsområder 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Stian Aspaas Haugen Arkiv: GNR 8/282  

Arkivsaksnr.: 17/3197    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for forvaltning 

Hovedutvalg for forvaltning 

Kommunestyret 

 

GNR 8 BNR 282 REGULERINGSENDRING FLATVAL  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

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

egengodkjenne reguleringsplan for Del av Flatval, gnr. 8, bnr. 282. m.fl (5014201801) 

med planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser datert 16.06.18. 

2. Deler av reguleringsplanen Flatval (1620200101), ikrafttredelsesdato 30.08.2001, som 

blir berørt av ny detaljregulering Del av Flatval, gnr. 8, bnr. 282. m.fl (5014201801) 

inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, oppheves. 

 

Vedlegg: 

1. Planbestemmelser, datert 16.06.18 

2. Plankart, datert 16.06.18 

3. Planbeskrivelse, datert 16.06.18 

4. ROS- analyse, datert 05.06.18 

5. Illustrasjonsplan 1:500, datert 16.06.18 

6. Merknadsbehandling 

7. Merknader samlet 

8. Saksframlegg HFF, sak 120/18, 23.08.18 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

1. Referat oppstartsmøte 

2. Planutkast 26.03.18 

3. Planutkast 04.04.18 

4. Merknader oppstartsvarsel 

5. Naboliste 

 

 

 

 

Saksopplysninger:   

Utredning: 



Planforslaget åpner for utbygging av eneboliger og tomannsboliger, 6 til 8 enheter. Det er 

videre tenkt en endring av veitrase som harmonerer i større grad med den som anlagt 

tidligere. Det skal opparbeides lekeplass for område. 

 

Planområdet ligger delvis innenfor 100-metersbeltet for bebyggelse i strandsonen. Ny planlagt 

bebyggelse ligger ikke innfor 100- metersbeltet. Bygg på område BFS1 er allerede omsøkt i 

henhold til gjeldende detaljreguleringsplan for Flatval (1620200101). Område BFS4 

inneholder allerede fradelte tomter som er klar til bygging. 

 

Planområde har adkomst fra det gamle ferjeleie på Flatval. Felles veg i området er bygd som 3 

- 3,5 m bred grusveg og har pr i dag liten trafikk til en bolig, to fritidsboliger samt småbåthavn 

og ei brygge i regulert, men lite utviklet næringsområde «forretning». Skoletransport løses i 

dag med buss, 250 m fra planområdet. Nabeita Oppvekstsenter ligger 2,2 km fra planområdet, 

11 min med sykkel. Post i butikk, bank mm finner en på Sistranda, ca. 7,5 km fra 

planområdet, 10 min med bil. 

 

Planforslaget 

Forslag til detaljreguleringsplan av for Del av Flatval, GNR. 8, BNR. 282, M.FL er mottatt 

fra Nordbohus AS, på vegne av Nordbohus Systembygg AS, Fosen. Planområde utgjør deler 

av gnr. 8, bnr. 17/124/242/281/282, regulert til henholdsvis bolig, vei og friluftsområde i 

detaljreguleringsplan for Flatval (1620200101). Bakgrunn for saken og beskrivelse av tiltaket 

fremgår av saksframlegg til behandling før høring og offentlig ettersyn, se vedlegg 8.   

 

Forhold til overordnete planer 

Planforslaget er i hovedtrekk i tråd med overordnete planer.  

 

Nasjonale forventninger til kommunal planlegging, Kommunal planstrategi: 

Planforslaget er i tråd med Nasjonale forventninger til kommunal planlegging, med 

Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling ved å regulere fortetting med helårsboliger. 

 

Kommuneplanens arealdel (KPA): 

Området er i kommuneplanens arealdel regulert med hensynssone H910: videreføring av 

gjeldende reguleringsplan. KPA generelle bestemmelser gjelder også for den arealbruk som 

videreføres gjennom H910. KPA har definert en differensiert byggegrense mot sjø, som for 

planområdet følger byggegrense (formålsgrense) i fastsatt reguleringsplan. 

 

Gjeldende reguleringsplan 

I gjeldende reguleringsplan for Flatval (1620200101) er området i hovedsak regulert til bolig 

og vei, men østlige del av planområde er avsatt til Friluftsområde. 

Avvik fra gjeldende plan: Dette medfører en endring av 2,5 daa friluftsområde til bolig, lek og 

samferdselsformål. Fl friluftsområdet var opprinnelig på 12,5 daa, og vil etter endring bli på 

10 daa. 

 

Førstegangs behandling 

Planforslaget ble førstegangsbehandlet av Hovedutvalget for forvaltning (HFF) den 23.08.18 

sak 120/18. HFF vedtok å fremme saken og sende den på høring og legge den ut til offentlig 

ettersyn.   

 

Endringer etter førstegangsbehandling 



Det er foretatt mindre justeringer i planforslaget som lå ute til høring og offentlig ettersyn. 

Dette er blant annet mindre karttekniske justeringer og mindre revideringer av 

planbestemmelsene.  

 

Som ledd i kvalitetssikringen av planforslaget, og for å imøtekomme høringsuttalelser, er det 

gjort mindre endringer 

 

Høringsuttalelser: 

Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden fra 24.08.18 til 12.10.18. På grunn av 

feil i utgående post ble høringsfrist for plan forlenget til 16.11.18, for enkelte parter. I samme 

periode ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens 

tjenesteområder m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 3 uttalelser. Disse følger saken som 

vedlegg. Hovedtrekkene i merknadene er referert nedenfor. 

 

Merknad Rådmannens kommentar 

Uttalelse fra Fylkesmannen i Trøndelag, 

06.11.18: 

 

1. Vi viser til rådmannens vurdering av 

en evt. høyere utnytting av området, jf. også 

vår forhåndsuttalelse til planen. Planen åpner 

for 6-8 boenheter, og to av tomtene er åpnet 

for tomannsboliger. Vi har ut fra regionale 

og nasjonale jordverninteresser ingen 

merknader til planendringen. 

2. Fylkesmannen har ut i fra sine øvrige 

fagområder ingen ytterligere merknader til 

endringsforslaget. 

 

 

 

1. Ok, ingen videre merknader. 

 

 

 

 

 

 

2. Ok, ingen merknader. 

Uttalelse fra Trøndelag Fylkeskommune, 

07.09.18: 

1. Hensikten med omreguleringen er å 

plassere 2 boligtomter ekstra på 

eiendommen 8/282. Justering av 

interne veger skal løse adkomst 

og forbedre øvrige tomtearealer. 

Reguleringsbestemmelsene angir 

utnyttelsesgrad og 

høydebegrensning. Det er avsatt 

område til nærlekeplass. 

2. Når det gjelder automatisk fredete 

kulturminner vurderer vi at det er 

liten risiko for at planen vil 

komme i konflikt med slike. Den 

generelle aktsomhetsplikten etter 

§ 8 i kulturminneloven er tatt inn i 

reguleringsbestemmelsene. 

Dersom en under opparbeidingen 

skulle støte på noe spesielt i 

grunnen (mulig fredet 

 

 

1. Ok. 

 

 

 

 

 

 

2. Det er innarbeidet bestemmelse som 

ivaretar dette. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ok, ingen merknader. 



kulturminne), må en stanse 

arbeidet og varsle 

fylkeskommunen. 

1. I fht til de områdene vi har ansvar for 

å forvalte har vi ikke ytterligere 

kommentarer elle merknader til 

planen. 

Uttalelse fra Statens vegvesen, 04.09.18: 

1. Statens vegvesen har ingen 

merknader til planforslaget. 

 

 

1. Ok, ingen merknader. 

 

Lovhjemler 

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

vedtak. 

 

Vurdering: 

 

Samlet vurdering: 

Planforslaget er godt bearbeidet og ivaretar nødvendige hensyn. Planforslag følger opp 

rammene, bestemmelsene og retningslinjene i kommuneplanens arealdel på en tilfredsstillende 

måte. 

 

Det innkommet merknader av betydning etter offentlig høring og ettersyn.  

 

Framsatte planforslag åpner for omdisponering av en liten del av friluftsområde 

Hamnehaugen. Det vil omdisponert rundt 2,5 daa av totalt 12,5 daa. Grøntflate i bakgrunn 

egner seg godt for boligbygging. Det vil bli etablert en skjæring mot Hamnehaugen mot øst. 

Rådmann mener område som friluftsområde vil kunne bli opprettholdt, selv om deler blir tatt i 

bruk til boligbygging. Det har vært viktig å kunne videreføre grøntområde uten at det 

beslaglegger alt for mye viktig friluftsareal. Planforslag har derfor blitt begrenset til å gjelde 

nedre nord vestlige del av friluftsområde, samtidig som man ivaretar høydedraget og beholder 

dette byggefritt 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Rådmannen at planforslaget detaljregulering 

for Del av Flatval, gnr. 8, bnr. 282. m.fl (5014201801) vedtas. 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Rådmannen å egengodkjenne reguleringsplan 

for Del av Flatval, gnr. 8, bnr. 282. m.fl (5014201801) med planbeskrivelse, plankart og 

planbestemmelser datert 16.06.18. 

Deler av reguleringsplanen Flatval (1620200101), ikrafttredelsesdato 30.08.2001, som blir 

berørt av ny detaljregulering Del av Flatval, gnr. 8, bnr. 282. m.fl (5014201801) inkludert alle 

senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, oppheves. 

 

Forhold til overordna planverk: 

Kommuneplanens areadel (1620200803) 

Flatval (1620200101) 

 



Økonomiske konsekvenser: 

Kommunen vil, som framtidig eier av de kommunaltekniske anlegg som VA og 

samferdselsanlegg, bli belastet med kostnader til drift og vedlikehold. 
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Planident : 5014201801

Arkivsak :

Reguleringsplan for Del av Flatval, gnr. 8, bnr. 282 m.fl .

Reguleringsbestemmelser

Sign:<<<<<<<<<< <<<<;;

Dato for siste revisjon av planbestemmelser : 16 .6.2018

Dato for godkjenning i kommunestyret :

§1 AV GRENSING

Disse bestemmelsene gjelder for arealet s om ligger innenfor angitt reguleringsgrense på plankart
datert 1.6.2018, PlanID: 5014201801 . Planen er utformet for vertikalnivå 2 på bakken.

§2 REGULERINGSFORMÅL

I medhold av plan - og bygningsloven §12 - 5 o g §12 - 6 er planområdet inndelt i arealer med følgende
arealformål, hensynssoner og områdebestemmelser.

Bebyggelse og anlegg (PBL § 12 - 5 nr 1)

• Boligbebyggelse – Frittliggende småhusbebyggelse (BFS1 - BFS3)
• Renovasjon (BRE)
• Lekeplass ( BLK )

Samferdelsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12 - 5 nr 2 )

• Veg (SV)

Landbruks - , natur og friluftsområder samt reindrift(PBL § 12 - 5 nr 5 )

• Friluftsområde (LF)

Hensynssoner

• Frisiktsoner (H140_1 - H140_4)
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§3 FELLESBESTEMMELSER 

§ 3.1 Generelle bestemmelser  

a) Ved søknad om søknadspliktige tiltak skal det utarbeides situasjonsplan i målestokk 1:500 
som viser: 

• bygningenes plassering, høyder og evt. byggetrinn 

• eksisterende bebyggelse 

• adkomst til veg 

• internt trafikkareal og parkeringsplasser 

• behandling av lagring utendørs 

• behandling av den resterende ubebygde delen av tomta (herunder tilsåing og 
beplantning) 

b) Bebyggelse skal gis en estetisk tilfredsstillende form, materialbehandling og farge. Tilbygg, 
o.l. skal tilpasses den eksisterende bebyggelsen med hensyn på de nevnte faktorer. 

c) Kulturminner: Skulle det under bygge- og anleggsarbeid i marken komme fram gjenstander 
eller andre spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes 
Trøndelag fylkeskommune omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 
annet ledd. 

d) Opparbeidet terreng med grøfter, fyllinger og skjæringer skal søkes gitt et tiltalende utseende. 
Ubebygde areal skal gis en tiltalende utforming. Opparbeidede areal skal holdes ryddige.  

e) 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. 
 

4 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

§ 4.1 Boligbebyggelse – Frittliggende småhusbebyggelse BFS (1111) 

a) Innen BFS områdene tillates oppført frittliggende småhusbebyggelse med tilhørende garasjer 
og anlegg. Det kan innen disse områdene oppføres eneboliger og tomannsboliger. 

b) Alle boliger skal utformes som tilgjengelige boliger iht. teknisk forskrift. 
c) Byggegrense skal gjelde som angitt på plankart.  
d) Garasjer og uthus kan plasseres utenfor byggegrense der dette ikke er til hinder for fri sikt 

ved avkjørsler. Garasjer og uthus kan tillates plassert inntil 1 meter fra nabogrense. Det skal 
minst være 5 meter mellom garasjeport og tilstøtende vegkant når portåpning vender 
normalt mot vegen. 

e) Regulerte høyder for planert terreng er angitt på plankartet for enkelttomter og skal gjelde. 
f) Tillatte takformer er saltak og pulttak, med takvinkel 5-40 grader 
g) Tillatte byggehøyder: 

Boliger  : Maksimal mønehøyde 8 m, maksimal gesimshøyde. 6 m. 
Garasjer/uthus : Maksimal mønehøyde 5 m, maksimal gesimshøyde 3 m. 

h) Tillatt bebygd areal per tomt: %-BYA = 30 %. Ved beregning av %-BYA skal parkering utenfor 
garasjer/carporter medregnes med 18 m² per P-plass. 

i) Parkering: Det skal beregnes min. 2 P-plasser pr. boenhet for eneboliger og tomannsboliger. 
Det skal være 1 P-plass pr. bi-leilighet i eneboliger.  

j) Plassering av avkjørsel er vist på plankartet med adkomstpil. Rådmannen kan tillate annen 
plassering dersom denne etter kommunens skjønn er akseptabel med tanke på frisikt, 
trafikkavvikling og sikkerhet. 
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§ 4.2 Renovasjon f_BRE (1550) 

a) Området er felles for BFS 2 og BFS3. Innen området skal oppføres felles 

renovasjonsstativ/bod.  

 
§ 4.3 Lekeplass f_BLK (1610) 

a) Området f_BLK skal være felles lekeplass og snarveg for boligene innen planen. Innen 
området skal allmenn ferdselsrett gjelde slik at snarveg kan fungere og for eiendommer 
utenfor planen.  

b) Området skal som minimum opparbeides med parkbenk, sandkasse og huskestativ. 
 

§ 4.4 Veg f_SV (1542) 

a) Felles veger skal opparbeides med 3,5 m kjørebane som angitt på planen. 

b) f_SV1 skal være felles for planområdet samt gnr.8, bnr. 17, 108, 225, 227, 281 og 301. 

c) f_SV2 skal være felles for planområdet samt gnr.8, bnr. 108, 225, og 301.  

 

§ 5 FRILUFTSOMRÅDE LF 
 
Område LF er en del av høydedraget Hamnehauan og øya Hamneskjæret. Friluftsområdet er regulert 

med bakgrunn i terrengmessige kvaliteter i forhold til omkringliggende kulturlandskap og bebyggelse. 

I området tillates gangstier som binder de omkringliggende arealer sammen samt utsiktsplasser med 

oppstilling av benker og i det øvrige enkle anlegg for bruk av områdene i frilufts-sammenheng.  

 
§ 6 HENSYNSSONER 
 
§ 6.1 FRISIKTSONER (H140_1 – H140_4) 
 
Innen frisiktsonene skal det til enhver tid være fri sikt ned til 0,5 m over tilstøtende vegers planum. 

Her tillates ikke plassert kjøretøy, objekter, snøopplag eller vegetasjon som kan være til hinder for 

den frie sikt. Unntak kan gis av rådmannen for nødvendige trafikkskilt, stolper ol., smalere enn 20 cm 

i diameter. 

 
§ 7 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
 

a) Vann og avløpsplan:  
Området vil på sikt måtte tilpasse seg strengere rensekrav for avløp og påregne krav om 
tilknytning til offentlig avløpsanlegg eller etablere privat felles minirenseanlegg. Om 
husstandene innen planen skulle ønske privat felles anlegg, kreves utarbeidelse av VA-plan. 
 
Inntil strengere krav om rensing er reist kan det gis tillatelser til igangsetting av tiltak basert på 
midlertidige utslippstillatelser til eksisterende anlegg med slamavskillere. Søknader om 
midlertidige utslippstillatelser skal dokumenteres med enkel VA-plan. 
 

b) Regulert lekeplass f_BLK skal være ferdig opparbeidet innen det gis ferdigattest for boliger 
innen BFS2, BFS3 og BFS4. 
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c) Sikringstiltak: Ved masseuttak og bakkeplanering innen BFS2 skal området sikres. Skjæring 
for bakkeplanering innen BFS2 skal så sikres permanent med gjerde, så snart skjæringen er 
etablert. 

---§§§--- 
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1. BAKGRUNN
1.1. Formål med planleggingen

Det planlegges en utvidelse av regulert boligområde med c a. 2,5 daa areal fra regulert friluftsområde.
Utvidelsen skal gi plass til 2 boligtomter ekstra på eiendommen gnr.8, bnr.282. J ustering av interne veger
skal løse adkomst og forbedre øvrige tomtearealer .

1.2. Tiltakshaver og plankonsulent

Tiltakshaver: Pl ankonsulent:

Nordbohus Systembygg AS, Fosen
Yrjarsgate 24
7130 BREKSTAD

Tlf: 72515740
systembygg@nordbohus.no

Odd Petter Rønning
Teknisk sjef

Mob. 416 15 674
odd.ronning@nordbohus.no

Nordbohus AS
Strandveien 43
7067 Trondheim

firmapost@nordbohus.no

Roy Bakken
Arealplanlegger

Mob. 464 13 594
roy.bakken@nordbohu s.no

1. 3 . Planområde

1.3.1 Beliggenhet:

Fig.1: Planområdet s beliggenhet i Frøya kommune.
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Fig.2: Planområdets beliggenhet

1.3.1 Planavgrensning:

Fig.1: Planomriss (rutenett 100 m)

Avgrensning: Området avgrenses i eiendomsgrenser mot NØ, NV. Mo t SV f ølg es plangrensa i sørsida av
felles veg til merke for 8/227. Mot SØ er plangrensa satt i skråning mot haugen og deler 8/282 som en ny
grense mot friluftsområdet. På sitt høyeste punkt vil grensa være 4 m lavere enn toppen av haugen. Ved
felles veg e r det medtatt noe ekstra areal for justering av vegtrase. Planområdet måler 8116 m² ~ 8,1 daa.
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1.4. Berørte eiendommer

Gnr. Bnr.
8 17
8 124
8 242
8 281

20 282

1.5 Oppstart planarbeid
• Annonse i Hitra - Frøya den 20.4.2018

• Kunngjort på Frøya k ommunens
hjemmeside

• B erørte parter tilskrevet den 23.4.2018

• M yn digheter lag /org. tilskrevet den
23.4.2018

Varslet innspillsfrist : 18.mai.2018

Fig.2: Annonse oppstart den 20.4.2018 , Hitra - Frøya
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2. PLAN STATUS
2.1. Kommuneplan

Planområdet er i kommuneplan en v is med hensynssone H910, videreføring av reguleringsplan.

Fig. 3 : K ommuneplan for Frøya med forstørret utsnitt fra Flatval. .

Bestemmelsene til kommuneplan angir :
2 f) Hensynssone der gjeldende reguleringsplan fortsatt skal gjelde. I denne sonen gjelder reguleringsplan
angitt med planident. (Angitt planID: 1620200101)

2.2 Reguleringsplaner :
2.2.1 Gjeldende reguleringsplan for Flatval (1620200101)

Fig. 4 : Utsnitt av gjeldende reguleringsplan med planområde for endringsforslag angitt.
Bestemmelser til b oligområdet i reguleringsplan :
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Fig.5: Utdrag av bestemmelsenes formingskriterier i §2 a .

2.2.3 Andre nærliggende reguleringsplaner:
Ingen ny e reguleringsplaner/endringer grenser inntil planområdet.

2.2.4 Aktuell regulerings planlegging i nærområdet:
Ingen rett i nærheten.

Mrk. Reguleringsplan for omlegging av fylkesveg 716 ut av Flatval samt gang og sykkelveg til Nabeita har
betydning for skoleveg men har ellers ikke direkte virkninger for planområdet her.
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3 . FØRINGER :
U tdrag av de mest relevant e deler av tekst gitt i ulike føringer for planarbeidet.
Understreket tekst har lenke til den aktuelle retningslinje. (ctrl+klikk)

3.1 Regional strategi for arealbruk Sør - Trøndelag 2014 - 2024:
«Nye inngrep bør i størst mulig grad konsentreres der det allerede er inngrep, slik at man
utnytter eksisterende infrastruktur og styrker eksist erende grender og tettsteder».

Kommentar:
Planutvidelsen er i tilknytning til eksisterende boligfelt. Utvidelsen vil gi tosidig utnyttelse av
adkomstveg men ikke vesentlig utvidelse av eksisterende anlegg.

3.2 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig - , areal - og
transportplanlegging: 4.3, 4.7, 5.2,

4.3 I by - og tettstedsområder og rundt kollektivknu tepunkter 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. Samtidig bør hensynet til gode
uteområder, lysforhold og miljøkvalitet tillegges vekt, i tråd med statlige normer og
retningslinjer.

Potensialet for fortetting og transformasjon bør utnyttes før nye utbyggingsområder tas i
bruk. Nye utbyggingsområder bør styres mot sentrumsnære områder med mulighet for
utbyggin g med mindre arealkonflikter. Utvikling av nye, større boligområder må sees i
sammenheng med behovet for infrastruktur.

Det er nødvendig å ta vare på god matjord, men jordvernet må balanseres mot
storsamfunnets behov.

I områder med lite utbyggingspress, og hvor lokale myndigheter vurderer det som
nødvendig for å øke attraktiviteten for bosetting, kan det planlegges for et mer differensiert
bosettingsmønster.

Kommentar:
Estetisk står i gjeldende reguleringsplan § 2: «For all utbygging i området gjelder at nybygg, tilbygg,
påbygg og utbedringer skal skje med tilpassing til lokal byggeskikk i form, farge og materialbruk.»
Med endringen ønskes å opprettholde samme åpne struktur og karakter for utvidet del av feltet. I og
med at to nye tomter kommer på et høyd edrag søkes disse gitt en dempet plassering i terrenget.

4.7 I planleggingen skal det tas hensyn til overordnet grønnstruktur, forsvarlig
overvannshåndtering, viktig naturmangfold, god matjord, kulturhistoriske verdier og
estetiske kvaliteter. Kulturminn er og kulturmiljøer bør tas aktivt i bruk som ressurser i by -
og tettstedsutviklingen.

Kommentar:
Mest r elevant her bli å vektlegge god terrengbehandling og estetikk.
Overvann vil være begrenset da nedbørsfelt er svært lite og vannskillet deler utvidelse sarealet . Det
vil kunne handteres med overvannsløsninger fra tomtene.
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5.2 Ved behov for økt transportkapasitet skal mulighetene for å løse transportbehovet med et
effektivt kollektivtilbud og bedre tilrettelegging for sykkel og gange utredes.

Kommentar:
Transportbehovet øker minimalt med kun 2 eneboliger ekstra i forhold til areal avsatt til boligformål i
gjeldende reguleringsplan.

3.3 Statlige planre tningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen
langs sjøen (SPR): 6.2

6.2 For disse områdene gjelder følgende retningslinjer:

Byggeforbudet i 100 - metersbeltet langs sjøen i § 1 - 8 i plan - og bygningsloven av 27. juni 2008
gjelder generelt. I de n nye loven er forbudet og bestemmelsene om dispensasjon i kapittel 19
strammet inn. 100 - metersbeltet er av nasjonal interesse. Som hovedregel skal byggeforbudet
praktiseres strengt og dispensasjoner unngås i sentrale områder der presset på arealene er
sto rt. I slike områder er det viktig at kommunene i arbeidet med helhetlige utviklingsstrategier i
kommuneplanen foretar en vurdering av hensynet bak byggeforbudet i strandsonen som kan
komme i konflikt med utbyggingsinteresser. Det bør i denne vurderingen ku nne vektlegges om
hensynet til tilgjengelighet til strandsonen for allmennheten kan ivaretas ved at det
eksempelvis avsettes areal til kyststi, friluftsområde eller liknende.

For ny vesentlig utbygging av bolig - eller fritidsbebyggelse, bør det kreves reg uleringsplan, jfr.
plan - og bygningsloven § 12 - 1. Kravet om at det skal foreligge reguleringsplan før det kan gis
tillatelse til gjennomføring av større bygge - og anleggsarbeider er videreført fra plan - og
bygningsloven av 1985. Byggegrense skal angis i pl anene, jfr. plan - og bygningsloven § 1 - 8
tredje ledd. Innenfor de områder i kommunen som ikke er gjenstand for omfattende press på
arealene, kan styring av utbygging skje gjennom bestemmelser til kommuneplanens arealdel.

I 100 - metersbeltet langs sjøen ska l følgende retningslinjer legges til grunn:

Bygging og landskapsinngrep skal unngås på arealer som har betydning for andre formål, som
for eksempel friluftsliv, naturvern, naturmangfold, kulturminner, kulturmiljø, landskap,
landbruk, fiskerinæring, havbru k eller annen samfunnsmessig betydning. Ved utarbeiding av
reguleringsplaner som innebærer bygging i strandsonen på arealer som er delvis utbygd, skal
ferdselshensyn og landskapstilpasning spesielt vektlegges.

Nye bygninger bør trekkes så langt unna sjøe n som mulig. Utvidelse av eksisterende bygninger
bør dersom dette er mulig skje i retning bort fra sjøen. Byggets funksjon vil ha betydning for
plasseringen. Utbygging av veger og annen infrastruktur skal skje slik at inngrep og ulemper
blir minst mulig. T omteopparbeiding bør skje slik at inngrep og ulemper i forhold til
tilgjengelighet i strandsonen blir minst mulig. Samlet sett skal det legges vekt på løsninger som
kan bedre eksisterende situasjon i forhold til landskap og allmenn tilgang til sjøen.

Alt ernative plasseringsmuligheter skal vurderes før bygging tillates.

I kommuneplanarbeidet skal kommunene vurdere om tiltak som tidligere er godkjent i
kommuneplan eller reguleringsplan, er i sam svar med disse retningslinjene. Eldre planer som
gir mulighet for utbygging i strid med retningslinjene, bør revideres eller oppheves. Et slikt
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arbeid bør særlig prioriteres i områder med stort press. Vurdering og eventuell oppheving eller
revidering av eldre planer vil inngå i den ordinære rulleringen av kommunepla nens arealdel.

Det bør i utgangspunktet være en restriktiv holdning til nye fritidsboliger og vesentlig utvidelse
av eksisterende fritidsboliger i områder av kommunen med press. Kommunene bør i
kommuneplanen etter en konkret vurdering innføre bestemmelser for størrelse og standard av
eksisterende fritidsboliger i strandsonen.

Eventuell fortetting i eksisterende områder forutsettes å være godkjent i oppdatert
kommuneplan og reguleringsplan, og skal ikke være i strid med disse retningslinjene.

Muligheten for fritidsfiske gjennom å tillate oppføring av naust og brygge skal også tillegges
vekt i vurderingen av tiltak i 100 - metersbeltet. Disse hensynene må veies opp mot hensynet til
de allmenne interesser som er angitt foran, og mulighetene for felles brygger og naust bør også
vurderes.

Retningslinjene gjelder også for by - og tettstedsområder. I disse områdene skal behovet for
fortetting og byutvikling tillegges vekt. Utbygging bør konsentreres til etablerte
utbyggingsområder. Arealer til bolig - , sentrums - og næringsutvikling bør prioriteres foran
arealer til fritidsboliger.

Kommentar:
Utvidelsen av boligfeltet vil ikke få særlig betydning for andre formål ss. friluftsområdet . Det blir
fortsatt et stort frilufts areal igjen og de mest verdifulle deler av dette bevares mellom tomtene og
sjøen. Nye boliger blir liggende utenfor 100 meters beltet. Grensa for tomtene går omtrent ved 100
meters beltet .

3.4 Statlige pla nretningslinjer for klima - og energiplanlegging i kommunene
(S PR):

Formålet med disse statlige planretningslinjene er å:
a) sikre at kommunene går foran i arbeidet med å redusere klimagassutslipp,
b) sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomleggin g i kommunene.
c) sikre at kommunene bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet med å

redusere klimagassutslipp.
Kommentar:
Energiforbruk og løsninger omtales under pkt.5.5 i denne pla n beskrivelsen.

3.5 Styrking av barn og unges interesser (RPR):

4. Krav til den kommunale planleggingsprosessen
Kommunen skal:
a. Vurdere konsekvenser for barn og unge i plan - og byggesaksbehandling en etter plan - og

bygningsloven.
b. Foreta en samlet vurdering av barn og unges oppvekstmiljø for å innarbeide mål og tiltak i

kommuneplanarbeidet.
c. Utarbeide retningslinjer, bestemmelser eller vedtekter om omfang og kvalitet av arealer og

anlegg av be tydning for barn og unge, som skal sikres i planer der barn og unge er berørt.
d. Organisere planprosessen slik at synspunkter som gjelder barn som berørt part kommer

fram og at ulike grupper barn og unge selv gis anledning til å delta.
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5. Krav til fysisk utforming
Følgende skal vies spesiell oppmerksomhet:
a. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning,

støy, trafikkfare og annen helsefare.
b. I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø.

Dette forutsetter blant annet at arealene:
- er store nok og egner seg for lek og opphold
- gir muligheter for ulike typer lek på ulike årstider
- kan brukes av ulike aldersgrupper, og gir muligheter for samhandling mellom barn, unge
og voksne.

c. Kommunene skal avsette tilstrekkelige, store nok og egnet areal til barnehager.
d. Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i

bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatn ing. Erstatning skal også skaffes
ved utbygging eller omdisponering av uregulert areal som barn bruker som lekeareal, eller
dersom omdisponering av areal egnet for lek fører til at de hensyn som er nevnt i punkt b
ovenfor, for å møte dagens eller framtiden s behov ikke blir oppfylt.

Kommentar:

• Gjeldende reguleringsplan har planlagt et areal for balløkke sentralt på Flatval, ca.140 m fra
senter utvidelse av boligområde, ca 200 m å gå. Løkka er ikke opparbeidet. Denne er løsningen
dersom slik lek skal etablere s. Vellomliggende veger har svært lav trafikk.

• Nærlekeplass bør anlegges i området og opparbeides sammen med bebyggelsen.

• Snarvei/sti gjennom nordre del av området bør opprettholde eller erstattes med en ny
passasje.

• Det er god tilgang med areal til friluf tsområde i Hamnhaugen. Gjeldende plan gir utstrakt
tilgang til opparbeidelse stier, parkbenker ol innen området.

• Det er en fordel om det kan etableres en sammenheng mellom snarvei, lekeplass og stier i
friluftsområde t slik at ferdsel og bruk til sammen kan gi en større helhet for aktiviteter .

• T ilgjengelighet for alle til lek og uteopphold vil være en utfordring terreng et .

• Skoletrafikk foregår ved skoleskyss . Barna går til bussen som vender på parkeringa ved
gammelfergeleiet.

Hvordan planen ivaretar barnas i nteresser omtales under pkt.5.3 i denne planbeskrivelsen.

3. 6 : Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (2016)

Komme ntar:
Området er ikke belastet med støy fra trafikk eller annen aktivitet. Støyberegning er ikke påkrevet.

3. 7 : Retningslinje for behandling av luftkva li tet i arealplanlegging (2012)

Kommentar:
Området er ikke belastet med luftforurensning .
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3.8: Interkommunal kystsoneplan for Sør - Trøndelag

Kommentar:
Planendringen vil ikke kunne få betydning for områder og tiltak i kystsoneplanen.
Framkommelighet langs veg fram til sjønære arealer , vil søkes oppretthold t med minst like god
standard som før .

3.9: Regional plan for kulturminner 2013 - 2017

Kommentar:
Kulturminnesøk viser ingen registreringer i nnen plan området.
Nærmeste lokalitet er en bosetning - aktivitetsområde ve d kulturminne ID 135840 , som befinner
seg på gnr.8, bnr.66 , ca.140 meter nord for planområdet.

3.10: Regional plan 2015 - 202 0 klima og energi Sør - Trøndelag

Kommentar:

Dette er en mindre endring av eksisterende boligområde på tettstedet Flatval. Bosetting i
tilknytning t il eksisterende områder er riktig i forhold til infrastruktur, transport og klima. Det er
ikke tilgang til fjernvarme.

3.11: Universell utforming (Nasj onale forventninger, Rundskriv T - 5/99B,
diskrimineringsloven, mfl. )

Kommentar:

Uteområder: Området er kupert og det vil måtte bli høydeforskjeller mellom nye byggetomter på
bnr.282 og arealer som kan nyttes til lek og friluftsliv.

Boliger: Alle b oligene blir tilgjengelige boliger og løsningene på den enkelte tomt kan etter
planering, tilrettelegges ved behov.

3. 1 2 : Kommunale føringer
3.12.1. Kommuneplan (planID 1620 2008 03), vedtatt 26.5.2011

At reguleringsplanen videreføres betyr at en kun skal se til reguleringsplan og dennes bestem -
melser og ikke det som er gjort av føringer for andre områder i kommuneplanens arealdel.

3.12.2 . Reguleringsplan Flatval, (planID 1620200101), vedtatt 30.8.2001
Føringer nedfelt i gjeldende reguleringsbestemmelser viser hva som har vært ansett som riktige
rammer for ny bebyggelse i strøket. Nye bestemmelser for endringsområdet vil søke å holde seg

nært opp til disse.
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3.12.3. Trafikksikkerhetsplan 2016 - 2020

I trafikksikkerhetsplanen er Flatval nevnt 2 steder:

Større inves teringer langs fylkesvei
Prioritet TS - 2009 Mål Vei Strekning/sted Tiltak/kort

beskrivelse
Overslag (2009 - kr) Status Kommentarer

4a Rv716 Flatval Omlegging av vei Kr 26 398 000 -

Mindre investeringer langs fylkesvei/kommale veier
Priori tet Mål Strekning/sted Tiltak/kort beskrivelse Overslag (2009 kr) Status Kommentar
4 2c Flatval Nytt gangfelt ved busslomme Kr 10 000 - Gangfeltet endrer

ikke sikkerheten

Kommentar:
Det er pr. april 2018 igangsatt bygging av ny fylkesveg 7 16 mellom Frøya kystflyplass og Nabeita ved
Flatval i Frøya kommune. Prosjektet og omfatter prosjektering, bygging, kontroll og dokumentasjon av
1050 meter ny fylkesveg og 550 meter ny gang og sykkelveg. Det skal bygges to nye kryss med 400 meter
sideveger . Med dette får man lagt trafikken utenom tettstedet Flatval og lagd trygg skoleveg.

Fig.: Skoleveg til Nabeita oppvekstsenter.
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3.12. 4 . Føringer fra oppstartsmøte
Frøya kommune uttalte følgende utredningsbehov ved oppstartsmøtet:

Merknader:
- Sted stypisk arkitektur – Enkeltbygg:
Valg av utbyggingskonsept må tilpasses stedet og begrunnes i de kvaliteter og utfordringer
området har. Høyde og utnyttelse skal være lik øvrig bebyggelse. Uterom for boligene bør
utformes sentralt i planområdet slik at de t er skjermet for støy, støv, biltrafikk og det må påses at
uterommene får gode interne forbindelser.

- Siktlinjer – fjern og nærvirkning:
Bebyggelsens virkning skal beskrives og visualiseres gjennom perspektivtegninger og
illustrasjonsplan. Tiltakets s ynlighet i nær - og fjernvirkning.

- Skjæringer inn imot LNF område bør reduseres i størst mulig grad. Planområde skal avgrenses
og tilpasses terreng mot LN

- Vann, avløp og overvann:
Det skal vedlegges plan for overvannshåndtering i VA - plan. Ønsker pr imært fordrøyning ut i
terreng. Når tomtene planeres vil terrenget tas ned for mye av strengen og utfylling kommer på
noe. Planert flate få kantgrøft mot berg og tilsig fra gårdsplass og fra haugen vil ledes der for så
å renne langs fylling og ned langs de nne til den havner i veggrøft omtrent der bekken slutter i
dag. Slik vil vannet få en ny flomvei. Det er dog så lite at det ikke er særlig mer enn det som
kommer fra tomta. Må være tilstrekkelig slo kkevannskapasitet,. Det må lages en overordnet VA -
plan som følger reguleringsplanen til behandling

- Hamarvik va nnverk er eier av vann i område

- Trafikale forhold/ trafikksikkerhet/adkomst:
Veiføringer må tilpasses eksisterende trase eller legges om . Veitrase vist i skisser oversendt
06.04.18 er godkjent

- Sosial infrastruktur (barnehage, skole mm.):
Avstand og tilkomst til skole/barnehage
skal beskrives. Trafikksikkerhet til skolebuss eller for gående fra planområde beskrives .

- Kollektivtrafikk:
Adkomst og tilgang på kollektivtransport skal beskrives . Nærmeste bussholdeplass ligger

- Behov for Trafokiosk må avklares med Trønder Energi.

- Renovasjon: Håndtering og egnede plasser. Beskrives i planforslaget .
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4. O MRÅDEBESKRIVELSE
4 .1. Beliggenhet

Fig.10: Planområ de t med omgivelser
Planområd et ligger sørøst på Flatval innenfor Hamnhaugen. Se for øvrig pkt. 1.3.1 s.3 - 4 .

4 .2. Eksisterende bebyggelse

Området er ubebygd. En tomt er omsøkt utbygd mellom vegene nederst i området.

4 .3. Omkringliggende bebyggelse

Nærmeste bebyggelse er frit tliggende
småhus i tre med saltak i 1 - 2 etasjer.
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4.4. Veg - og trafikkforhold, trafikksikkerhet

Felles veg i området er bygd som 3 - 3,5 m bred grusveg og har pr i dag liten trafikk til en bolig, to
fritidsboliger samt småbåthavn og ei brygge i regu lert men lite utviklet næringsområde «forretning» .
Trafikkfare internt i området må anses som proporsjonalt lav med trafikken. Det vil være viktig å reguler
frisiktsoner ved kryss.

Skoleveg er under utbedring med gang - og
sykkelveg og omlegging av FV716 m ellom
Nabeita oppvekstområde og Frøya Kystflyplass
/Se pkt.3.12.3 Trafikksikkerhetsplan).

Skoletransport løses i dag med buss.
Busslomme ligger 250 m fra planområdet.

4 .5 Trafikkulykker:
Det er ikke registrert trafikkulykker i planområdet eller på veg fram til der skolebussen vender på
parkeringa ved det gamle fergeleiet .

Det igangsatte vegprosjektet med utbedring av FV 716 mellom Nabeita oppvekstsenter og Frøya
Kystflyplass er imidlertid et trafikksikkerhetstiltak da det her har vært ulykker. Se ell ers pkt.3.12.3 ad
trafikksikkerhetsplan og nevnte prosjekt.

4 . 6 . A vstander /transportbehov :
4.6.1 Skoleveg

Barneskole :
Nabeita Oppvekstsenter ligger 2,2 km fra planområdet, 11 min med sykkel.
Oppvekstsenteret har barneskole og barnehage.

Fig.1 6 : O versiktskart for nærmeste skole / barnehage : Kilde Google MAPs
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Barn - og u ngdomsskole
Sistranda barne - og ungdomsskole ligger 7,5 km fra planområdet, 10 min med bil.

Fig.17: Holdeplass Flatval og skoleveg til Sistranda barne - og ungdomsskole.

Videregåen de skole:
Guri Kunna videregående ligger på Sistranda, 7,6 km fra planområdet, 10 min med bil, 30 min med sykkel .

Fig.1 8 : Skoleveg til videregående skole
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4.6.2 Service
Post i butikk, bank mm finner en på Sistranda, ca. 7,5 km fra planområdet, 10 min i bil.

4 .6. 5 Kollektiv tilbud
Skoleskyss ved busstransport

Boreal ved Driftsleder for Trøndelag opplyser at stoppestedene derfor varierer etter hvor det er barn til
enhver tid. På Flatval snur bussen på det gamle fergeleiet, se fig.17. Deretter plukkes b arna opp i hver
avkjørsel langs vegen av hensyn til trafikksikkerheten da at vegen er så smal. Noen ganger kjører bussen
litt att og fram der for å få med barn fra begge sider av vegen. K ommunen betaler Boreal litt ekstra for
dette.

På spørsmål om det er tilfredsstillende vendemulighet og busstopp så opplyses at det er svært liten trafikk
så det går greit. Ellers opplyses at det kunne vært gjort noe med oppstablede paller mot fergeleiet ved
vendeplassen men dette er ikke et direkte hinder for skoleskyssen . Fram i tid vil det fortsatt bli aktuelt
med skoleskyss, selv med omleggingen av fylkesvegen og byggingen av gang og sykkelvegen til Nabeita.
Dette pga . av de minste barna til barneskolen.

4 . 7 . Naturgrunnlag
4 .7.1 Grunnforhold:

Planområdet har tynt hu mus - /torvdekke, normalt 0,2 - 0,5 m over berggrunn men kan lokalt være tykkere.
Fjellblotninger opptrer hyppig innen slike områder.

Fig. 19 : Løsmassekart fra NGU . Kilde: Nasjonal løsmassedatabase.
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Fig. 20: Kart grunnforhold. Kilde:Naturbase.

4 .7.2 Fare soner

Figur 2 1 : Faresonekart fra NVE. Kilde: NVE Atlas

( Det er ikke kartlagt naturfare (ras/flom fare) innen planområdet . ( Blå soner utenfor planområdet er
a ktsomhetssone flomfare ) For radon se pkt. 4.10.2.
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4 .7. 3 Friluftsområder :
Nærmeste frilusft sområde er Hamn ehau en der deler av regulert friluftsområde befinner seg innenfor
planområdet. Mot sørøst og vest er friluftområdet avskåret mot sjøen av regulert næringsområde.

Fig. 2 1 . Nærmeste friluftsområde er Hamn e hauen .

4 .7.3 Topografi:
Landskap et i planområdet er kupert og danner en rygg/vannskille mellom Hamnhaugen og grense mot
nordvest . Høydemessig er terrenget mellom kote 7 midt på vestre grense og 23 moh på toppen av
Hamhaugen. Jordsmonnet har et humusdekke av varierende tykkelse, normalt 0 ,2 - 0,5 m. Planområdet er
solrikt og høydedraget byr på go de utsiktsmuligheter.

Figur 2 2 : 3D skråfoto av planområdet sett fra nord.Kilde: Frøya kommune.



NORDBOHUS AS | Strandveien 43 , 7067 Trondheim

21

4 . 8 . Renovasjon

Renovasjon ivaretas av HAMOS.

Forskrift for husholdningsavfall angir bla. følgende k rav til veganlegg og henteplasser:

§ 9. Plassering av oppsamlingsenhetene
Alle oppsamlingsenheter må plasseres på et plant underlag, og slik at de ikke gir hygieniske ulemper eller
er til annen sjenanse for andre, verken ved oppbevaring eller i forbindels e med tømming. Det er anledning
til å inngå avtale med nabo(er) om deling av en eller flere oppsamlingsenheter. Dette må avtales med
kommunen og det gis reduksjon i avfallsgebyret ved slik nabodeling. Størrelsen på oppsamlingsenhetene
bestemmes av kommunen etter hvor mange som inngått avtale om bruk av felles oppsamlingsenheter.
Oppsamlingsenheten eller avfallssekker klargjort for henting skal plasseres åpent slik at avstanden til
kjørbar veg på tømmedagen ikke overstiger 5 meter, målt fra vegkanten. Ved tv ilstilfeller fastsetter
kommunen fra hvilket punkt avstanden skal regnes fra. Kommunen kan ved skifte av innsamlingsutstyr
fastsette nye krav til henteavstand. Kommunen kan mot et pristillegg inngå avtale om å hente avfallet
lengre fra kjøreruta. Enheten s kal plasseres slik at renovatøren er sikret mot forulempinger fra husdyr.
Dersom plasseringen av en oppsamlingsenhet utgjør en skaderisiko, forringer renovatørenes arbeidsmiljø
eller medfører andre ulemper, kan kommunen kreve at enheten omplasseres. Vinter stid skal adkomsten
være rydda og om nødvendig sandstrødd. Den som samler inn avfall på vegne av kommunen skal utføre
tømmingen i tidsrommet mellom kl. 06.00 - 21.00.

§ 10. Krav til kjørbar veg
I hovedsak skal det kjøres etter offentlig veg, kjøring av priv ate veger kun etter avtale. Som kjørbar veg
regnes offentlig og privat veg som tilfredsstiller kravet til kjørbarhet for renovasjonsbilen sommer og
vinter. Vurdering av kjørbarhet etc. baseres på Statens Vegvesens kjøretøytype «L». Vegen må ha
tilstrekkeli g bæreevne, ha kjørebanebredde på minimum 3,5 meter og fri høyde på minimum 4,0 meter i
hele vegens bredde. Samtidig må det bo minimum 2 abonnenter langs vegen og det må være
tilfredsstillende snuplass, utenom gårdsplassen, i nærheten av siste abonnent. Ab onnentene er ansvarlig
for vedlikehold, brøyting og strøing av private veger som omfattes av kjøreruta. Brøyting og sandstrøing
må skje så tidlig at vegen er klar til renovatøren kommer.

Kommentar :
Ut fra forskriften kreves snuplass for lastebil utenom g årdsplass i nærheten av siste bolig
( avfallshentepunkt som skal være maks 5 m fra vegen ) . Nærhet her antas definert tilsvarende regelen
gjerne er for avfallshenting ellers rundt om i landet. Dvs. at man forutsetter at det ikke skal rygges lenger
enn ca. 30 meter i forbindelse med vending/henting. Et felles avfallshentepunkt innen 30 m fra
vendeplass skulle dermed være akseptabelt.

4 . 9 . Barns interesser
Området har ikke vært opparbeidet men barn a har nytte av snarveg/tråkk over området på veg til
skolebuss .

Vurdering av b arn s interesser:
• Opprettholdelse av snarveg/ tråkk gjennom området
• Behov for arealer til lek og ute opphold .

Her vil en sentral nærlekeplass for de minste være tilstrekkelig. Det vil være positivt om denne kan
legges til stisystem for snar veg og evt. stier til friluftsområdet. Om det mangler kvartalslek/ bal løkke
for større barn på Flatval så er dette allerede regulert på annet sted. Tilrettelegging av stier/veger for
stigningsgrader tilpasset bevegelseshemmede vil være vanskelig pga. terren get og høydeforskjellene.

• Trygghet for trafikk og annen fare . Sikre gode siktforhold langs veg og terreng mot fall.
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4 . 10 . Miljøbelastninger

4 .10.1 Støy :
F or behandling av støy i saken gjelder T - 1442 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging . Krav
til maks utendørs støynivå ved etablering av boliger er = Lden=55dB (Gul støysone).

Frøya Transportsenter AS opplyser følgende:
Vår eiendom gnr. 8 bnr 300/262/336 er regulert til industriområde.
Denne eiendommen driver bl.a. utleie av liggekai, so m medfører noe støy i forbindelser med at båter
ligger der, og at det i tillegg losses og lastes ved kai.

Vurdering vegtrafikk:
• Det er svært lite trafikk i området. Støy fra vegtrafikk ikke vil kunne nå grenseverdier som krever

støytiltak i området. Bereg ning av støynivå anses ikke nødvendig.

Vurdering havnestøy:
• Kilden ligger 80 - 150 m unna, delvis med mellomliggende terreng. Ut fra aktiviteten må dette anses

som akseptabelt.
• Juridisk sett kan planendringen heller ikke regulere støynivå og driftstider i havna da endringen ikke

omfatter næringsarealene.

4 .10.2 Radon:

Figur 23: Aktsomhetskart Radon. Kilde: NGU.

Radon er en usynlig og luktfri radioaktiv gass, som gir økt risiko for lungekreft. Den anbefalte
tiltaksgrensen er på 100 Bq/m3. En norsk stud ie viser at 10 prosent av boligene bygget på alunskifer har
radonkonsentrasjon over 1000 Becquerel per kubikkmeter inneluft (Bq/m3).

Vurdering radon:
Boliger vil oppføres med radonsperre som standard. Sikring mot radongass kreves iht. TEK1 7 § 13 - 5.
Det t rengs slik ingen egen reguleringsbestemmelse om dette.
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4 . 11 Helse

Områdeforutsetninger:
Med unntak for radonfare er her ikke særlig risikoutsatte forhold av betydning for helse.
Trafikken er lav der gangtrafikk går til busstopp, byggegrunnen er sikker o g området er ikke utsatt for
ekstern påvirkning av helsemessig betydning.

På grunn av kupert terreng må terrengtiltak påregnes for etablering av byggetomter. Skjæringer og
lignende må sikres mot fallfare.

Avstander redning :
• Ambulanse Midt - Norge, Sistran da : 7 ,4k m – 10 min (via FV716 og FV714 )
• Legevakt, Sistranda: 7,4km – 10 min (via FV716 og FV714)
• Hitra Legekontor, Fillan : 23,4km - 25 min (via FV716 og FV714)
• Legesenteret Molde : 266km – 4t 32 min (Via FV716, FV714 og E39)
• Brannstasjonen p å Siholm en : 8,4 km - 12 min (via FV716 og FV714 )

4 . 12 Verneinteresser:

Det er ikke registrert kulturminner innen planområdet jf. Riksantikvaren.

Figur 24: Kart kulturminner. Kilde: Riksantikvaren, Kulturminnesøk
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4 . 13 Naturressurser (jordbruk , skogbruk, rei ndrift m.m.)

Planen vil ikke medføre omdisponering av dyrket mark. Temaet er mindre relevant da o mrådet allerede er
regulert til bolig og friluftsområde.

Figur 25: Markslagskart og tabell. Kilde: NBIO Gårdskart
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4 . 14 Naturmangfold med vannmiljø

Kommunen opplyser i oppstartsmøtereferat :
Biologisk mangfold – Miljøfaglige vurderinger/Naturmangfoldloven:
- Det foreligger ikke registreringer på viktig flora eller fauna i planområde. Det er registrert

kritisk truet art ask og platanlønn nord i område.
- Mest sannsynlig så vil ikke bekk ha noen betydning for biologisk mangfold, men når/hvis bekken

blir berørt så er det bare viktig at det vist til en vur dering fra dere på k onsekvenser.

Kommentar Ask og platanlønn :
Platanlønn er et alvorlig konkurrerende treslag til ask i skog. Platanlønn er svartelistet mens Ask
er kritisk truet pga. sykdom og har i det siste blitt rødlistet .

Ask og platanlønn er ikke registrert innen for plan området men vist 150 m nordvest for
plangrensen jf. søk i artsdatabanken. (Stedsnavn: Flatval, bak huset til organist Hjalmar Flatval)
Nevnte trær berøres ikke av planen og er slik ikke relevant .

Fig.26: Lokalitet for Ask. Kilde: Artskart. (Blå rin g viser presisjon 71 m for registrering)
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Fig.26: Lokalitet for Platanlønn. Kilde: Artskart. (Blå ring viser presisjon 71 m for registrering)

Bekken er i praksis en knapt synlig bekk av liten betydning f or vannmiljø eller naturmangfold .
Dvs. ikke ann et enn som overvannssystem. Den begynner
sentralt i området og faller over en avstand på 70 m 7 meter
ned fra kote 14 moh., ned til kote 7 , ved plangrense ved veg.
Derfra renner den videre 60 m og ut i sjøen. Ved utbygging
vil behovet for vannvei handteres ved overvannssystem innen
tomter samt grøft er i kant planert flate mot berg samt langs
veg .

Naturtyper og arter :
Søk i Naturbase viser ingen viktige naturtyper eller registrert arter av noen forvaltningsinteress e.
Søk i artsdatabanken viser ingen registreringer innen planområdet.

4 . 15 Samfunnssikkerhet – ROS analyse

Følger vedlagt som eget bilag. Analysen viser ingen særlige utfordringer.
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4 .1 6 Infrastruktur / tekniske anlegg:

Vannforsyning

Hamarvik vannverk er eier av vann forsyningen i område t og uttaler følgende:
Vedlagt er ledningskart. Hovedledningen er med dimensjon 6 tommer. Den går over til ei 4 toms ledning
fra kum nr. 1 fram til det aktuelle området og avsluttes med kum nr. 2. Kummene har br annvannsuttak.
Ledning med dimensjon 4 tommer er vist med stiplet linje på kartet da den ikke er målt inn. Inntegningen
er derfor omtrentlig. Det statiske trykket antas å være på ca. 4 bar.

Fig. Ledningskart pr.15.6.2018 fra Hamarvik van n verk A/L
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Av løp:

Situasjon:

Strøket har i dag utslipp via slamavskillere og felles ledning til sjøen. På denne ledningen er det koblet til 3
husstander samt gitt tillatelse til en ny. Denne planen foreslår 4 boliger til som kan tilknyttes. En har fått
opplyst at l edningen er Ø100 og skal ha kapasitet til 20 boenheter. Ledningen har derved en restkapasitet
på 16 boliger.

VA - plan:
Jf. Referat fra oppstartsmøte kreves VA - plan som følger reguleringsplanen til behandling. Kommunens
planavdeling ble i etterkant spurt p r telefon om ikke et krav om VA - plan i bestemmelsene kunne holde for
å fremme regulerings forslaget. Svaret var at det var akseptabelt. Planen fremmes herved med slikt krav i
bestemmelsenes § 7a.

Uttalelse fra kommunens VA - avdeling 6.6.18:
Kommunen arbeid er med planer om å etablere kommunalt avløp i området. Forutsatt politisk vedtak
på etablering av et slikt anlegg, vil alle i området bli pålagt tilkobling til dette. Tidshorisont ca. 2021.

Hvis ikke dette blir aktuelt vil kommunen gå gjennom saneringspla nen for avløp i spredt bebyggelse
foreslå strengere forskrifter for rensing av sanitært avløp for dette området. Dette med bakgrunn i ny
klassifisering av resipientens sårbarhet. Et slikt pålegg vil tidligst bli utsendt om ca. 1 år med en frist på
1 - 3 år f or etablering av anlegg.

Med bakgrunn i disse senarioene vil kommunen som forurensningsmyndighet måtte gi nye
utslippssøknader midlertidig utslippstillatelse hvis det ønskes å bruke en standard løsning med
slamavskiller. Midlertidigheten vil da gjelde til kommunen pålegger eiendommen å tilknytte seg
kommunalt avløpsanlegg eller etablere et anlegg med høyere rensegrad enn en vanlig slamavskiller.

Man kan unngå senere pålegg ved allerede nå å søke om etablering av f.eks. minirenseanlegg som
tilfredsstiller de nye rensekravene som vi vil foreslå (forutsatt politisk vedtak på dette). Det kan jo da
være en stor fordel å etablere et fellesanlegg for flere nye og eventuelt eksisterende boliger.
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Vurdering avløp :
Dagens anlegg for 4 be, kan best oppgraderes
med minirense anlegg lokalisert rett ved siste
tilknytning (8/227) før utslippsledning til sjøen.
Derfra er mulig å etablere avkjørsel for
tømmebil og vedlikehold mens eksisterende
utslippsledning beholdes. Imidlertid vil VA -
planarbeid rundt dette kunne forsinke plan og
utbygging. Det trekker andre parter inn i
planleggingen.

Oppgradering kan prinsip ielt gjøres som på
skisse til høyre, evt med annen ledningstrase .

Forslagsstiller ser at det kan være noe usikkerhet om n år nye rensekrav vil komme så man ønsker her at :
• D e nye tomtene kan utbygges med midlertidig utslippstillatelser og slamavskillere.
• Videre at planarbeid for VA - plan blir utført uavhengig av denne reguleringsplanen og bør foregå i

regi av et avløpslag for releva nte husstander som bekoster utredning og anlegg. Å kreve denne
VA - planen nå , vil dytte kostnad over på forslagsstil ler som disponerer kun 3 tomter, mens det er
10 - 11 totalt som vil trenge rensing og kan knyttes til . Det er ikke nødvendigvis en rask prosess å
avklare.

Planen fremmes derfor uten bilag av VA - plan men følgende bestemmelse:

§ 7 REKKEFØLGEBESTEMMELSER
a) Vann og avløpsplan:

Området vil på sikt måtte tilpasse seg strengere rensekrav for avløp og påregne krav om tilknytning
til offentlig avløpsanlegg eller etablere privat felles minirenseanlegg.
Om husstandene innen planen skulle ønske privat felles anlegg, må eierne påregne at det vil bli krav
om utarbeidelse av VA - plan for dette.

Inntil strengere krav om rens ing foreligger kan det gis tillatelser til igangsetting av tiltak basert på
midlertidige utslippstillatelser til eksisterende anlegg med slamavskillere.
Søknader om midlertidige utslippstillatelser skal dokumenteres med en enkel VA - plan som viser
ledningst raseer med dimensjoner.

Overvann:
Foru t settes ledet til grunne n, via grøfter og ledninger til bekk ned til sjøen . Liten v annmengde og greit å
løse.
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Kraftforsyning:
Trønderenergi uttaler at kraftnettet må oppgraderes, bla med bytte til større trafo. Forslaget betyr ikke
behov for regulering av egne arealer til energianlegg eller s ikringssoner for slike.

Fig. : For eløpig forsl ag til oppgradering av kraftforsyning fra Trønderenergi .

.
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5. PLAN B ESKRI VE LSE
5 .1. Plannavn og plan ID

Plannavn: Flatval gnr. 8, bnr. 282 m.fl.
PlanID: 5014201801

5 .2. Avgrensing av planområdet
Planområdet er på 11,318 daa Eiendommer som berøres er: 8/17, 8/124, 8/242, 8/281, 8/282

5 .3. Plandokumenter
• Planbeskrivelse
• Reguleringskart i målestokk 1: 1000 A3
• Reguleringsbestemmelser
• Illustrasjonsplan
• Risiko og sårbarhets analyse

5 .4. Vesentlige endringer i forhold til gjeldende planer
• Endring av 2,5 daa friluftsområde til bolig, lek og samferdselsformål . Friluftsområ det var

opprinnelig på 12,5 daa og vil etter endring bli på 10 daa.

5 . 5 . Arealfordeling i planen

RPAREALFORMÅLFELTNAVN EIERFORM Daa Delsum Formål
1111 BFS1 3 0,729

5,692 Bolig
1111 BFS2 3 2,590
1111 BFS3 3 2,373
1550 f_BRE 2 0,037 0,037 Renov asjon
1610 f_BLK 2 0,587 0,587 Lek
2010 f_SV1 2 0,422

1,333 Veg 2010 f_SV2 2 0,911

5130 LF 3 3,668 3,668 Friluftsformål

11,318
Fig.: Arealoppgave reguleringskart.

5 . 6 . Utbyggingsareal og antall boenheter
Planområdet måler 11,3 daa
Planen minus friluftsområdet (3,6 daa) og veg utenfor boliggruppen (0,6 daa) utgjør 7,1 daa .
Det regulere s 6 tomter for frittliggende småhusbebyggelse.

Utnytting:
Utbygging med k un eneboliger gir : 6 boliger / 7,1 daa = 0, 85 bolig/daa.
To av tomtene er store nok til 2 - manns boliger : 8 boliger / 7,1 daa = 1, 1 boliger /daa.
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5 .7. Plan kart

Fig.36: Forslag til reguleringsplan

5 .8. Illustrasjonsplan ( h vordan planområdet tenkes utbygd)

Fig.37: Illustrasjonsplan
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5 .9. Arkitektonisk utforming

Bestemmelse ne åpner for saltak og pulttak for byggehøyder som er tilpasset dagens nabolag i inntil 2
etasjer. Eksempler på aktuell e boligtyper vist på illustrasjonsplan.

Tomt 2 og 3: LYSTIG

Energimerking: B
Utleieenhet: Nei
Soverom: 4
Bruksareal (BRA): 262.00
Bebygd areal (BYA): 291.60
Største bredde: 19.60

Største lengde: 21.00
Primærrom: 194.60
Tomt: Flat
Takform: Saltak
Tegnet: 1 2 mai 2016

Tomt 4: SANS

Energimerking: B
Utleieenhet: Nei
Soverom: 3
Soverom mulige: 4
Bruksareal (BRA):149.30
Bebygd areal (BYA):104.40

Største bredde: 8.50
Stø rste lengde: 14.10
Primærrom: 135.30
Tomt: Flat
Takform: Saltak
Tegnet: 12 mai 2016

Nordbo hus har og levert denne typen som passivhus/lavenergihus.

Fig.38 Illustrasjon: Aktuelle boligtyper brukt for tomt 2.3, og 4 vist med hovedfasader. .
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5 .1 0 Illustrasjoner av nær og fjernvirkninger i landskapet

Fig. 39 : O bservasjonspunkter illustrasjon av lands kapsvirkninger. (M.Arch. Ingebjørg Krogstad)

Fig. 40: Illustrasjon a, fra sjøen i sørvest
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Fig. 41: Illustrasjon b , fjernvirkning fra veg i vest

Fig. 42: Illustrasjon c , fra vegkryss i vest
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Fig. 43 : Illustrasjon d , virkning fra veg i NNV

Fig. 44: Illustrasjon e , virkning fra fra gårdsplass gnr.8, bnr.9 i nordøst.
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Fig. 45: Illustrasjon f ra adkomstveg forbi området i SSV

Fig. 46: Illustrasjon nærvirkning fra ny adkomstvei
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Fig. 47: Illustrasjon nærvirkning fra sørvest

Fig. 48: Illustrasjon fugleperspektiv fra NV
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5 .1 1 Uni versell utforming

Planen er utformet med tanke på at alle boliger blir oppført som tilgjengelige på inngangsplanet.

Boligtyper.
Planen tar ikke stilling til boligtyper annet enn at det skal oppføres frittliggende småhus. Innenfor dette
begrepet kan på h ver tomt oppføres en frittliggende enebolig eller en tomannsbolig.

Teknisk forskrift
I forhold til TEK10 / TEK17 så har bygningene krav om tilgjengelighet på inngangsplan.
Nordbohus prosjekterer pr. dato etter TEK 10 da det er mulighet for det fram til 1.1.2019 .

Uteoppholdsarealer og lekeplass
Det tilrettelegges for planering av relativt flate tomter med god tilgjengelighet rundt boliger. Dette er
viktig siden terrenget umuliggjør universell utforming av adkomster til lekeplass.

5 . 1 2 Lekeplass/uteopph oldsareal
Lekeplassen er søkt lokalisert i områdets nordre del inntil snarveg som reetableres mellom tomtene.
Plasseringen vil være gunstig i forhold til fremherskende vind fra vest pga at området blir lavere enn
planerte tomter. Innen området forutsetter bestemmelsene opparbeidelse med parkmessig sittegruppe,
sandkasse og lekeanretning. På vinteren kan stien fungere som akebakke for de minste. Lekeplassen skal
og fungere som adkomst til friluftsområdet i øst.

5 .1 3 Samferdselsanlegg
Eksisterende veger er b ygd med 3 m bred kjørebane. Veg gjennom planen er ikke bygd som regulert.
Planen forutsetter justering av vegtrase som går gjennom området for å gi en bedre tomt til boligen lengst
sør i planen. Justeringen er tilpasset regulert trase samt bygd veg. Dette fordi justeringen ikke skal
medføre behov for å omlegge resten av vegen rundt haugen med en gang.

P lanlagt e veger er A1 veger iht. Vegnormal N100. Dvs. med 3,5 m kjørebane, ingen skuldre og regulert
bredde på veggrunn på min. 6,5 m . Veggrunn skal derfor g å ut til bunn av grøft.

Kryssradier er dimensjonert for lastebil med R=8,5m. Kryss sentralt i området tenkes brukt som
vendeplass for rygging 30 m til felles renovasjonsstativ inne i området. Årsak er at det ikke vil være plass
til snuplass for lastebil i enden av stikkvegen. Frisiktsoner på 10x20 m er satt for 30 km/t fartsgrense i

boligstrøk.
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6. P LAN FAGLI G UTD YPNIN G AV FO RSLAGE N E I
PLAN E N

6 . 1 . Estetikk og landskap:

Bebyggelsen i nabolaget er frittliggende eneboliger i inntil to etasjer og saltak. Plane n representerer en
utvidelse av eksisterende boligfelt og strekker seg utover en flate som går over i en rygg ut mot
Hamnehaugen. Tomtene nærmest haugen b li dermed liggende på et høydedrag med fall mot NØ og SV.

Lan d skapet på Frøya er preget av runde haug er og bebyggelsen er gjerne plassert inn i mellom disse . Det
søkes en dempet plassering mht. vær og vind samt å unngå silhuettvirkninger. Forutsatt skjæring blir
høyest omtrent ved tomtedele og måler der ca. 3,8m.

Fig. 49: Snitt A - A vist med aktuelle hus typer SANS i 2 etg. og LYSTIG i 1 etg.
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Fig. 50: Snitt B - B vist med aktuelle hustyper SANS i 2 etg. og LYSTIG i 1 etg.

Fig. 51: Snit tplan for snitt A - A og B - B med angitt snittlinje for horisont.
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6 . 2 . Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal - og transp ort -
planlegging
Dette er en liten utvidelse av eksisterende bolig område som understøtter etablert transportsystem .
Utvidelsen styrker utviklingen av Fatval med satsingen på omlegging av fylkesveg og bygging av gang - og
sykkelveg til Nabeita oppvekstsenter. Planendringen endrer ikke særlig på behovet for skyss/transport.

6 . 3 . Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge
Planen endrer ikke særlig på forutsetningene for barn og unge . Det skal anlegges en trygg nærlekeplass og
eksisterende snarveg i nordre del av området, erstattes. Det er akseptabel avstand på 120 - 220m til
planlagt k va rtalslek/ bal løkke på Flatval . Denne er for øvrig ikke opparbeidet. K ort avstand til
nær friluftsområde i Hamnehaugen . Gang - og sykkelveg til Nabeita og omlegging av fylkesveg er u nder
arbeid.

6 . 4 . Renovasjon
Boligene i indre del av området søkes gitt sentral felles renovasjonsplass. Dette fordi det ikke er plass til
vendeplass for lastebil, sentralt i området. Dimensjonering for lastebil kreves av Hamos jf. forskrift.
Rygging med tunge kjøretøy skal søkes unngått innen boligområder og det er vanlig å unngå løsninger
med rygging over 30 m. Fel l es renovasjonsplass for boligene i blindvegen er derfor plassert innen 30 m fra
kryss slik at man kan rygge opp bakken . I denne blindvegen e r ikke planlagt gårdsplasser som vender inn
til ryggestrekningen før helt i enden, noe som gjør rygging tryggere.

6 .5. Vær og vind
Vind: Frøya beskrives gjerne som «vindutsatt», og kommuneplanen angir at sterk vind er en naturgitt fare
for Frøya. Vinddata for nærmeste målestasjon Sula viser at det er vest - sørvest og sørøst som er de
dominerende vindretningene.
Vind må tas hensyn til ved prosjektering av bygninger. Tiltak utover dette anses ikke nødvendig .

Fig. 52: Vindrose, frekvensfordeling av vind for Su la målestasjon for perioden 1990 - 2018
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6 . 6 . Energiforbruk og løsninger
Utbyggingen vil bet y energibehov for oppvarming av totalt 6 boenheter ( 1 - 2 er nye)

E nergikravene i TEK10 trådte i kraft 1. januar 2016, med en overgangsordning på ett år. De nye
energir eglene har viktige endringer for kravene til energiforsyning, blant annet:

• Det er ikke tillatt å installere varmeløsninger for fossilt brensel.
• Bygg under 1000 m2 kan bruke strøm til oppvarming.
• Boenhet i småhus skal oppføres med skor stein, men dette krav et gjelder ikke hvis

o boligen er utstyrt med vannbåren varme, eller
o årlig netto energibehov til oppvarming ikke er høyere enn energibehovet til passivhus

ifølge standarden NS3700

Kravene i TEK17 tre dde så i kraft 1. juli 2017 og opphever på samme tid krave ne i TEK10. For søknader
som kommer inn til kommunen før 1. januar 2019 kan tiltakshaver velge om hele tiltaket skal følge TEK10
eller TEK 17. Nordbohus prosjekterer pr. dato etter TEK10

Systemer som vanligvis tilfredsstiller TEK for eneboliger og småhus :

• Luft/vann - varmepumpe
• Vann/vann - varmepumpe (jord/fjell/vann)
• Varmpumpebereder (Anlegg må dimensjoneres av leverandør for å verifisere at det tilfredsstiller

kravene)
• Solfangere (Sør for polarsirkelen, solrike fasader/tak)
• Avtrekksvarmepumpe? (Må verifiser es av produsent)

Systemer som kan være lønnsomme ved nåverdiberegning:

• Solfangere
• Varmepumpebereder

Energieffektivisering av boliger:
Tiltak for å redusere oppvarmingsbehovet i boliger er gjerne:

• Øke U - verdier på vinduer (Isolasjonsevnen)
• Redusere lekkasje tall (Øke tetthet i bygning)
• Øke virkningsgrad på varmegjenvinning
• Øke tykkelse på vegger/isolasjon.

Vurdering av oppvarmingskilder :

Fjernvarme: Ikke tilgjengelig

Bioenergi: Ikke tilgjengelig

Luft/Vann - varmepumpe: Aktuell løsning uten de store invest erings kostnader som ved vann/vann løsning.
M å kombineres med oppvarming via strøm i de kaldeste årstider. Man får igjen oppvarming av rom og
tappevann verdt 2,5 - 3,5 ganger av strømforbruk. Levetid er 12 - 15 år mens inntjening gjerne tar 6 - 10 år.
Det må pås es at utedel får plassering unna soveromsvindu og mot naboer pga litt viftestøy.

Vann/Vann varmepumpe - Jordvarme : For 3000 kWt trengs 100 m² uteareal . Jordvarme forutsetter
relativt store utearealer for rør lagt min. 0,5 m ned i bakken . Man trenger ca.300 - 600 m² pr. bolig. I tillegg
må man og trekke fra arealer til VA og strøm med sikkerhets avstander mht. vedlikehold. Løsningen er her
ikke teknisk gjennomførbar pga. plassmangel .
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Strøm:
Nødvendig kilde her. Strøm kan kombiner es med luft/vann varmepumpe og/eller varmepumpebereder.

Lavenergi/passivhus:
Kan være aktuelt her men det fordrer at dette ønskes av boligbygger. For den nordligste tomta er
boligtypen SANS aktuell.
Nordbohus er langt kommet innen utvikling av lavenergiboliger/passivhus og har sama rbeidet med Sintef
byggforsk og NTNU i den forbindelse. Nordbohus har så bygd flere slike i forkant av TEK17. Dette har da
vært eneboliger representert ved typen SANS oppført av Systembygg Fosen og ASTRO 15612 oppført av
Bernhard Olsen AS i Rana. Enebolige ne som er oppført tilfredsstiller langt strengere krav enn standarden
da de ble utviklet før man visste hva denne ville bli.

Vurdering av alternativ oppvarmingsløsning

• Skorsteiner er aktuelt .
• Vannbåren varme kan leveres om ønsket av husbygger men trengs ikke pga pipe .
• Mest aktuelle kilde .
• Opsjonelle tilleggsløsninger:

o varmepumpebereder
o luft/vann varmepumpe

Utbyggers valg av oppvarmings løsning:
Dette er justering av et eneboligfelt der muligheter for valg av løsning bør tilsvare nabolagets muligheter .
He runder vil boligene normalt anlegges med strøm som kilde samt pipe som alternativ til oppvarming.
I tillegg kan leveres opsjonelle tilleggsløsninger som tilfredsstiller TEK. Nordbohus har og mulighet for å
bygge lavenergi/passivhus om noen skulle ønske de tte.

6 . 7 Nytteverdi for samfunnet/ fellesskapet
• Fortetting av private bolig areal utsetter behovet for planlegging av nye områder og press på dyrket

mark og naturområder.
• Planen vil bygge opp under etablert infrastruktur og transport.

6 . 8 Konsekvenser for naboer.
• Vegtraseen gjennom området vil endres noe men fortsatt være egna for lastebil.
• Utbygging av området vil beslaglegge en del areal som i dag er ubrukt utmark. Forskjellen fra

planlagt i tidligere plan er dog kun 1 - 2 tomter ekstra.
• Tilgjengeligheten til Hamnehaugen friluftsområde endres pga planering av tomter og skjæring

mot haugen.
• Snarveg gjennom området får endret trase og knyttes til indre boligveg.
• Nabolaget får gode tomter som bidrar til styrking av stedet.
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7 . FO RHÅN D SUTTALE LS E R M E D KO M M E N TAR E R

7 .1 Statens vegvesen - 30.04.2018
Statens vegvesen har ingen merknader til oppstartsvarslet .

Kommentar: Ingen

7 . 2 Flaval Grendelag v/Synnøve Dolen - 4.5.2018

Kommentar: Forslagsstiller velger her å forholde seg til regulert formål på området. Omr ådet kan og ha
verdi for friluftsliv selv om det ikke er eller blir opparbeidet. Faktisk er de fleste friluftsområder uten
særlig opparbeidelse og tilrettelegging.
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7 . 3 Jan Ketil Kristoffersen 09.05.2018
Ser at det er satt i gang arbeide med regulerings endring for Flatval GNR.8 BNR.282 med flere. Jeg har
fatt tinglyst rettighet til 6 kjøpe en parsell fra Sigbjørn Larsen pd GNR.301 som grenser mot GN R. 282.

Det beste for en helhetlig vurdering av området at Dere til tar med denne parsellen som jeg har få tt
tinglyst kjøperettighet til i reguleringsendringen dere nå søker om. Når det gjelder vei, vann og kloakk
er dette uproblematisk. Høydene på mønene til huset er satt opp på det valgte området og bilder er
tatt fra alle vinkler.

Om det skal være av inter esse så kan bilder sendes umiddelbart, Fra nord vil ikke noe av hus som er
tenkt bygd vises, fra vest (ved hus Wictor Abelsen) vises litt av mønet i sov fløy, fra sør - vest vil man
se ¾ av husets h ø yde og fra ø st det samme.

Ring gjerne om det skulle væ re n oen spekulasjoner ang dette.

Vedlegg:
1: Brev fra Flatval Grendalag ang friluftsomr å det.
2: Tinglysningspappirer.
3: Kart med inntegnet tenkt vei.
4: Varsel om igangsatt arbeide med regulering for Flatval, GNR.8 BNR 282 med flere

Kommentar:
Det er valgt å ikke ta hensyn til ønske t om utvidelse av planområdet . Begrunnelsen er at tiltaket vil kunne
komplisere og forsinke behandlingen av planen . Når det å unnlate å ta inn ønsket ikke er til forhindring av
slik regulering så se vi heller ikke hvorfor dette m å tas med i denne endringen. Inngrep vil kun berøre
areal regulert til friluftsformål og det spiller ingen rolle hvilken plan man må endre.

Kompliserende/forsinkende forhold antas å være:
• Det ønskes en boligtomt sentralt i regulert friluftsområde , innen 1 00 m beltet fra sjøen og nær

toppen av en haug som er karakteristisk i landskapet her. En bolig på toppen vil selv om senket i
terrenget kunne privatisere og svekke verdien som friluftsområde.

• Fylkesmannen har spilt inn: Hamnahaugen er satt av som friområ de i gjeldende plan. Det er viktig at
det ikke åpnes for inngrep i selve haugen, og at adkomsten til friområdet ivaretas .

• Inngrepet vil og strekke seg ut med utsprengning av bratt avkjørsel i eksponert berglendt skråning
mot vest.

• Å strekke ut området på naboeiendom , for å planlegge bolig på toppen av haugen, kan fort vise seg å
bringe enda flere ønsker om utbygging er av haugen inn i saken , og med ytterligere forsinkelser som
resultat . Det er da bedre at ønskene som angår arealbruk på naboeiendom avklares ved at eierne der
fremmer sitt eget forslag for sin eiendom .
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• Tiltakene i Nordbohus sitt planforslag vil ikke endre på forutsetningene for arealbruken på gnr.8,
bnr.301. Det er heller ikke behov for å se områdene i sammenheng da aktuell utvidelse skjer med
adkomst fra veg og ikke vil kunne ha sammenheng med nærmeste boliger i denne planen. Ø nskene
for naboeiendommen trenger derfor ikke å behandles i denne planen .

7 . 4 Fylkesmannen i Trøndelag 14.5.2018

Fylkesmannen har som sektormyndighet mottatt melding om igangsatt arbeid med ovennevnte
reguleringsplan, og har følgende foreløpige vurdering av planen:

Landbruk
Landbruksavdelingen er ut fra regionale og nasjonale jordverninteresser opptatt av at planarbeidet
vektlegger arealeffektive planløsninger. Land bruksavdelingen ber herunder om at antallet boenheter
innenfor planområdet vurderes økt.

Miljøvern
Hamnahaugen er satt av som friområde i gjeldende plan. Det er viktig at det ikke åpnes for inngrep i selve
haugen, og at adkomsten til friområdet ivaretas . Ut over dette er det ingen merknad til varsel om oppstart
av planarbeid.

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 kommunal e 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 friti dsaktivitet 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 12, og o ppfordrer 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 offentlig høring, bør det fr emgå hvordan folkehelseperspektivet er ivaretatt og
hvilke vurderinger som er gjort. Dette for å sikre de nye beboerne helsefremmende boforhold og
livsbetingelser. Aktuelle tema kan være trafikksikkerhet og tilgang til områder for lek, rekreasjon og idrett .
Utformingen av planområdet har også betydning for trivsel og helse. Opprettholdelse av beskrevet
snarvei er positivt. Det er også viktig at adkomsten til nærliggende friområde ivaretas.

Samfunnssikkerhet
Den eksisterende ROS analysen må oppdateres de rsom endringen av reguleringsplanen vil få betydning
for risiko og sårbarhet i området. Analysen bør også omfatte områder som allerede er utbygd og/eller
regulert dersom disse områdene tidligere ikke er analysert.
Dersom endringen er av mindre karakter, k an en fornuftig løsning være å foreta en vurdering av
samfunnssikkerheten i en tilpasset/mindre ROS - analyse. Det viktigste er at samfunnssikkerheten blir
vurdert.
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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 SOS I - fil og pdf - fil til Kartverket Trøndelag på e - post:
plantrondelag@kartverket.no

Kommentar
Landbruk:
S pørsmålet om økt utnytting vil i praksis omhandle bare halve boligområdet. Dette da 3 tomter allerede
er etablert for eneboliger hvorav en tomt er bebygd og en skal oppføres nå . Den 3. er fradelt og i privat
eie.

Det drivende ø n sket for hele planendringen er så å skape plass for to store eneboliger samt en mindre.
Gjeldende plan tillot tomter inntil 1,5 daa mens de to største tomtene nå er på 1,2 og 1,3 daa. Der er det
ønsket to store eneboliger av typen Lystig . Men om dette ikke skulle bli noe av så kan m an kan og bygge
tomannsboliger på de to store .

Alternativt om tilrettela for bare eneboliger så kunn e man fått til 3 tomter av de to store , dvs. 7 bo liger til
sammen. Det te synes ikke vesentlig bedre enn å regulere 6 tomter der to av disse har mulighet for
tomannsboliger og totalt potensial for 8 boenheter.

Området er lite, kupert og mindre egnet for å tenke konsentrert bebyggelse. Slik sett bør området
beholde en utnytting tilsvarende i nabolaget, samt finne plass for de store tomtene som man kanskje ikke
kunne regulert ved nyplanlegging av annet felt.

Miljøvern :
Ad. friluftsområdet: Her er forsøkt å holde haugen mest mulig fri for inngrep. Imidlertid er tomtene
nærmest haugen planer t ned til kote 12,5 . moh . Dette for å få plass til ønskede boliger . Dette gir da en lav
skjæring på 55 m langs haugen for to av tomtene. Det høyeste partiet i midten blir bare 3,8m slik at dette
ikke vil frams tå som et stort hakk men balansere mot bebyggelsen . Vegetasjon ved foten kan videre bidra
til mindre synlighet. Skjæringen er regulert sikret med gjerde . Tilk omst til friluftsområdet vil kunne sk je fra
veg i sør og øst og fra planlagt lekeplass i nord. Grendalaget har uttalt at haugen ikke er aktuell for deres
planer for noe tilrettelegging med stier og tiltak som nevnt tillatt i gjeldende reguleringsplan.

Barn - og unge
Se pkt. 4.9 ad. barns interesser, 4.12 ad lekeplas s og 6 .3 ad. RPR Barn og unge.

Samfunnssikkerhet
Egen ROS analyse er vedlagt planen.
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7 .5 Frøya Transportsenter AS – 15.5.2018
Vår eiendom gnr. 8 bnr 300/262/336 er regulert til industriområde.

Denne eiendommen driver bl.a. utleie av liggekai, s om medfør er noe støy i forbindelser med at båter
ligger der, og at det i tillegg losses og lastes ved kai.

Dette til orientering

Kommentar:
Aktiviteten som omtales ligger ca. 100 m vest for denne planen. Det er da mange boliger som er nærmere
kaiområdet enn denne p lanen. En er ikke kjent med at det foreligger noen klager på støy eller at det skulle
være et problem . I tilfelle kan ikke problemet handteres med bestemmelser til denne planen men i
bedriften.

7 .6 Trøndelag fylkeskommune – 18.5.2018
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Kommentar:
• Sid en planskissen som fylkeskommunen uttalte seg til ble lagd , er planen ytterligere forbedret :

- Nærlekeplassen er økt i størrelse til over 0,5 daa og bundet sammen med friluftsområdet
- Friluftsområdet er gjort 4m bredere på bekostning av nærmeste tomter ve d skjæring.

• Bestemmelse om aktsomhetsplikt etter kml §8 er inntatt.

7.7 Torhild og Helge Borgen 26.4.2018
Vi ønsker ikke å ta stilling til reguleringsendringen før de to merkestolpene i sørvestli g hjørne av den
foreslåtte reguleringsplan er på plass.

Kommentar:
Om grensemerke r er forsvunnet i forbindelse med vegarbeid el., så har eiendommen fastsatte
koordinater og merkene er mulige å sette ut igjen. Forholdet ans es som mellom partene men har ikke
virkninger for planspørsmål som sådan.

8 . VURD E RI N G AV B E H O V FO R PLAN PRO GRAM /
KO N S E KVE N S - UTRE D NI N G

Kommunen uttalte ved oppstartsmøtet at det ikke er behov for konsekvensutredning med
planprogram .

9 . B I LAG TI L P LAN B E S KRI VE LS E N
Bilag 1. Plankart i målestokk 1: 1000 (A3)
Bilag 2. Reguleringsbestemmelser dat. 2018
Bilag 3. Risiko - og Sårbarhetsanalyse 2018
Bilag 4. Illustrasjonsplan i målestokk 1:500 (A3)
Bilag 5. Forhåndsuttalelser

• Statens vegves en
• Flatval Grendelag
• Jan Ketil Kristoffersen
• Torhild M og Helge Borgen
• Fylkesmannen i Trøndelag
• Frøya Transportsenter AS
• Trøndelag fylkeskommune
• Frøya kommune - VA
• Hamarvik Vannverk A/L
• Trøndelag fylkeskommune (Mangler her men uttalelsen i full tekst er omtalt i

pkt.7.6)

NORDBOHUS AS
16 . 6 .201 8

______________________
Roy Bakken
arealplanlegger
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Risiko og så rbårhetsånålyse (ROS) 
Detaljregulering for del av Flatval, gnr.8, bnr.242 m.fl.  

 
 
 
Prosjektnummer: 18537_Flatval 
Analysen er utført dato: 5.6.2018 
Saksbehandler:  Roy Bakken, Arealplanlegger 
 
 

 
Fig.1: Planområdets beliggenhet 
 

 
Fig.2: Reguleringsforslag 
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Fig.3: Illustrasjonsplan 
 

Oppsummering av tiltak  
Uønskede 
hendelser/forhold 

Potensiell risiko for: Merknad 
Mennes
ker 

Miljø Økonomi  

Ekstremvær www.met.no; www.yr.no 
Sterk vind 2.4 1.4 3.3 Tiltak: Bygninger dimensjoneres iht. gjeldende 

standarder. Framherskende vindretninger bør søkes 
tatt hensyn til, bla. ved å søke skjermet plassering av 
portåpninger og dører. Som planen er utformet kan 
dette fortrinnsvis skje ved etablering 
bygningsåpninger på skjermet fasade, skjermede 
vegetasjon og bruk av vindfang . 

Byggegrunn – kommunal kartløsning på web og www.ngu.no 
Radon 
 
 
 

3.3 1.1 1.1 Tiltak: Nye bygg skal jf TEK17 §13-5 oppføres med 
membran/radonduk og sikre riktig ventilasjon for å 
hindre eksponering av radongass. Risiko blir derved 
avverget. 

Analysen påviser ellers ingen særlig risiko forbundet med etableringen av boligfeltet. 
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METODE: 
 
Risiko antas ut fra en sammenstilling av sannsynlighet og konsekvens for ulike hendelser. Risiko angis 
i en matrise som vist nedenfor.  
 

 Grønne rubrikker krever ingen nærmere kommentar med mindre dette gjelder å 
dokumentere særlig viktige /aktuelle tema er avklart i forhold til fare.  

 Gul og Rød risiko kommenteres nærmere i forhold til behov for tiltak.  

 Rød risiko krever tiltak beskrevet slik at man med tiltak senker risikoen til et akseptabelt 
nivå om prosjektet skal gjennomføres. 

 

Risikomatrise 
Sannsynlighet 5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 
 4 1.4 2.4 3.4 4.4 5.4 
 3 1.3 2.3 3.3 4.3 5.3 
 2 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 
 1 1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 
  1 2 3 4 5 
  Konsekvens 

 
 

Definisjon Sannsynlighet 
Sannsynlighet Vekting Definisjon 
Høy/kontinuerlig 5 En eller flere hendelser per år 
Moderat sannsynlighet 4 En hendelse per 1 – 5 år 
Sannsynlig 3 En hendelse per 5 – 10 år 
Lite sannsynlig 2 En hendelse per 10 – 100 år 
Usannsynlig 1 Mindre enn en hendelse per 100 år 

 
 

Definisjon Konsekvens 
Konsekvens Vekting Mennesker Ytre miljø Materielle verdier 
Katastrofalt 5 Mer enn 5 døde, 

eller 15 alvorlig 
skadde/syke 

Varig skade på 
miljø 

Skader for mer enn 
kr 50.000.000 

Kritisk 4 Inntil 5 døde, eller 
fare for inntil 15 
alvorlig skadde 
personer 

Omfattende og 
langvarig 
miljøskader som 
krever større tiltak 

Skader mellom kr 
5.000.000 – 
50.000.00 

Alvorlig 3 Inntil 1 død eller 
fare for alvorlig 
personskader, 
flere mindre 
personskader 

Moderate skader 
på miljø, eller 
skader som 
krever mindre 
tiltak 

Skader mellom kr 
500.000 – 
5.000.000 

En viss fare 2 Mindre skader 
som treng 
medisinsk 
behandling 

Mindre skader på 
miljø, men som 
naturen selv 
utbedrer på kort 
tid 

Skader mellom kr 
50.000 – 500.000 

Ufarlig 1 Ingen eller små 
personskader 

Ingen eller 
ubetydelig skade 
på miljø 

Skader for inntil kr 
50.000 
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Risikomatrise (Verdier angitt som (konsekvens. sannsynlig) 

Naturbasert sårbarhet 
Uønskede 
hendelser/forhold 

Potensiell risiko for: Merknad 
Mennes
ker 

Miljø Økonomi  

Ekstremvær www.met.no; www.yr.no 
Sterk vind 2.4 1.4 3.3  

Av NVEs’ vindkart for Norge, kart 31, framgår at området har årsmiddelvind på 80m er 7,5 -8,0 m/s som 
tilsvarer frisk bris. Dette er kystnær bebyggelse i småkupert landskap.  
Sterk vind kan forekomme særlig fra NV og VSV og planområdet er der relativt eksponert mot fallende 
terreng. Vindrose for Sula målestasjon viser at de fremherskende vindretninger er VSV og SØ. 

              
Fig.Utsnitt kart 31 i NVE’s vindkart for Norge. 
Kilde:https://www.nve.no/media/2462/vind_80m_kartbok1a_4140.pdf 
 

Tabellvisning for temperatur og nedbør per måned siste 13 mnd. 

Måneder 

Temperatur Vind 

Gjennom- 
snitt 

Normal Varmest Kaldest 
Gjennom- 
snitt 

Sterkest 
vind 

mai 2018 9,8°  21,2° 14. mai 4,9° 17. mai 4,5 m/s 16,1 m/s 7. mai 

apr 2018 5,4°  13,6° 19. apr -0,6° 3. apr 5,2 m/s 16,3 m/s 6. apr 

mar 2018 0,8°  6,3° 24. mar -6,3° 1. mar 6,1 m/s 18,4 m/s 24. mar 

feb 2018 1,6°  7,0° 9. feb -7,8° 28. feb 7,0 m/s 14,7 m/s 1. feb 

jan 2018 2,7°  7,4° 11. jan -2,1° 23. jan 7,2 m/s 26,1 m/s 7. jan 

des 2017 3,3°  9,9° 19. des -2,7° 27. des 8,4 m/s 20,7 m/s 21. des 

nov 2017 5,1°  10,9° 9. nov -2,9° 22. nov 8,9 m/s 20,0 m/s 3. nov 

okt 2017 9,5°  14,9° 3. okt 2,1° 30. okt 7,8 m/s 24,0 m/s 16. okt 

sep 2017 13,6°  18,4° 5. sep 8,7° 20. sep 5,0 m/s 13,8 m/s 30. sep 

aug 2017 13,8°  19,7° 4. aug 9,9° 22. aug 5,6 m/s 18,6 m/s 30. aug 

jul 2017 13,4°  21,8° 21. jul 9,2° 5. jul 4,5 m/s 13,9 m/s 10. jul 

jun 2017 11,6°  21,0° 30. jun 5,6° 2. jun 5,4 m/s 16,5 m/s 18. jun 

mai 2017 7,9°  17,1° 16. mai 2,2° 9. mai 4,9 m/s 14,2 m/s 17. mai 

 
Værvarslet 6.1.2018 viste at uværet Cora kunne komme til å gi vestlig sterk storm opp til orkans styrke 
med vindkast mellom 35 og 45 m/s. Den 7. januar 2018 blåste full storm 26,1 m/s som kan gjøre at trær 
rykkes opp med rot og føre til stor skade på hus. Trær velter over ledninger for telefon og strøm. Det 
knaker i tømmervegger. Lette småhus rives av grunnmuren. Orkan (33 m/s+)mot bebyggelse kan 
derimot bety naturkatastrofe som kan kreve flere menneskeliv. Jf. vindrose 
 



5 
ROS-Analyse 

 Nordbohus AS (Kjedekontoret) Strandveien 43 7067 Trondheim   

 Fig. 
Vindrose, frekvensfordeling av vind for Sula målestasjon for perioden 1990-2018  
 
Vurdering: Området er vindutsatt og dette bør tas hensyn til ved planlegging/prosjektering av bygninger, 
le-virkning for uteplasser og bygningsåpninger. Det er likevel ikke mer vindutsatt enn boliger i feltet som 
utvides og situasjonen generelt på Frøya. Det er en fordel at planen søker å legge bebyggelsen lavest 
mulig i terrenget. Planområdet er relativt utsatt mot sterk nordvest og vestavind.  
 
Tiltak: Bygninger dimensjoneres iht. gjeldende standarder. Framherskende vindretninger bør søkes tatt 
hensyn til, bla. ved å søke skjermet plassering av portåpninger og dører. Som planen er utformet kan 
dette fortrinnsvis skje ved etablering bygningsåpninger på skjermet fasade, skjermede vegetasjon og 
bruk av vindfang . 
Uønskede 
hendelser/forhold 

Potensiell risiko for: Merknad 
Mennes
ker 

Miljø Økonomi  

Store 
nedbørsmengder 

1.1 1.2 1.1 Store nedbørsmengder kan forekomme, men blir 
ikke sett på som en risiko for planområdet.  

Store snømengder 1.1 1.1 1.1 Området er kystnært og store snømengder blir ikke 
sett på som en risiko for planområdet. 

Annet     
Flomfare - kommunal kartløsning på web og www.nve.no  
Flom i elver/bekker 1.1 2.1 2.1 Det går en liten bekk i området men nedslagsfeltet er 

svært lite. Det er begrenset vannføring med en 
avrenning fra haugen som deler seg langs 
vannskillet og renner mot nordøst og sørvest. 
Overvann kan her handteres med system fra tomter 
fortrinnsvis med avrenning til grunnen via grøft langs 
skjæring og mot veggrøft for deretter å ivaretas av 
eksisterende stikkrenner til bekk som ender i sjøen. 
Bestemmelsene pålegger utarbeidelse av VA-plan. 

Flom i 
vassdrag/innsjøer 

   Ikke relevant 

Overvann 1.1 1.1 1.1 Det skal lages vann og avløpsplan. Overvannet vil 
håndteres lokalt og føres til terreng. Berggrunn tilsier 
at flomvei blir via veggrøfter via stikkrenner til bekk 
som ender i sjøen. 

Springflo/stormflo    Ikke relevant 
Historisk flomnivå    Ikke relevant 
Anna     
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Uønska 
hendelser/forhold 

Potensiell risiko for: Merknad 
Mennesker Miljø Økonomi  

Uønskede 
hendelser/forhold 

Potensiell risiko for: Merknad 
Mennes
ker 

Miljø Økonomi  

Skredfare - kommunal kartløsning på web og www.skrednett.no 
Kvikkleireskred    Ikke relevant 
Løsmasseskred    
Is- og snøskred    Ikke relevant 
Steinras og 
steinsprang 

   Ikke relevant 

Historiske hendelser    Ikke relevant 
Byggegrunn – kommunal kartløsning på web og www.ngu.no 
Setninger 1.1 1.1 1.1 Ikke relevant 
Utglidinger 1.1 1.1 1.1 Fyllinger med stigning 1/1 forutsettes gitt solid 

oppbygning av stein.  
Radon 
 
 
 
 
 
 

3.3 1.1 1.1 Aktsomhetskart for Radon fra NGU viser høy 
aktsomhetsgrad for området. 
 
Tiltak: Nye bygg skal jf TEK17 §13-5 oppføres med 
membran/radonduk og sikre riktig ventilasjon for å 
hindre eksponering av radongass. Risiko blir derved 
avverget. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. : Aktsomhetskart Radon. Kilde NGU 
 
Radon er en usynlig og luktfri radioaktiv gass, som gir økt risiko for lungekreft. Den anbefalte 
tiltaksgrensen er på 100 Bq/m3. En norsk studie viser at 10 prosent av boligene bygget på alunskifer 
har radonkonsentrasjon over 1000 Becquerel per kubikkmeter inneluft (Bq/m3). 
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Uønska 
hendelser/forhold 

Potensiell risiko for: Merknad 
Mennesker Miljø Økonomi  

Plante og dyreliv 
Planter  1.1  Ingen sårbare arter registrert i naturbase 
Dyr  1.1  Ingen sårbare arter registrert i naturbase 
Fugler  1.1  Ingen sårbare arter registrert i naturbase 
Annet     
Andre uønskede hendelser 
Skog- og 
vegetasjonsbrann 

2.2 2.2 2.2 Lite trevegetasjon i området reduserer risiko.  

Jordskjelv 1.1 1.1 1.1 Bygg må dimensjoneres og konstruksjonen må 
følge byggetekniske forskrifter som gjelder for 
bygging av bolighus. 

 

Bedriftsbasert sårbarhet 
Uønskede 
hendelser/forhold 

Potensiell risiko for: Merknad 
Mennesker Miljø Økonomi  

Brann/eksplosjon 
Brannfare    Ikke relevant 
Eksplosjonsfare    Ikke relevant 
Annet     
Energitransport 

Høyspent    Ikke relevant. 
Lavspent    Ikke relevant 
Gass    Ikke relevant 
Annet     
Forurenset vann 
Drikkevannskilde    Kommunal vannforsyning 
Badevann, 
fiskevann, 
vassdrag og 
lignende. 

   Ikke relevant 

Nedbørsfelt    Ikke relevant 
Grunnvann nivå    Ikke relevant 
Annet     
Forurensning – grunn - kommunal kartløsning på web og www.sft.no 
Kjemikalieutslipp    Ikke relevant 
Annet     
Forurensning – luft 
Støv/partikler/røyk    Ikke relevant 
Støy    Ikke relevant 
Lukt    Ikke relevant 
Annet     
Friluftsliv og tilgjengelighet til sjø - kommunal kartløsning på web 
Fri ferdsel langs sjø    Ikke relevant 
Friluftsliv 1.3 1.3 1.3 Planen reduserer tidligere regulert 

friluftområde noe men bebyggelsen 
blir liggende utenfor 100 m beltet 
og holdes unna toppen av haugen. 
Tilgang til friuftsområdet er sikret 
både på nordsiden og på sørsiden 
av Hamnhaugen. 

Annet     
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Uønska 
hendelser/forhold 

Potensiell risiko for: Merknad 
Mennesker Miljø Økonomi  

Sårbarhet knytt til infrastruktur 
Trafikkfare www.vegvesen.no 
Trafikkulykker på 
vei 

3.1 1.1 2.1 Ingen registreninger funnet. 
Adkomstveg til området er privat. 
Noe risiko er det alltid med trafikk 
men det er ikke spesielle forhold 
her som trenger tiltak. 

Annet     
Forurensning www.sft.no 
Støv/partikler    Ikke relevant 
Støy 1.2 1.2 1.1 Virksomheten ved det gamle 

fergeleiet produserer noe støy som 
kan oppleves for omgivelsene. 
Mengden anses beskjeden og det 
er mange boliger nærmere 
fergeleiet som er mer utsatt. 

Lukt    Ikke relevant 
Utslipp/kjemikalier    Ikke relevant 
Annet     
Ulykker på nærliggende veier/transportårer www.vegvesen.no 
Vei 3.1 1.1 2.1 Stor avstand til nærmeste offentlige 

veg. Busstopp ved det gamle 
fergeleiet i enden av offentlig veg 
gil lav konflikt. Veldig lite trafikk på 
private veger.  

Sjø    Ikke relevant 
Luft 1.1 1.1. 1.1 Frøya har kystflyplass med noe 

aktivitet. Lite sannsynlig å bli berørt 
om en sjelden hendelse skulle 
inntreffe. 

Annet     
 

Oppsummering av tiltak 
Ekstremvær www.met.no; www.yr.no 
Sterk vind 2.4 1.4 3.3 Tiltak:  

 
Bygninger dimensjoneres iht. gjeldende standarder. 
Framherskende vindretninger bør hensyntas ved å 
søke skjermet plassering av bygninger, portåpninger 
og dører. Som planen er utformet kan dette 
fortrinnsvis skje ved etablering av skjermede 
vegetasjon, bruk av vindfang eller lokalisering av 
dører til mindre utsatte fasader etc. 

Byggegrunn – kommunal kartløsning på web og www.ngu.no 
Radon 
 
 
 
 
 
 

3.3 1.1 1.1 Aktsomhetskart for Radon fra NGU viser høy 
aktsomhetsgrad for området. 
 
Tiltak:  
Nye bygg skal jf TEK17 §13-5 oppføres med 
membran/radonduk og sikre riktig ventilasjon for å 
hindre eksponering av radongass. Risiko blir derved 
avverget. 

Trondheim 5.6.2018  
Nordbohus AS  

 
Roy Bakken, Arealplanlegger 





 
 

Detaljreguleringsplan – Del av Flatval, gnr. 8, bnr. 282 m.fl. (5014201801) 

Merknadsbehandling etter første gangs- høring og offentlig ettersyn 

Det er innkommet 03 høringsuttalelser, fordelt på 03 fra myndigheter/andre offentlige 

foretak og 00 fra utbyggingsinteresser og enkeltpersoner. 

Her er innspillene delt i: 

A. Myndigheter/andre offentlige foretak m.v. (3 stk) 

B. Utbyggingsinteresser og enkeltpersoner (ingen) 

C. Lag og foreninger m.v. (ingen) 

Hovedinnholdet samt hvordan det er håndtert i planforslaget, framgår av følgende tabell: 

 

A. Myndigheter/andre offentlige foretak 

Nr A1 Fylkesmannen i Trøndelag Dato: 06.11.2018 

1. Vi viser til rådmannens vurdering av en evt. høyere utnytting av området, jf. også 
vår forhåndsuttalelse til planen. Planen åpner for 6-8 boenheter, og to av tomtene 
er åpnet for tomannsboliger. Vi har ut fra regionale og nasjonale 
jordverninteresser ingen merknader til planendringen. 

2. Fylkesmannen har ut i fra sine øvrige fagområder ingen ytterligere merknader til 
endringsforslaget. 

Kommentar: 

1. Ok, ingen videre merknader. 
2. Ok, ingen merknader. 

 
 
 
 

 

Nr A2 Trøndelag Fylkeskommune Dato: 07.09.2018 

1. Hensikten med omreguleringen er å plassere 2 boligtomter ekstra på eiendommen 
8/282. Justering av interne veger skal løse adkomst og forbedre øvrige 
tomtearealer. Reguleringsbestemmelsene angir utnyttelsesgrad og 
høydebegrensning. Det er avsatt område til nærlekeplass. 

2. Når det gjelder automatisk fredete kulturminner vurderer vi at det er liten risiko 
for at planen vil komme i konflikt med slike. Den generelle aktsomhetsplikten etter 
§ 8 i kulturminneloven er tatt inn i reguleringsbestemmelsene. Dersom en under 
opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i grunnen (mulig fredet kulturminne), 
må en stanse arbeidet og varsle fylkeskommunen. 

3. I fht til de områdene vi har ansvar for å forvalte har vi ikke ytterligere 
kommentarer elle merknader til planen. 



 
 

Kommentar: 

1. Ok. 
2. Det er innarbeidet bestemmelse som ivaretar dette. 
3. Ok, ingen merknader. 

 

 

 

 

 

Nr A3 Statens vegvesen Dato: 04.09.2018 

1. Statens vegvesen har ingen merknader til planforslaget. 

Kommentar: 

1. Ok, ingen merknader.  
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FRØYA KOMMUNE 

Samlet saksframstilling   
Saksbehandler: 

Stian Aspaas Haugen 

Arkivkode:  

GNR 8/282 

Arkivsaksnr: 

17/3197 

    Gradering:  

  

 

Behandling: 

120/18 Hovedutvalg for forvaltning 23.08.2018 
 

SAMLET SAKSFREMSTILLING - GNR 8 BNR 282 REGULERINGSENDRING 

FLATVAL  

 

 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for forvaltning den 23.08.2018 sak 120/18 

 

Behandling: 

Hovedutvalg for forvaltnings behandling i møte 23.08.18: 

 

Rep. Ann Kristin Kristoffersen ba om vurdering av sin habilitet, da hennes svoger har kommet 

med innspill til planen. 

Rep. Ann Kristin Kristoffersen ble vurdert inhabil med 6 mot 1 stemme avgitt av Martin 

Nilsen. 

 

Rep. Geir Egil Meland ba om vurdering av sin habilitet da hans eks-svoger har levert innspill til 

planen. 

Rep. Geir Egil Meland vurdert inhabil med 5 mot 1 stemme avgitt av Martin Nilsen. 

 

Vedtak: 

1. Hovedutvalget for forvaltning vedtar å legge reguleringsplan for Del av Flatval, 

gnr. 8, bnr. 282. m.fl (5014201801) med planbeskrivelse, plankart og 

planbestemmelser datert 16.06.18 ut på høring og offentlig ettersyn i 6 uker, i 

medhold av pbl. § 12-11. 

2. Rådmannen skal før sluttbehandling i Hovedutvalget for forvaltning og 

Kommunestyret sørge for at planens innhold og framstilling blir digitalisert og 

kvalitetssikret, samt at det blir foretatt eventuelle mindre suppleringer og 

justeringer. 

3. Det tas sikte på å oppheve deler av følgende gjeldende detaljregulering; Flatval 

(1620200101), ikrafttredelsesdato 30.08.2001, inkludert alle senere planendringer, 

delplaner og tilhørende bestemmelser, ved godkjenning av detaljregulering for 

Del av Flatval, gnr. 8, bnr. 282. m.fl (5014201801). 

 

Enstemmig. 

 

 

Innstilling: 
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1. Hovedutvalget for forvaltning vedtar å legge reguleringsplan for Del av Flatval, gnr. 8, 

bnr. 282. m.fl (5014201801) med planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser datert 

16.06.18 ut på høring og offentlig ettersyn i 6 uker, i medhold av pbl. § 12-11. 

2. Rådmannen skal før sluttbehandling i Hovedutvalget for forvaltning og Kommunestyret 

sørge for at planens innhold og framstilling blir digitalisert og kvalitetssikret, samt at 

det blir foretatt eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

3. Det tas sikte på å oppheve deler av følgende gjeldende detaljregulering; Flatval 

(1620200101), ikrafttredelsesdato 30.08.2001, inkludert alle senere planendringer, 

delplaner og tilhørende bestemmelser, ved godkjenning av detaljregulering for Del av 

Flatval, gnr. 8, bnr. 282. m.fl (5014201801). 

 

Utredning: 

Vedlegg: 
1. Planbestemmelser, datert 16.06.18 

2. Plankart, datert 16.06.18 

3. Planbeskrivelse, datert 16.06.18 

4. ROS- analyse, datert 05.06.18 

5. Illustrasjonsplan 1:500, datert 16.06.18 

6. Merknader oppstartsvarsel 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

1. Referat oppstartsmøte 

2. Planutkast 26.03.18 

3. Planutkast 04.04.18 

 

Saksopplysninger:   

Planforslaget 

Forslag til detaljreguleringsplan av for Del av Flatval, GNR. 8, BNR. 282, M.FL er mottatt fra 

Nordbohus AS, på vegne av Nordbohus Systembygg AS, Fosen. Planområde utgjør deler av 

gnr. 8, bnr. 17/124/242/281/282, regulert til henholdsvis bolig, vei og friluftsområde i 

detaljreguleringsplan for Flatval (1620200101).  

 

Hensikten med regulering 

Hensikten med reguleringen/ omreguleringen er å gi plass til 2 boligtomter ekstra på 

eiendommen gnr.8, bnr.282. Justering av interne veger skal løse adkomst og forbedre øvrige 

tomtearealer. 

 

Beliggenhet, eksisterende forhold 

Planområde ligger på Flatval ved friluftsområde Hamnehaugen. Område består i hovedsak av 

noen bebygde eneboliger og etablert vei mot naustområde mot Havnevågen. Planområdet har 

tynt humus- / torvdekke. Det er ikke registrert lokaliteter for biologisk mangfold eller 

verdifulle naturtyper i planområdet. Planområdet ligger innenfor sone med høy aktsomhet for 

radongass.  

 

Planområdet ligger delvis innenfor 100-metersbeltet for bebyggelse i strandsonen. Ny planlagt 

bebyggelse ligger ikke innfor 100- metersbeltet. Bygg på område BFS1 er allerede omsøkt i 

henhold til gjeldende detaljreguleringsplan for Flatval (1620200101). Område BFS4 inneholder 

allerede fradelte tomter som er klar til bygging.  
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Planområde har adkomst fra det gamle ferjeleie på Flatval. Felles veg i området er bygd som 3 

- 3,5 m bred grusveg og har pr i dag liten trafikk til en bolig, to fritidsboliger samt småbåthavn 

og ei brygge i regulert, men lite utviklet næringsområde «forretning». Skoletransport løses i 

dag med buss, 250 m fra planområdet. Nabeita Oppvekstsenter ligger 2,2 km fra planområdet, 

11 min med sykkel. Post i butikk, bank mm finner en på Sistranda, ca. 7,5 km fra planområdet, 

10 min med bil. 

 

Forhold til overordnede planer 

Nasjonale forventninger til kommunal planlegging, Kommunal planstrategi:  

Planforslaget er i tråd med Nasjonale forventninger til kommunal planlegging, med Bærekraftig 

areal- og samfunnsutvikling ved å regulere fortetting med helårsboliger.   

 

Kommuneplanens arealdel (KPA): 

Området er i kommuneplanens arealdel regulert med hensynssone H910: videreføring av 

gjeldende reguleringsplan. KPA generelle bestemmelser gjelder også for den arealbruk som 

videreføres gjennom H910. KPA har definert en differensiert byggegrense mot sjø, som for 

planområdet følger byggegrense (formålsgrense) i fastsatt reguleringsplan. 

 

Gjeldende reguleringsplan 

I gjeldende reguleringsplan for Flatval (1620200101) er området i hovedsak regulert til bolig 

og vei, men østlige del av planområde er avsatt til Friluftsområde.  

 

Avvik fra gjeldende plan: Dette medfører en endring av 2,5 daa friluftsområde til bolig, lek og 

samferdselsformål. Fl friluftsområdet var opprinnelig på 12,5 daa, og vil etter endring bli på 10 

daa. 

 

Innkomne merknader til planoppstart 

Nordbohus AS varslet, i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser, oppstart av 

planarbeidet til berørte parter i brev 23.4.2018 og kunngjorde det i avisa Hitra-Frøya 

20.04.2018. Det kom inn totalt 6 uttalelser, fra totalt 3 etater. Disse følger saken som utrykte 

vedlegg. Hovedtrekkene i merknadene er referert nedenfor, og av forslagsstiller referert i eget 

vedlegg. 

 

Uttalelse fra Fylkesmannen i Trøndelag 

1. Landbruksavdelingen er ut fra regionale og nasjonale jordverninteresser opptatt av at 

planarbeidet vektlegger arealeffektive planløsninger. Landbruksavdelingen ber herunder 

om at antallet boenheter innenfor planområdet vurderes økt. 

2. Hamnahaugen er satt av som friområde i gjeldende plan. Det er viktig at det ikke åpnes 

for inngrep i selve haugen, og at adkomsten til friområdet ivaretas. Ut over dette er det 

ingen merknad til varsel om oppstart av planarbeid. 

3. 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 fritidsaktivitet vil også valg av gang- og sykkeltrase være et viktig 

tema. 

4. Når planen kommer til offentlig høring, bør det fremgå hvordan folkehelseperspektivet 

er ivaretatt og hvilke vurderinger som er gjort. Dette for å sikre de nye beboerne 

helsefremmende boforhold og livsbetingelser. Aktuelle tema kan være trafikksikkerhet 
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og tilgang til områder for lek, rekreasjon og idrett. Utformingen av planområdet har 

også betydning for trivsel og helse. Opprettholdelse av beskrevet snarvei er positivt. 

Det er også viktig at adkomsten til nærliggende friområde ivaretas. 

5. Den eksisterende ROS analysen må oppdateres dersom endringen av reguleringsplanen 

vil få betydning for risiko og sårbarhet i området. Analysen bør også omfatte områder 

som allerede er utbygd og/eller regulert dersom disse områdene tidligere ikke er 

analysert. 

 

Rådmannens kommentar: 

1. Deler av planområdet er delvis bebygd med eneboliger. Feltet er forbeholdt i hovedsak 

eneboliger, mens det på to av større tomtene mot Hamnehaugen er åpnet for noe 

høyere utnyttelse i form av tomannsboliger. Rådmann ønsker i hovedsak at ny 

bebyggelse innordner seg den boligstrukturen som er i området, samtidig som den ikke 

bryter for mye med de etablerte boligfeltene i området. Tilretteleggelse for et boligfelt 

med langt høyrere utnyttelse vil også legge større krav til opparbeidelse av 

infrastruktur, som ikke er tilstede i dag.  

2. Hamnehaugen vil til dels bli berørt ved framlagte forslag til reguleringsplan. Deler av 

planområde mot øst vil ta i bruk deler friområde. Forslagstiller opplyser om at dette 

medfører en skjæring på 12,5 meter med maksimal høyde på 3,8 meter. Rådmannen 

mener deler av friområde kan omdisponeres slik det er framlagt, da de ulike områdene 

ligger på omtrent samme høyde og bidrar til en høyere utnyttelse i område. Deler av 

friområde er også avsatt lekeareal for feltet.  

3. Deler av friområde for Hamnehaugen er forslått omdisponert til lekeplass. Rådmannen 

mener framlagte løsning er tilstrekkelig stort nok for å ivareta interessene til barn i 

feltet. Det skal i henhold til planbestemmelsene opparbeides lekeapparater på 

lekeplassen. Større lekeområder finnes i nærområde, i tillegg til friluftsområde 

Hamnehaugen. Snarvei opprettes for å videreføre dagens stitrase.  

4. Rådmann mener tilstrekkelige vurderinger er gjort av forslagstiller. Adkomst til 

friområde skjer fra veg i sør og øst, og planlagte lekeplass i nord.  

5. ROS analyse er vedlagt og tilstrekkelig vurdert.  

 

Uttalelse fra Statens Vegvesen  

1. Statens vegvesen har ingen merknader til oppstartsvarselet 

 

Rådmannens kommentar: 

1. Ok, ingen merknad. 

 

Uttalelse Trøndelag Fylkeskommune 

1. Trøndelag Fylkeskommune har ingen avgjørende merknader til planen, vi forutsetter at 

adkomst til friområde Hamnehaugen ivaretas. 

2. Det er vist til at regulerte lekeplass i gjeldende plan skal ivaretas, den ligger 100 meter 

unna. Det skal ifølge referatet til oppstartsmøte opparbeides en liten nærlek/sandlek 

med huskestativ, benk og sandkasse sammen med snarveien som skal 

erstattes/beholdes.  

3. Vi visen til aktsomhetsplikten i etter § 8 i kulturminneloven. Dersom en under 

opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i grunnen (mulig fredet kulturminne), må en 

stanse arbeidet og varsle fylkeskommunen.  

 

Rådmannens kommentar: 
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1. Ok, ingen avgjørende merknader. 

2. I tråd med krav fra kommunen fra oppstartsmøte skal det opparbeides lekeplass for 

feltet.  

3. Bestemmelse om aktsomhetsplikt etter kml. §8 er inntatt. 

 

Frøya Transportsenter AS 

1. Denne eiendommen driver bl.a. utleie av liggekai, som medfører noe støy i forbindelser 

med at båter ligger der, og at det i tillegg losses og lastes ved kai. Dette til orientering 

 

Rådmannens kommentar: 

1. Rådmannen er kjent med at det har vært noen tilfeller av støy fra kaiområde, for de 

boligene som ligger nærmest kaianlegget. Rådmannen vurderer planområde til å ikke 

innbefattes av støyforurensning fra driften på kaiområde.  

 

Jan Ketil Kristoffersen 

1. Det beste for en helhetlig vurdering av området at Dere til tar med denne parsellen som 

jeg har fått tinglyst kjøperettighet til i reguleringsendringene dere nå søker om. Når det 

gjelder vei, vann og kloakk er dette uproblematisk. Høydene på mønene til huset er satt 

opp på det valgte området og bilder er tatt fra alle vinkler. 

 

Rådmannens kommentar: 

1. Rådmann ønsker ikke at foreslåtte område tas inn som en del av reguleringsplan for 

Flatval. Rådmannen ønsker ikke en videre omdisponering av friluftsområde 

Hamnehaugen slik det er skissert i innsendte merknad. Bolig forslåes anlagt mot toppen 

av Hamnehaugen. Rådmann vurderer det slik at dette vil være med på å privatisere og 

forringe verdien som friluftsområde. Anleggelse av infrastruktur til område vil også 

videre være med på å gjøre store inngrep i friluftsområde. Fylkesmannen har i sin 

uttalelse vist til at det viktig at inngrep i selve haugen ikke foretas.  

2.  

 

Flatval Grendelag v/Synnøve Dolen 

1. Angående det frilufts -området som ligger ved Hamnehaugveien på nevnte eiendom har 

Grendalaget ikke noe intensjon om utvikling eller opparbeidelse eller bruk, laget har 

fordelt anlegg i grenda. Området det her er snakk om egner seg heller ikke verken 

geografisk eller økonomisk til våre formål for grenda og vi ser ikke noe som tilsier at 

dette området skal heftes som et frilufts -område da vi har naturen rundt oss på alle 

sider av Flatval. 

 

Rådmannens kommentar: 

1. Se tilsvar til Jan Ketil Kristoffersen. 

 

Torhild og Helge Borgen  

1. Vi ønsker ikke å ta stilling til reguleringsendringen før de to merkestolpene i sørvestlige 

hjørne av den foreslåtte reguleringsplanen er på plass. 

 

Rådmannens kommentar: 

1. Rådmann anser dette som et privatrettslig forhold.  

 

 



6 av 9 

Vurdering: 

Byggeplanene 

Planforslaget åpner for utbygging av eneboliger og tomannsboliger, 6 til 8 enheter. Det er 

videre tenkt en endring av veitrase som harmonerer i større grad med den som anlagt tidligere. 

Det skal opparbeides lekeplass for område. 

 

Planforslaget er regulert med følgende planformål: 

-Bebyggelse og anlegg: Boligbebyggelse- frittliggende småhusbebyggelse (1111), -

Renovasjonsanlegg (1550), Lekeplass (1610) 

-Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Veg (2010) 

-Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift: Friluftsformål (5130) 

 

Planområdet ligger sørøst på Flatval innenfor Hamnehaugen. Nærmeste bebyggelse er 

frittliggende småhus i tre med saltak i 1 - 2 etasjer. 

 

Lekeplasser og uteoppholdsareal 

Det opparbeides en sentral lekeplass i feltet for de minste barna. Eksisterende sti i område 

videreføres og opparbeides. Det er også god tilgang til friluftsområde Hamnehaugen.  

 

Teknisk infrastruktur, vann og avløp 

Hamarvik vannverk er eier av vannforsyningen i området. De nye tomtene kan utbygges med 

midlertidig utslippstillatelser og slamavskillere. Videre planarbeid for VA- plan blir utført 

uavhengig av denne reguleringsplanen, og bør foregå i regi av et avløpslag for relevante 

husstanders ombekoster utredning, og anlegg.  

Planen er fremmet uten bilag av VA – plan, men bestemmelse § 7.a gir en videre beskrivelse av 

krav for utslipp.  

 

Virkninger av planen: 

Landskap og stedets karakter: 

Planforslag åpner for bebyggelse med saltak og pulttak. Dette gjenspeiler øvrig bebyggelse i 

område. Møne og gesimshøyde er satt til å gjelde til sundt to etasjer, slik øvrige boliger i 

område har. Ny bebyggelse vil ikke i særlig grad være bryte med øvrig bebyggelse eller ha 

fjernvirkninger som bryter med landskapet. Illustrasjonstegninger som er vedlagt viser ny 

bebyggelse, med mest eksponering fra nord- vest og adkomstvei fra området sør- vest. 

 

Omkringliggende bebyggelse, utsiktsforhold: 

Ny bebyggelse føyer seg i stor grad inn med eksisterende. Det er ikke tillat byggehøyder eller 

takkonstruksjoner som bryter med den etablerte bebyggelsen i området for øvrig. Ny 

bebyggelse vil ikke hindre utsikt for etablerte boliger. Ny bebyggelse vil ha noe utsikt mot sjø i 

sør og nord, da disse vil ligge noe høyere en bygg i fremkant. 

  

Barn og unges interesser: 

Planområde er relativt lite, men det skal etableres lekeplass for de aller minste nord i 

planområde. Det er 120- 220 meter fra planområde regulert kvartalslekeplass som ikke er 

opparbeidet. Gang- og sykkelvei langs med Flatvalveien til Karlasvingen. Det er skolebuss som 

stopper ved rundkjøringen ved det gamle ferjeleiet, ca. 250 meter fra planområdet.  

 

Trafikkbelastning 
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Trafikk inn og ut av område vurderes til å medføre en liten grad av trafikkøkning langs 

adkomstvei fra hovedvei.  

 

Støy og støv: 

Kommunen har mottatt noen merknader vedrørende støy ved kaianlegget i gjeldende plan. 

Dette gjelder de boliger som ligger tettest opp imot næringsområde. Rådmann vurderer det dit 

hen at nytt planforslag ikke vil berørt av støy derfra, og at eventuelle tiltak vil måtte tas på 

nede på kaiområdet om disse overskrider støyverdiene i henhold til T- 1442. Støy og støv i 

anleggsperioden vil kunne påvirke beboere i beskjeden grad.  

 

Universell utforming: 

Oppførte byggninger vil være på ett til to plan. TEK 10/17 setter krav til universell utforming i 

bygg. Tomtene tilrettelegges slik at de vil bli planert og tilkomst rundt den enkelte eiendom i 

hovedsak muliggjort. Universell utforming til lekeplass er utfordrende med tanke på terreng og 

topografi. 

 

Sol- og skyggeanalyse:  

Det er ikke utført sol- og skyggeanalyse for planforslaget. 

 

Biologisk mangfold og naturmiljø:  

Det er ingen vernede områder eller viktige naturtyper, og heller ingen kjente registreringer eller 

forekomster av spesielt sjeldne arter som vil bli berørt ved en etablering av planforslaget. 

Området er påvirket av menneskelig aktivitet allerede, da dette ligger rett ved etablert 

bebyggelse. 

 

Kulturminner: 

Det er ingen registrerte kulturminner innenfor planområdet, nærmeste kulturminne ligger 700 

meter unna. 

 

Friluftsliv, folkehelse: 

Regulerte lekeplass vil fungere som adkomst til friluftsområde i øst. På grunn av skjæring mot 

Hamnehaugen vil tilgjengelighet her bli redusert. Eksisterende snarvei i område videreføres 

gjennom lekeplass. Aktsomhetskart for Radon viser at planområde har høy forekomst. Tiltak 

vil bli tatt under byggesak  

 

Utredning 

Vurdering av behov for konsekvensutredning 

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

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

oppfangskriterier og skal derfor ikke konsekvensutredes 

 

Naturmangfoldsloven 

Naturmangfoldloven §8 (Kunnskapsgrunnlaget) 

Vurdering av konsekvenser for naturmangfoldet innenfor og i umiddelbar nærhet av 

planområdet er basert på foreliggende grunnlagsdokumentasjon fra ulke relevante databaser. 

Det er ingen registrerte naturtyper i eller like utenfor planområdet. 

 

Naturmangfoldloven §9 («Føre-var-prinsippet») 
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Første ledd omhandler at tilstrekkelig kunnskap skal ligge til grunn for beslutninger om inngrep 

i naturmiljøet. Viser her til punkt foran 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. Planområdet ligger noe tilbaketrukket, rett utenfor strandsonen. I 

gjeldende reguleringsplan for Flatval (1620200101) er område ned mot sjø avsatt til næring og 

bolig. Det renner en bekk gjennom planområde, som i hovedsak ikke fungerer som noe annet 

enn overvannssystem. Bekken er ikke forbundet med større vannsystemer.  

 

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. Tiltakets samlede belastning på økosystemet vurderes i dette tilfellet å 

være liten. Området er et etablert område for bolig/næring. En fortetting av området med flere 

boliger samt utnyttelse av eksisterende infrastruktur vil ikke føre til økt belastning på 

økosystemet, men heller være positivt for miljøet fremfor spredt boligbygging i kommunen. 

 

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. Tiltaket 

vurderes ikke å medføre skade på naturmangfoldet som må hindres eller begrenses på en slik 

måte at tiltakshaver må dekke kostnadene. 

 

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. Tiltaket vurderes til 

ikke å innebære bruk av teknikker eller driftsmetoder som kan skade naturmangfoldet i en slik 

grad at det i dette tilfellet kreves særlige tiltak. 

 

ROS-analyse 

Det er utarbeidet ROS-analyse for planforslaget, som avdekker følgende tema:  

 

- Radongass: Området ligger innenfor aktsomhetsområde for radongass, høy aktsomhet. 

- Teknisk forskrift stiller krav til radonsperre for bolig i områder med høy 

aktsomhetsgrad for radongass.   

- Vind: Frøya Kommune ligger vindutsatt til. Krav til utforming av bygg mtp. vindlast 

ivaretas ved teknisk forskrift. 

 

Samlet vurdering: 

Framsatte planforslag åpner for omdisponering av en liten del av friluftsområde Hamnehaugen. 

Det vil omdisponert rundt 2,5 daa av totalt 12,5 daa. Grøntflate i bakgrunn egner seg godt for 

boligbygging. Det vil bli etablert en skjæring mot Hamnehaugen mot øst. Rådmann mener 

område som friluftsområde vil kunne bli opprettholdt, selv om deler blir tatt i bruk til 

boligbygging. Det har vært viktig å kunne videreføre grøntområde uten at det beslaglegger alt 

for mye viktig friluftsareal. Planforslag har derfor blitt begrenset til å gjelde nedre nord vestlige 

del av friluftsområde, samtidig som man ivaretar høydedraget og beholder dette byggefritt. 

Rådmann har derfor heller ikke ønsket å imøtekomme nabomerknad om bebyggelse på selve 

høyden. Tillatelse til å omdisponere deler av friluftsområde har vært en avveining mellom å 

tillate en til dels fortetting som ikke bryter med stedskarakteren og hensynet til ivaretakelse av 

friområde Hamnehaugen. Rådmannen mener innsendte forslag ivaretar begge hensyn.  
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Rådmannen har ønsket at man i stor grad viderefører eksisterende boligstruktur og ikke åpner 

for høy utnyttelse i området. Dette for å videreføre stedskarakter og få samlet visuelt inntrykk. 

Planområde med omkringliggende områder har noe utfordrende infrastruktur, da det ikke er 

anlagt fortau eller gang- og sykkelvei fra FV. 714 ned til område. Tilførselsvei til feltet med 

hovedvei til FV. 714 tilsier også at man ikke kan belaste denne veistrekningen med alt for mye 

trafikk. Planforslaget legger opp til et akseptabelt antall enheter som område kan tåle.  

 

Planlagte bebyggelse vurderes til å fint gli inn i eksisterende bebyggelse, og har byggehøyder 

med utforming som passer nærområde. Det er gode utsiktsforhold mot sjø, med gode 

utfartsområder mot friområde og marka for øvrig. Vedlagte illustrasjoner til planforslaget viser 

at nær og fjernvirkning er akseptabel.  

 

Gjeldende reguleringsplan for Flatval (1620200101) har avsatt to lekeplassområder som ikke 

er opparbeidet. Det har derfor vært viktig å sikre egnet område, særlig for småbarn, innenfor 

planområde. Det er innarbeidet rekkefølgekrav som sikrer dette opparbeidet før øvrig 

bebyggelse innenfor planområde ferdig godkjennes.   

 

Merknader til oppstart av planarbeid vurderes til å være godt ivaretatt.  

 

Anbefaling 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Rådmannen at planforslaget detaljregulering 

for Del av Flatval, gnr. 8, bnr. 282. m.fl (5014201801) sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn. 

 

Forhold til overordna planverk: 

Kommuneplanens areadel (1620200803) 

Flatval (1620200101) 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Kommunen vil, som framtidig eier av de kommunaltekniske anlegg som VA og 

samferdselsanlegg, bli belastet med kostnader til drift og vedlikehold. 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Stian Aspaas Haugen Arkiv: PLAN 1620201702  

Arkivsaksnr.: 17/2308    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for forvaltning 

Hovedutvalg for forvaltning 

Kommunestyret 

 

DETALJREGULERINGSPLAN NORDNESSA GNR 10 BNR 9  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

1. Nordnessa gnr.10, bnr. 9 (planid 1620201702) med planbeskrivelse, plankart og 

planbestemmelser datert 11.08.18 vedtas, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-

12. 

2. Deler av reguleringsplanen for Hamarvika, deler av gnr. 3 bnr. 10, (planid 

1620200912), ikrafttredelsesdato 10.12.1998, som blir berørt av ny Nordnessa gnr.10, 

bnr. 9 (planid 1620201702) inkludert alle senere planendringer, delplaner og 

tilhørende bestemmelser, oppheves. 

 

 

Vedlegg: 

1. Planbeskrivelse, datert 08.11.18 

2. Planbestemmelser, datert 08.11.18 

3. Plankart, datert 08.11.18 

4. Vedlegg 1: Sammenstilling høringsuttalelser 

5. Vedlegg 2: ROS analyse 

6. Vedlegg 3: Utsiktsforhold, revidert 08.11.18 

7. Vedlegg 4: landskap, revidert 08.11.18 

8. Vedlegg 5: Sol skyggeanalyse, revidert 08.11.18 

9. Vedlegg 6: Temaplan regplan og foto, revidert 08.11.18 

10. Vedlegg 7: Temakart plan og AR5, revidert 08.11.18 

11. Vedlegg 8: Temakart VA og regplan, revidert 08.11.18 

12. Merknader etter høring og offentlig ettersyn. 

13. Innkomne merknader etter høring og offentlig ettersyn. 

14. Saksframlegg HFF, sak 119/18, 23.08.18 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

1. Planforslag, datert 07.03.18 

2. Referat oppstartsmøte, datert 03.03.17 

 

Saksopplysninger:   

Planforslaget 



Forslag til detaljregulering for Nordnessa er mottatt fra Kystplan AS, på vegne av tiltakshaver 

Harry Paulsen. Planområdet utgjør del av gnr/bnr 10/9 som ligger innenfor felt F1 i gjeldende 

reguleringsplan. Gnr/bnr 10/9 eies av tiltakshaver og omfatter strandlinje mot sjø, samt et 

lengre strekk av Hammarnesveien. Bakgrunn for saken og beskrivelse av tiltaket fremgår av 

saksframlegg til behandling for høring og offentlig ettersyn, se vedlegg 14.   

 

Hensikt med reguleringen / omreguleringen 

Hensikten med reguleringen/ omreguleringen er å legge til rette for utbygging av eneboliger 

og tomannsbolig i området. 

 

Forhold til overordnete planer 

Nasjonale forventninger til kommunal planlegging, Kommunal planstrategi: 

Planforslaget er i tråd med Nasjonale forventninger til kommunal planlegging, med 

Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling ved å regulere fortetting med helårsboliger. 

 

Kommuneplanens arealdel (KPA): 

Området er i kommuneplanens arealdel regulert med hensynssone H910: videreføring av 

gjeldende reguleringsplan. KPAs generelle bestemmelser gjelder også for den arealbruk som 

videreføres gjennom H910. KPA har definert en differensiert byggegrense mot sjø, som for 

planområdet følger byggegrense (formålsgrense) i fastsatt reguleringsplan. 

Vurdering av om planforslaget er i tråd med KPA (Det er vurdert at KPAs generelle 

bestemmelser gjelder parallelt med gjeldende reguleringsplan, videreført gjennom H910): 

Planforslaget avviker fra KPA v/gjeldende reguleringsplans arealbruksformål og bestemmelse 

om tetthet (se neste punkt). Planforslaget er i tråd med KPAs generelle bestemmelser, v/ §3.9 

etablering av lekeplasser, §3.10 utforming av bebyggelse i strandsonen og med KPA 

v/gjeldende reguleringsplan når det gjelder byggegrense mot sjø. 

 

Planforslaget medfører en omdisponering av registrert innmarksbeite jf. FKB-AR5 på om lag 

3,3 daa. 

 

Gjeldende reguleringsplan 

I gjeldende reguleringsplan for Hammarvika (ID1620200912) er området regulert til 

fritidsbolig, felt FB1 (avsatt til 4 fritidsboliger, ytterligere fortetting ikke tillatt, byggegrenser 

ligger i formålsgrensen). 

Avvik fra gjeldende plan: området søkes regulert til boligformål (helårsbolig: eneboliger og 

tomannsbolig), med fortetting av areal disponert av kun èn fritidsbolig i dag. 

Eksisterende fritidsbolig har to godkjente tilbygg, godkjent 7.7.2014, samt et garasjebygg. 

 

Førstegangs behandling 

Planforslaget ble førstegangsbehandlet av Hovedutvalget for forvaltning (HFF) den 23.08.18 

sak 119/18. HFF vedtok å fremme saken og sende den på høring og legge den ut til offentlig 

ettersyn.   

 

Endringer etter førstegangsbehandling 

De viktigste endringer etter førstegangsbehandling er:  

 

Planbeskrivelse: 

 Deltema sosial infrastruktur må er oppdatert med riktige avstander til skole/barnehage. 

 Sol/skygge er endret til klokkeslett kl 15.00 og kl 18.00, i stedenfor kl 12.00 og 19.00 



Illustrasjonsmateriale: 

 Alle temakart som inkluderer feltavgrensninger er oppdatert til gjeldende plankart. 

 Sol/skygge illustrasjoner er oppdatert og endret med andre tidspunkt på døgnet. 

Plankart 

 Egen byggegrense mot sjø (kalt BMS i plankart) er fjernet og byggegrenser på tomt er 

gjeldende.  

 Feltnavn er lagt inn med eierform 

 Byggegrense på tomt D er flyttet 

 Avkjørselspil er lagt inn 

 Vendehammer på tomt D er fjernet 

Planbestemmelser 

 § 3.1 er endret i tråd med § 3.10 i kommuneplanens areadel 

 § 4.2 er revidert og rekkefølgebestemmelse flyttet 

 § 5.1 Bestemmelse endret i tråd med feltnavn og plassering av bom endret 

 § 6.0 Rekkefølgebestemmelse knyttet til lekeplass og felt D er endret. 

 

Som ledd i kvalitetssikringen av planforslaget, og for å imøtekomme høringsuttalelser, er også 

gjort mindre endringer.  

 

Høringsuttalelser: 

Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden fra 28.08.18 til 12.10.18. I samme 

periode ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens 

tjenesteområder m.fl. til uttalelse. På grunn av feil i postutsendelse ble høringsfrist satt til 

16.11.18 for enkelte parter. Det kom inn totalt 3 uttalelser. Disse følger saken som utrykte 

vedlegg. Hovedtrekkene i merknadene er referert nedenfor. 

 

Merknad Rådmannens vurdering 

Fylkesmannen i Trøndelag,  

Dato: 06.11.2018 

 

1. Vi viser til vår forhåndsuttalelse av 

21.08.2017, hvor vi rådet kommunen til å 

vurdere forslaget til endring av arealbruk ved 

revisjon av kommuneplanens arealdel. Dette 

ikke minst ut fra at området delvis består av 

innmarksbeite og at gjeldende plan, som 

regulerer området til fritidsbebyggelse, ikke 

åpner for ytterligere fortetting i området. 

Kommunen har, tross dette rådet, vurdert at 

planprosess for denne planendringen kan 

gjennomføres i forkant av 

arealplanrevisjonen. 

2. Det planlegges for 4-5 boenheter 

innenfor området. Fylkesmannen som 

landbruksmyndighet ber kommunen vurdere 

en høyere utnytting av dette attraktivt 

beliggende området før sluttbehandling. 

3. Planområdet er satt av til 

 

 

 

1. Ettersom kommunen har godkjent 

oppstart gjennom oppstartsmøtet. 

Det er ønske at områder satt av til 

fritidsboliger heller brukes til 

helårsboliger i sentrale områder med 

kort avstand til butikk og offentlige 

servicefunksjoner. Dette er i tråd SPR 

samordnet bolig, areal og 

transportplanlegging. 

 

 

 

2. Høyere tetthet er vurdert, men 

planforslaget slik det framlagt er i 

tråd med tålegrensen for etablert 

infrastruktur og eksisterende 

boligstruktur i område.  

3. Ok, se punkt 1. 



fritidsbebyggelse i gjeldende plan. Det vil si 

at planforslaget ikke i tråd med planen. 

Området Hammarvika – Hammarneset ligger 

sentralt, og har etter hvert fått form som et 

boligområde. Slik sett er en endring fra 

fritidsbebyggelse til bolig en naturlig 

utvikling. 

4. Store deler av planområdet ligger 

innenfor 100-metersbeltet langs sjøen. Det 

vises til vår tidligere uttalelse til varsel om 

oppstart av planarbeid, og til vår uttalelse til 

reguleringsplanarbeid for Hammarvikbukta 

boligområde som også er i gang. Det er 

viktig at det i reguleringsplanen for 

Nordnessa ikke åpnes for inngrep nærmere 

sjøen enn eksisterende bebyggelse. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Framlagte planforslag åpner ikke for 

mer bygging innenfor 100 

meterssonen enn gjeldende plan.  

Trøndelag Fylkeskommune, 

Dato: 07.09.2018 

 

1. Planforslaget viser to byggegrenser, 

dette kan bidra til misforståelser. Egen 

byggegrense mot sjø (BMS) bør tas ut av 

planen, slik anbefaler vi at planen gjøres mest 

mulig entydig. 

2. Fylkeskommunen utførte en 

arkeologisk befaring av planområdet 

12.07.17. Det ble ikke observert automatisk 

fredete eller andre verneverdige kulturminner 

som planen vil komme i konflikt med. Det er 

registrert rester av en nyere tids hustuft like 

vest for planområdet med Id 121094. Vi 

minner om den generelle aktsomhetsplikten 

etter § 8 i kulturminneloven. Dersom en 

under opparbeidingen skulle støte på noe 

spesielt i grunnen (mulig fredet kulturminne), 

må en stanse arbeidet og varsle 

fylkeskommunen. 

 

 

 

1. Egen byggegrense mot sjø (BMS) er 

fjernet. 

 

 

 

2.  Ok, ivaretatt gjennom bestemmelse § 

3.2. 

Statens vegvesen, 

Dato: 10.09.2018 

 

1. Frøya kommune er i gang med 

rullering av sin arealplan, og Statens 

vegvesen mener kommunen burde avventet 

arealplanen før de regulerer dette boligfeltet. 

På den måten ville man kunne sett dette 

boligområdet i sammenheng med hvor og 

hvordan Frøya kommune ønsker å etablere 

boligområder i et overordnet perspektiv. 

Reguleringsplanen omfatter dog kun tre nye 

 

 

 

1. Se punkt 1 til Fylkesmannen sin 

uttalelse.  

 

 

 

 

 

 

 



boligtomter, hvor det tenkes oppført til 

sammen fire boenheter, i et allerede etablert 

boligområde. 

2. Området ligger i privat veg 

Hammarnesvegen, som har avkjørsel 

kommunal veg. Langs fv. 716 er det gang- 

og sykkelveg hele veien inn til Nabeita skole. 

Fra området er det ca. 1,6 km til skolen. 

Statens vegvesen anser trafikksikkerheten på 

skoleveg for å være ivaretatt i så måte. 

Statens vegvesen har ingen merknader til 

planforslaget. 

 

 

 

2. Ok, trafikksikkerhet ivaretatt på 

tilfredsstillende måte. 

Merknader fra saksframlegg 23.08.18 

 

Planbeskrivelse: 

1. Deltema sosial infrastruktur må 

oppdateres med riktige avstander til 

skole/barnehage. 

2.  Deltema vind bør omtale 

lokalklimatiske forhold, spesielt for 

uteoppholdsarealer tidlig på 

våren/sommer. 

3. Sol/skyggestudier for vår kl.19 

gjengitt i planbeskrivelsen viser en 

solvinkel som tilsvarer ca. kl. 12. 

 

Illustrasjonsmateriale fra forslagsstiller: 

4. Alle temakart som inkluderer 

feltavgrensninger henviser til et 

tidligere utkast av plankart. Disse 

oppdateres i henhold til endelig 

plankart. 

5. Sol/skyggeanalyse oppdateres med 

presise opplysninger for tidspunkt, 

spesifisert med vår/sommertid. 

Solstudier er markert med 

tidspunktene 08.00 og 19.00, 

solvinkelen er feil for bilde markert 

vår kl. 19.00 (samme som for 

planbeskrivelse). Solstudiene bør 

dokumentere de tidsrom der det er 

aktuelt for barn og voksne å benytte 

utearealer på dagtid og tidlig kveld 

(minimum kl.15.00). 

 

Plankartet: 

6. Feltnavn mangler for alle formål, 

disse må ha anvisning for eieform 

offentlig/felles/privat, se standard for 

 

 

 

1. Er oppdatert fra forslagstiller. 

 

 

2. Tema er videre vurdert i 

planbeskrivelse og ROS- analyse fra 

forslagstiller. 

 

3. Sol/skygge oppdatert med 

tidspunktene kl 15.00 og 18.00 fra 

forslagsstiller 

 

 

4. Temakart m. mer oppdatert i henhold 

til nytt planforslag fra forslagstiller. 

 

 

 

5. Se punkt 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Feltnavn og eierform lagt inn i nytt 

forslag fra forslagstiller. 

 



navngivning av formålsareal (link). 

7. Det er 2 typer linjer for byggegrenser, 

BMS (byggegrense mot sjø) og 

byggegrense innenfor hver enkelt 

tomt. Disse samsvarer ikke med 

hverandre og linje for BMS ligger 

delvis utenfor byggeområder. 

Foreslåtte byggegrenser for feltene 

skal ivareta byggegrense mot sjø, en 

BMS er overflødig. 

8. Byggegrensen for felt D revurderes 

slik at den er i tråd med 

fylkesmannens innspill om at ikke nye 

bygg bør tillates oppført mellom 

eksisterende bygg og sjø, se 

rådmannens kommentar til innspill fra 

fylkesmannen. Søndre linje for 

byggegrense ligger utenfor 

byggeområdet. Garasjebygg 

beliggende i felt D ligger delvis 

utenfor foreslått byggegrense i feltet. 

Foreslått byggegrense i felt D gir 

mulighet for å føre opp bygning 

nærmere sjø enn det eksisterende 

bebyggelse ligger i dag, samtidig som 

den forhindrer gjenoppføring av 

garasje på samme sted, dersom denne 

skulle brenne ned. 

9. Avkjørselspiler på plankart mangler 

(adkomst til tomtene fra kjørevei) 

10. Det er vist 2 vendehammere i 

plankartet. Plassering av bom, nevnt i 

bestemmelser, er ikke vist i plankart. 

Dersom vendehammer ved felt D skal 

være privat kan arealet inngå i 

byggeområdet, og ikke reguleres som 

(felles) kjøreareal. Se kommentar til 

bestemmelse, §5.1. 

 

Bestemmelser: 

11. § 3.1 Generelle bestemmelser: Punkt 

a) ‘Bebyggelse skal gis en estetisk 

tilfredsstillende form, 

materialbehandling og farge. Tilbygg, 

o.l. skal tilpasses den eksisterende 

bebyggelsen med hensyn på de nevnte 

faktorer. Byggene skal ha helhetlig 

uttrykk i form og farger.’ 

Bestemmelsen gir ikke entydige 

 

7. Byggegrense BMS er fjernet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Byggegrense for felt D er justert og 

gjort mindre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Avkjørselspiler er lagt inn fra 

forslagstiller 

10. Vendehammer på tomt D er fjernet 

og lagt inn på vei. Tilhørende 

bestemmelse er revidert. 

 

 

 

 

 

 

 

11. Bestemmelse er revidert og 

omformulert til å være i henhold til 

bestemmelse 3.10 i KPA.  

 

 

 

 

 

 



bestemmelser for utforming av 

bebyggelse (‘estetisk 

tilfredsstillende’). Punktet overlapper 

med KPAs krav til utforming for 

bebyggelse innenfor 100-metersbeltet 

fra sjø stilles gjennom 

fellesbestemmelser i KPAs §3.10. 

Krav til utforming av bebyggelse i 

strandsonen bør videreføres for hele 

planområdet gjennom bestemmelsene, 

i tråd med til enhver tid gjeldende 

KPA. 

12. § 4.2 Avløp Punkt a) synes å referere 

til et område i plankart som ikke er 

definert: ‘Område for eksisterende 

septiktank. Det tillates oppført 

renseanlegg på området.’ Første 

setning strykes og hele avsnittet 

revurderes og flyttes til 

fellesbestemmelser. Punkt b) ‘før 

byggetillatelse’ er en 

rekkefølgebestemmelse og flyttes til 

§6, rekkefølgebestemmelser. 

13. § 5.1 Vei Punkt d) ‘Kjørevei skal 

være privat’ og e) Det kan settes opp 

bom over veien for å hindre uønsket 

kjøring/trafikk på tomt D. 

Forutsetningen er at det ikke 

forhindrer snumulighetene.’ 

Kjøreveien er felles for flere felter og 

reguleres felles, angitt med feltnavn 

(f_SKV). Kjøreveien skal være 

offentlig tilgjengelig og gi 

offentligheten tilgang til strandsonen. 

Plassering av bom i plankart skal 

ivareta dette. Det må dokumenteres 

hvordan dette løses. 

14. § 6 Rekkefølgebestemmelser Punkt 

b): Formuleringen ‘Lekeplassen skal 

opparbeides av utbygger når to av 

tomtene i planen er tatt i bruk’ er noe 

upresis. Opparbeidelse bør generelt 

knyttes til enten 

igangsettelsestillatelse, brukstillatelse 

eller ferdigattest for bolig, og det bør 

presiseres om det er 2. søknad om 

tiltak/boenhet nytt areal eller 1. 

boenhet i tillegg til den eksisterende. 

Bestemmelsen foreslås endret til: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Bestemmelse er revidert i tråd med 

tilbakemelding. Deler av bestemmelse 

er flyttet til rekkefølgebestemmelser § 

6.  

 

 

 

 

 

 

 

13. Eierform på vei er ført i plankart. 

Plassering av bom og revidering av 

felt D ivaretar allmenhetens tilgang i 

tråd med tilbakemelding av 

forslagstiller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Rekkefølgebestemmelse § 6.b er 

revidert i tråd med tilbakemelding 

gitt. For felt D er feltet avgrenset og 

gjort mindre. Feltet tar dermed for 

seg kun eksisterende opparbeidet 

tomt. 



‘Lekeplassen, felt f_BLK, skal være 

opparbeidet før brukstillatelse kan gis 

for 2. nye boenhet i planområdet. For 

felt D legges inn bestemmelse som 

hindrer ny bebyggelse innenfor feltet, 

men tillater gjenoppbygging av 

eksisterende bebyggelse. 

 

 

Innsigelser 

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

fagmyndigheter hvis saksområde blir berørt. Kommunestyret kan dermed vedta 

reguleringsplanen. 

 

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: 

Det foreligger interessemotsetning mellom hensyn til bygging innenfor 100-metersbeltet til 

strandsonen, ønsket om offentlig tilgjengelighet, og ønske om fortetting. Forslagstiller har 

foretatt en rekke rettinger i planforslaget for å sikre god kvalitet og at allmenhetens interesser 

i strandsonen ivaretas. Planskissen har en tilfredsstillende utforming av ny bebyggelse, mens 

planforslaget er justert for å gi klarere og mer entydige rammer for utforming. Slik rådmannen 

vurderer det så følger planforslaget opp rammene i bestemmelsene og retningslinjene i 

kommuneplan for Frøya ved å omregulere fra fritidsbebyggelse til boligformål. Planforslaget 

legger opp til boligbebyggelse, med 3-4 nye boenheter. Planområdet ligger i et etablert 

område for bolig og fritidsbolig, og omreguleringen anses som uproblematisk. 

 

Merknader fra høringsperioden er fulgt opp på en tilfredsstillende måte. Fylkesmannen hadde 

bl.a. merknader til bygging i strandsonen, ved at ny bebyggelse ikke må tillates nærmere sjø 

enn eksisterende bygninger. Dette er nå sikret gjennom framlagte forslag.  

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Rådmannen at planforslag for Nordnessa 

gnr.10, bnr. 9 (planid 1620201702) med planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser datert 

11.08.18 vedtas, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.. 

 

Forhold til overordna planverk: 

- Kommuneplanens arealdel (ID 1620200803) 

- Reguleringsplan for Hammarvika (ID1620200912) 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Kommunen vil, som framtidig eier av de kommunaltekniske anlegg som VA og 

samferdselsanlegg, bli belastet med kostnader til drift og vedlikehold. 
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1 B AK G R U N N

1.1 Hensikten med planen
- Tiltakshaver ønsker å legge til rette for utbygging av eneboliger i området. Området er i

dag avsatt til Fritidsboliger.

T iltakshaver:

- Harry Paulsen, Hammarnesveien 48, 7263 Hammarvik

Konsulent:

- Kystplan AS v/May I Andreass en

2 P LAN OM RÅD E T

2.1 Beskrivelse av området og dagens status
Området ligger på Hammarvika ved enden til Hammernesveien.

Lokalt blir dette området kalt Nordnessa . Derav navnet på reguleringsplanen.

Figur 1 viser oversiktskart og planavgrensningen

Området består av lite vegetasjon, berg og myr.

Tiltakshaver bor på eiendommen i en hytte som er gjort om til boligstandar d. På eiendommen stod

det inntil nylig et gammelt fjøs . D et er nå revet.
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2.2 Planstatus

Figur 2 viser planavgrensning og eksisterende plan

Området innenfor eksisterende reguleringsplan for Hammarvik a (planident 1620200912). vedtatt

førte gang 1985 med en dring i 1998.

Planformålet i gjeldende plan er fritidsboliger.

2.3 Kartgrunnlag
Kartgrunnlaget er bestilt via infoland september 2017. Det er ikke gjort endringer i FKB - kartet . Det er

gjort en grensegang mellom eiendommen gnr 10 /9 og 10/3 6 22 desember. Grense ne er uforandret
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2.4 Eiendomsforhold
Det er sendt ut nabovarsel til alle tilgrensende naboer og til alle oppsittere langs Hammernesveien

Figur 3 viser eiendommskart over område.

2.4.1 Hjemmelsforhold og rettigheter
En har ikke kjennska p til rettigheter eller servitutter s om påvirker planprosessen
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Naboliste 
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3 PLANFORSLAGET 

 

Figur 4 viser planforslaget 

Reguleringsplanforslaget omfatter 3 nye boligtomter fra 0,8 da til 2,8 da. I tillegg er det satt av et 

tilleggsareal til nabotomta gnr 10/197. 

 

3.1 Planens intensjon 
Man ønsker å tilrettelegge for flere boenheter i området. Dette gjøres ved å planlegge tomter for 

eneboliger og tomannsbolig. 

Ved optimal plassering har alle god utsikt og gode solforhold, se vedlegg 3 og 5.  Utnyttelsesgraden 

er tilpasset de byggene som i dag bygges på Frøya. Det vil si følge trenden med å bygge alt på en flate 

i en etg. og gjerne med loft. 

Videre ønsker man å styre byggenes plassering og høyde slik at det blir til minst mulig ulempe for 

eksisterende bebyggelse.  

Ettersom området stort sett er ferdig utbygget, er det viktig at de nye byggene ikke skiller seg ut fra 

mengden.  
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3.2 Planens dokumenter 
Planmaterialet består av følgende dokumenter, alle datert.: 

1. Plankart m/tegnforklaring 

2. Bestemmelser  

3. Planbeskrivelse m/vedlegg. 

4. Temakart  AR5, Foto, Forslag byggets plassering 

Plankart er utarbeidet i henhold til SOSI-standard. 

 

3.3 Planavgrensning 
Planavgrensningene ligger i eiendomsgrensen og følger videre avgrensingene for formålet fritidsbolig 

i den eksisterende reguleringsplan. 

Kystplan har ikke kjennskap til om det pågår planarbeid i nærliggende område.  

 

3.4 Reguleringsformål 
Arealplanen inneholder følgende formål: 

Bebyggelse og anlegg  Boligbebyggelse 

    Lekeplass 

Samferdsel og infrastruktur:  Kjøreveg 

Annen veigrunn 

3.4.1 Bebyggelse og anlegg 
Planforslaget inneholder i tillegg til eksisterende bolig, 3 nye boligtomter, derav den største kan 

bebygges med to-mannsbolig.  

Det er også lagt opp til at naboeiendommen 10/197 kan kjøpe et tilleggsareal. Dette handler om en 

justering, slik at hekken kommer på rett side av grensa. 

Byggegrensen er satt til 4 m etter naboloven, med unntak i grensen mot 10/179. Her er 

byggegrensen fra grensen noe større for å tilfredsstille brannkravene. 

Bebyggelsen skal ha saltak, valmtak eller pulttak og det er lagt begrensninger på maks mønehøyde. 

Det er videre lagt til rette for en felles lekeplass for de minste barna, denne kan benyttes av andre i 

boligfeltet. 
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3.4.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
Dette er henholdsvis eksisterende vei med tilhørende veiskulder/skråninger. Det er kun 15m ny vei i 

det nye planforslaget. 

Planforslaget legger opp til en utvidelse av veibredden til 3,5 m . Videre er det lagt inn en snuplass på 

ende av vei. 
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4 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 

4.1 Om planprosessen 
• Mai 2017 Oppstartsmøte Frøya kommune 03.03.2017 

• 14.06.2017 Varsel om oppstart naboer/berørte parter og sektormyndigheter, frist: 

21.08.2017  

• 20.07.2017 Kunngjøring i avisa Hitra-Frøya, videre lagt ut på www.kystplan.no . 

• 20.07.2017 Varslet Frøya kommunen om oppstart. 

 

4.2 Oppsummering av innspillene 
Disse er blitt varslet med brev: 

• Private parter:  29 naboer og berørte parter. 

• Statlige myndigheter:  Fylkesmannen, Fylkeskommunen, Statens vegvesen og NVE 

• Lokale interesser:   Trønderenergi og Hammarvika vannverk 

Alle innspillene er referert og fått en individuell kommentar i vedlegg 1.  

Det er mottatt merknader fra  Fylkesmannen og Fylkeskommunen. Statens vegvesen melder at de 

har ingen merknad. 

Fylkesmannen mener at området bør vurderes i forbindelse med rullering av gjeldende arealplan, 

videre er de kritisk til planlegging på innmarksbeite.  Ny bebyggelse må ikke plasseres nærmere sjøen 

en eksisterende bygg. Videre minnes  om lek og opphold for barn , samt folkehelserelaterte temaer 

og ROS. 

Fylkeskommunen minner om prinsippet med universell utforming 
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5 K ON SE K VE N SE R AV P L AN F OR SL AG E T

5.1 Krav til KU
Kommunen har ikke krevd konsekvensutredning

5.2 Forhold til arealplan
Fylkesmannen påpeker at område må vu rderes i forhold et til rullering av kommuneplan

Eksisterende forhold: Frøya kommune har pr dato kunngjort planprogram av kommuneplanens

arealdel. Området er pr dato regulert til fritidsboliger . D et er derfor beregnet nesten samme type

bebyggelse i område .

Endringer/konsek venser som følge av planforslaget: Planforslaget legger opp til annen type bruk av

området en det eksisterende plan tilsier. (Se begrunnelse i kapittel 6)

5.3 Landbruksinteresser i område
Fylkesmannen er kritisk ovenfor planlegging på innm ar ksbeite .

Figur 5 viser planområdet og utdrag fra AR5

Eksisterende forhold: Det er registret ca 3da utmarksbeite i planområdet . Dette er typisk myr og

mosebelagt berg som er typisk for område. (Se vedlegg 7, plan og AR5)

Dett e område t er ment for fritidsboliger men er ikke blitt utbygd . En anser at dette området er

omdisponert og at landbruksinteressene ble vurdert da reguleringsplan for Hammarvik a ble

utarbeidet.
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Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: Området for beiteareal er lit e og er allerede

beregnet som omdisponert. En anser at planforslaget ikke har betydning for landbruksinteresser.

(se mere utdyping om temaet i kapittel 6)

5.4 Barns interesser
Ba rnas interesser skal ivaretas igjennom planforslaget.

Figur 6 vise plassering av Skole og Butikk i forhold til planområde

Eksisterende forhold: Det er ingen nærlekeplasser i område. Tomtene i området er relativt store og

lek for småbarn foregår derfor på egen tomt. De større barna drar til s kolen eller bruker andre

nærmiljøer.

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: Planforslaget inneholder en felles lekeplass for

de miste barna. Den er tiltenkt for de nærmeste tomten, men kan også benyttes av nærliggende

tomter. Større barn har mu ligheter til å lek e i nærområdet på områder som ikke er bebygd. Videre er

det 1,7 km til skolen, der d et er tilrettelagt for felles lekaktiviteten .

Planforslaget tilsier ingen endringer for de største barna, men de minste vil få et bedre tilbud med en

nær lekeplass .
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5.5 Folke helserelaterte tema
Temaer som er aktuell for folkehelse n i positiv og negativ forsta nd . Radon, støv og støy. Samt

muligheter for friluftsliv.

Eksisterende forhold: Området ligger i aktsomhets område for Radon.

Det er ingen aktiviteter i o mråde som generer e støy eller støv.

Planområdet er aldri blitt brukt i forbindelse med friluftsliv.

D et er turstier i nærområdet som man lett kan få tilgang til via gang - og sykkelveg ved hovedveien.

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: Alle bygg som bru kes til beboelse skal være

sikret mot radon . D ette er ivaretatt i t ekniske forskrift . Den planlagte bruken av arealet vil ikke

genere støv eller støy.

Planforslaget får ingen konsekvenser for de folkehelserelaterte temaene.

5.6 Friluftsliv

Figur 7 viser område registret for friluftsliv

Eksisterende forho ld: Planområdet er aldri blitt brukt som friluftsliv. Område blir sett på som en i

forlengelse av det etablert boligfeltet.
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Det er i midlertidig turmuligheter i næ r heten som man le tt kan få tilgang til på andre siden av

hovedveien FV 716

I forhold til strandsonen så ligger t re av de foreslåtte tomtene i nnenfor 100 - metersbeltet.

Figur 8 viser 100m beltet

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: Planforslaget berører ikke friluftslivet men det

berøre r deler av 100 - metersbeltet. (Se begrunnelse kapittel 6)

5. 7 Landskap sbilde
Eksisterende forhold: Topografien i området er forholdsvis flatt med noe svak helling ned mot sjøen .

Det er g run n len d t mark me d berg og stein. I eksisterende reguleringsplan for Hammarvik a er det

avsatt et område for klimavernsone . Dette område ligger utenfor reguleringsplanen og vil ikke bli

berørt. ( Se vedlegg 6 r egplan og foto)

Det er ingen naturelementer i planområde t som en anser som svært viktig se vedlegg 4 Landskap
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Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 

Ettersom området allerede er bebygd og det er tre nye tomter som tilføres området vil ikke 

landskapsbildet endre seg stort. Videre vil man igjennom fastsetting av maks mønehøyde, 

byggegrense og byggevolum styre byggenes påvirkning på landskapsbildet. 

 

5.8 Planforslagets påvirkning på den eksisterende bebyggelse 
Eksisterende forhold:  Planforslaget ligger foran eksisterende bolig i retningen mot sjøutsikten og 

videre tett opp imot eksisterende bebyggelse.  (Se forslag til byggenes plassering figur 14) 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: Det er utarbeidet en sol/skygge analyse som 

ser på konsekvensene for solforholdene.  Videre er det sett på om eksisterende bebyggelsen får 

endret utsiktsforhold som følger av planforslaget. Det vil gi konsekvenser for eksisterende byggene. 

Se begrunnelse i kapittel 6 

 

 

5.9  Risiko- og sårbarhet 
Det er utført en Ros analyse med analyseskjema for området se vedlegg 2 

Konklusjon fra ROS-analysen Planområde ligger vindutsatt og det er registrert høy aktsomhet for 

radon i området. Byggtekniske forskrifter legger føringer for hvordan bygg skal utformes i forbindelse 

med vindlast og hensynet til radon. Dette blir ivaretatt i byggetillatelsen gitt av kommunen. 

Området nærmest sjøen ligger på kote 3 og kan teoretisk bli oversvømt ved stormflo og 

Havnivåstigning.  Det er pr. tiden ikke planlagt tiltak i dette området. Uansett er dette innenfor 

kommunens retningslinjer for bygging i strandsonen som er satt til kote 3m 

På naboeiendommen ca 20 m fra planen ligger et registrert kulturminne. Økt aktivitet i område vil 

teoretisk sett legge større press på kulturminnene. Dette området er allerede bebygd og en anser 

ikke at denne planen vil bidra til så stor aktivitet at kulturminnene er i fare. Videre ligger området på 

en privat boligtomt, noe som gjør at det er unaturlig å ferdes der. 
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Figur 9 viser vindkart for Norge

Kommentar er :

Planområdet ligger på Frøya og e r naturlig utsatt for mye vær. Opplevelsen for hva som er sterk vind

kan nok vær forskjellig fra en innbygger på Frøya og en innbygger fra innlandet . Uansett vil

byggtekniske forskrifter legge føringer for hvordan byggene skal oppføres

Når de t gjelder Rad on er det en oppfatning av at dette er et «innlandsproblem», noe som ikke

medfører riktighet. Byggteknisk forskrift setter strenge krav til oppføring av bygg i slike områder.

Byggteknisk forskrift ivaretar forholdene som vind og Radon. Etterso m dette er en del av kravene i

byggesaksbehandlingen, blir dette ikke medtatt i bestemmelsene.

Konsekvensene av havnivåstigningen og stormflo er vurdert av kommunen . Bygn inger anbefales å

settes på kote 3,0 m . Dette er lagt inn i bestemmelsene

Det er kult urminner i næ rområdet. Det er lagt inn i bestemmelsene om aktsomhet i forhold til

kulturminner.
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5.10 Sosial infrastruktur
I dette inngår skole, barnehager, sosiale møteplasse r osv.

Figur 10 viser sosial infrastruktur

- Eksisterende: Ba rnehage og s kole på Nabeita ligger ca 1. 5 km fra planområde.

- Det er etablert gang - og sykkelveg langs hovedveien FV716 . Det er derfor ikke behov for

skoleskyss for barna som går på grunnskolen.

- Nabeita skole er en naturlig møteplass for de minste barnas fritidsaktiv iteter.

- D et er kort vei med bil til kommunesenteret Sistranda (ca. 4km. ) hvor det er helsetilbud og

videreg ående skole.

- Det er det under 1 km til nærmeste dagligvarebutikk

- Småbåthavn og tilgang til sjørelaterte aktiviteter er noe en setter pris på . D ette e r et sosial

treffsted og hobby. Nærmeste etablert småbåthavn ligger i bukta like ved ,c a 6min kjøretur

m/bil .

- Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: Planforslaget omfatter så lite areal at

det ikke påvirkere sosial infrastruktur. O mrådet ligge r videre gunstig plassert i forhold til

sosial infrastruktur .
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5.11 Teknisk infrastruktur 
Eksisterende: Vann til området går via Hammarvik vannverk. Vannledningen ligger i vegkanten i 

umiddelbar nærhet av de nye tomtene.   Det er også etablert en egen felles utslippsledning ut i sjø 

fra området.   

 

Figur 11 viser vann/avløp 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget:  Frøya kommune er midt i en 

registeringsprosess om utslipp i sjø og registrering av resipienter. Det er derfor usikkert om det 

kreves spesielle rensebehov og om det må avsettes areal til dette. 

Ettersom det knyttes usikkerhet rundt temaet ønsker man ikke å legge føringer for plassering av 

teknisk anlegg. Dette kan bestemmes på et senere tidspunkt i forbindelse med byggesak. 

Overvann er planlagt til terreng.  ( Se forslag til ledning kart vedlegg 8) 
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5.12  Trafikkforhold 
Eksisterende: Adkomsten til området går via Hamarvikringen og videre ca 400m til enden av 

Hammarnesveien. Det er ikke registret ÅDT.  

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: Antall bilpasseringer og antall fotgjengere på 

veien vil naturligvis øke når det etableres 3 nye tomter på ende av vei.  (Se kapittel 6 Begrunnelse) 

 

5.13 Universell utforming 
En vil tilstrebe tiltakene slik at de er tilgjengelig for alle personer i forskjellig faser av livet eller i 

tilknytning til den enkeltes utfordringer i hverdagen. 

Eksisterende forhold: området ligger på et platå ovenfor adkomstveien. Dette betyr at det vil bli en 

liten stigning frem til bygningene. Videre vil lekeplassen ligge på et forholdsvis flatt parti litt ovenfor 

veien. 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: plasseringen er slik at det er mulig å oppnå 

universell utforming innenfor den enkelte tomt.  

 

5.14 Kulturminner 
Området er vurdert av kulturmyndighetene og det er ikke gjort krav om nærmere undersøkelser. Det 

vises forøvrig til kulturminneloven. 
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6 BEGRUNNELSE FOR VALGTE LØSNINGER 

6.1 Begrunnelse, inngrep i 100-metersbeltet 
Planforslaget ligger delvis i 100m beltet, se fig 12 . Tiltakene ligger derimot i tilknytning til 

eksisterende boligfelt og ligger også bak eksisterende bygg . Det er noen eksisterende bygg mellom 

planforslaget og strandsonen. På bakgrunn av dette kan en ikke se at strandsonen blir ytterligere 

berørt. Det er inntegnet en helhetlig byggegrense mot sjø 

 

 

Figur 12  venstre: viser planen og 100m beltet   Høyre: planen med inntegnet byggegrense . 
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6.2 Begrunnelse, forholdet til rullering kommuneplan 
Fylkesmannen henviser til rullering av overordnet plan. 

Frøya kommune har pr dato kunngjort planprogram for kommuneplanens arealdel.  En forventer at 

arbeidet med arealplanen vil ta flere år. Samtidig er det etterspørsel etter tomter, spesielt på 

strekningen Sistranda- Flatval .  

Dette planforslaget ligger innenfor et område som er svært ettertraktet for boliger. Videre er det kort 

vei (gangavstand) til skole/barnehage og handel. Det er etablert infrastruktur, også gang/sykkelvei og 

bussholdeplass. 

Området er pr dato regulert til fritidsboliger, det er derfor beregnet bebyggelse i område. 

Nærområdet er bebygd med boliger , og det er derfor etablert infrastruktur til boliger.  

En ser ikke at 3-4 nye boenheter vil tilføre nærområde eller overordnet planlegging av boligstruktur 

vesentlige konsekvenser 

 

6.3 Begrunnelse, trafikkforhold 
Planområdet ligger i enden av Hammarnesveien. Veien er 3,0m bred, noe som var vanlig standard da 

veien ble bygd. Den er asfaltert.  Det er ikke tilrettelagt for gående. Eksisterende plan er heller ikke 

med fortau. 

Boligfeltet er utbygd for mange år siden. Det err god plass mellom tomtegrense og vei. Det oppleves 

derfor ikke trangt eller uoversiktlig å ferdes langs veien. Veien er en rettstrekning med en svak 

stigning/helling . Den oppfattes heller ikke som trafikkfarlig. 

Type trafikk i dag er personbil og annen nyttetrafikk. 
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Nærmeste bussholdeplass er ved RV716 ca 500 m fra planområdet. For å komme dit trenger man

ikke krysse vei eller noen trafikkfarlige punkter .

Figur 13 viser planområdet og bussholdeplass

En kan ikke se at 3 - 4 nye boenheter vil øke trafikk mengden vesentlig, eller at trafikkforholdene til

gående blir vesentlig forverret.

6.4 Planforslaget s påvirkning på den eksisterende bebyggelse n
Ettersom boligfeltet allerede er bebygd, vil de nye boligene få innvirknin g på den eksist erende

bebyggelse. De vil ligge foran den eksisterende bebyggelse i retning en der det er sjøutsikt.

Nye bygg vil ha litt påvirkning på eneboligen på gnr 10/197 , men mest for fritidsboligen på gnr 10/16 .

Det er spesielt utsiktsforholdene som blir påvirket

B oligen på 10/197 er orientert med utsikten mot sør/øst. Mens f ritidsboligen på 10/16 er orientert

med utsikt i sør og vest. Se fig.14
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Figur 14 viser utsiktsforholdene ( plankart et i illustrasjonen er ikke i samsvar med ve dtatt plan )

Bygget på 10/197 er orientert slik at utsikten f ra stuen og uteplassen er slik at det blir lite endringer.

Planforslaget vil legge begrensninger for utsikten for Fritidsboligen på 10/16 i retning sør. En ser at

uteplass ligger slik til at de f år mindre ut sikt en n før. Fritidsboligen har derimot gode ut siktsforhold i

sør og vest .

Det er laget temakart som viser utsiktsforholdene til den enkelte tomt se vedlegg 3
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6. 5 Lan d sk a p sbilde og sol/skygge
L andskap et i området er småkupert og med begrenset ve getasjon. E ksisterende bebyggelsen har

forskjellig e høyder og farge, men ingen bygg skiller seg ut. En ønsker å bevare denne bebyggelsens

karakter. Dette gjøres ved at man finner fellesnevnere for område t som en ønsker å føre videre til de

nye byggene.

En vil derfor sette begrensinger på hvilken type tak som k an tilla tes samt høyde på bygg .

Se fig: 15 : 3d - modell som viser ny og eksisterende bebyggelse sette fra fra sjøen ( eksisterende hus er

hvite og nye er oransje)

Figur 15 planområdet sett fra et punkt ved sjøen.

Kart som viser siktepunkt fra sjøen opp i mot området (sefig15)
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6.5.1 Sol/skyggeanalyse
S ol/skyggeforhold er vurdert ut ifra en analyse laget i Gemini Terreng. Se vedlegg 5,

sol/skyggeanalys e

Nedenfor er de et tids punktet på våren hvor analysen viser at nye tiltak vil gi l itt skygge .

Vår kl 15 .00

Vår kl 1 8 .00

En ser ikke at de nye bygningene har påvirkning på eksisterende bebyggelse når det gjelder

sol/skygge.
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Figur 16 utsikt fra pla nområde

6.6 Naturmangfoldsloven
Forholdet til krav om Naturmangf oldsloven

Det overordnede formålet med Naturmangfoldloven er å ta vare på naturens mangfold og de

økologiske prosessene gjennom bærekraftid bruk og vern.

Som grunnlag har en gått igjennom forskj ellige baser som blant annet går på flora og fauna .

Vurdering : Det er ingen viktige naturtyper eller kjente forekomste r av spesielt sjel dne arter vil bli

berørt. Tiltaksområde t er tidligere påvirket av menneskelig virksomhet.

Arealbeslaget av naturområder vil i større sammenheng ha liten betydning.

På grunnlag av d et som er kjent av fugleliv i planområde t vil tiltaket ku n påvirke lokale populasjoner

av vanlige arter. Omfanget vurderes derfor å bli intet - lite negativt

Mindre dyr med små territorier vil kun ne bli redusert , men virksomhetsomfanget vurderes som intet -

l ite negativ

Endringer/konsekvenser som følge av planfors laget: Forslaget vil naturlig endre en del av

naturmangfoldet, men dette er av intet - lite negativ virkning for naturmangfoldet.
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6.7 Beitejord

Figur 17 viser områder som brukes til beite.

Et område som er registrert til beiteareal på ca 3 da vil bli bebygd.

Området er allerede omdisponert til f ritidsboliger i h h t eksisterende reguleringsplan.

D et er flere områder i næ rområde hvor det drives beite. Dette gjelder også tilgrense nde

eiendomm en gnr 9/16. Ut i fra at planformålet i dag er fritidsbolig og området skal endres til boliger ,

anser en ikke at det får konsekvenser for landbruket, da det allerede er omdisponert.
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§1 AVGRENSING

Regulert område er vist med reguleringsgrensen på plankart med plan - ID 1620201702 , datert 08.11.18

Disse bestemmelsene gjelder for arealet som ligger innenfor plangrensen.

§2 REGULERINGSFORMÅL

I medhold av plan - og bygningsloven §12 - 5 og §12 - 6 er planområdet inndelt i arealer med følgende
arealformål, hensynssoner og områdebestemmelser.

Bebyggelse og anlegg (PBL § 12 - 5 nr 1)

Boligbebyggelse
Lekeareal

Samferdsel (PBL § 12 - 5 nr 2 )

Kjøreveg
Annen veggrunn
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§3 FELLESBESTEMMELSER 

§ 3.1 Generelle bestemmelser  

a) Bebyggelse skal gis en estetisk tilfredsstillende form, materialbehandling og farge. Tilbygg, 

o.l. skal tilpasses den eksisterende bebyggelsen med hensyn på de nevnte faktorer. Byggene 

skal ha helhetlig uttrykk i form og farger. Alle bygg skal fundamenteres på grunnmur/plate på 

mark og plasseres slik at de ligger lavt i terrenget. De skal plasseres i terrenget slik at 

silhuettvirkning unngås i forhold til naboer og ferdselsveier. 

b) Ved søknad om søknadspliktige tiltak skal det utarbeides min. to terrengsnitt av tiltaket og 

situasjonsplan i målestokk 1:500 som viser:  

 Bygningenes plassering, høyder og evt. Byggetrinn 

 Eksisterende bebyggelse 

 Parkeringsareal og ev. Carport 

 Vann/avløp fra tilkoblingspunkt til bygning 

 Byggegrenser 

 Eiendomsgrenser 

 Utenomhusareal 

 adkomst til veg 

 internt trafikkareal og parkeringsplasser 

 behandling av den resterende ubebygde delen av tomta (herunder tilsåing og 

beplantning) 

c) All bebyggelse skal legges på kote +3,0 NN2000 eller høyere. 

d) Det tillates ikke utendørs lagring av løsøregjenstander, lagring må foregå i containere eller 
innendørs. Ubebygde areal skal gis en tiltalende utforming. Opparbeidede areal skal holdes 
ryddige.  

e) 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. 

f) Universell utforming. All bebyggelse, utearealer og samferdselsanlegg skal være universelt 

utformet slik det følger av bestemmelser i byggetekniskforskrift. 

g) Det tillates oppført renseanlegg. 

 

§ 3.2  Kulturminner 

a) Skulle det under bygge- og anleggsarbeid i marken komme fram gjenstander eller andre spor 

som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Trøndelag 

fylkeskommune omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. 

 

 

§4 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

§ 4.1 Boligbebyggelse (1110) 

a) Innenfor område kan det bygges eneboliger med tilhørende garasje/bod. Tomt A kan også 

bebygges som to-mannsbolig. 

b) Garasje kan oppføres inntil 1 m fra tomtegrensen.  
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c) Det tillates tradisjonelt saltak, valmtak og pulttak mellom12-45 grader. Flate tak tillates ikke. 

d) Maks %BYA, mønehøyde, gesimshøyde og parkering er som følge: 

Tomt  Type bolig Maks % 
BYA 

Maks 
mønehøyde 
(m.o.h) 

Maks 
gesimshøyde 
(m.o.h) 

Minimum 
parkering inkl. 
garasje 

Tomt 
A 

Enebolig/to-
mannsbolig 

60% 19,0 moh 17,0 moh Enebolig 3 stk 
To-mannsbolig 2 
stk 

Tomt 
B 

Enebolig 45% 16,0 moh 14,0 moh 2 

Tomt 
C 

Enebolig 45% 14,0 moh 12,0 moh 3 

Tomt 
D 

Enebolig 45% 16,0 moh 16,0 moh 3 

 

e) Alle bygninger skal plasseres slik i terrenget at fundamenter og grunnmurer blir så lave som 

mulig slik at en unngår silhuettvirkning i forhold til naboer og ferdselsveger. 

f) Bebyggelse og infrastruktur skal i størst mulig grad tilpasses eksisterende terreng, fortrinnsvis 

gjennom senkning av terrenget i bakkant, heller enn ved fylling i forkant. 

g) Bebyggelse skal plasseres innenfor de byggegrenser som er vist i plankart. Byggegrense skal 

gjelde som angitt på plankart. 

h) Ved søknad om rammetillatelse skal det gjøres rede for evt. nødvendige tiltak for skjerming 

av støy, både i fasader og for uteareal for boliger. Bolig skal tilfredsstille anbefalte 

retningslinjer i T-1442/2016. Lydnivå innendørs i boliger og på utendørs oppholdsareal, 

inkludert parkareal skal tilfredsstille NS 8175 klasse C. 

i) Det kan settes opp bom over veien for å hindre uønsket kjøring/trafikk på tomt D 

Forutsetningen er at det ikke forhindrer snumulighetene. Bommens plassering eller 

utforming skal ikke hindre gående/syklende å passere. Bommens plassering i kartet er kun 

veiledende. 

 

 
4.2 Avløp 

a) Før byggetillatelse blir gitt skal det avklares hvordan utslippet av avløp skal behandles. 

b) Innenfor formålet boligbebyggelse tillates det oppsetting av renseanlegg og andre anlegg 

som er nødvendig for å drifte et felles avløpsanlegg. 

c) Fellesledninger, kummer og annet nødvendig utstyr skal plasseres på en slik måte at dette 

ikke virker skjemmende. 

d) All ny bebyggelse innenfor området skal tilknyttes stedets vannverk.  
e) Spillvann skal føres i felles ledning til slamavskiller og ut i felles utslippsledning. 
f) Overvann skal føres til terreng. 
g) Fellesledninger, kummer og annet nødvendig utstyr skal plasseres på en slik måte at dette 

ikke virker skjemmende i terrenget.  Etter legging av vann - og kloakkledninger, samt 
plassering av eventuelle kummer, skal det foretas terrengmessige behandlinger, slik at det 
ikke oppstår sår i terrenget som virker skjemmende for omgivelsene. 

h) Søknad om tilkobling og abonnement til offentlig vann/avløpsanlegg sendes til 
driftsavdelingen, Frøya kommune, i god tid før tilkoblingen. 
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§ 4.4 Lekeareal 

a) Lekeplass er for tomtene innenfor reguleringsplanen, men kan også benyttes av andre. 

Lekeplassen skal gis en tiltalende utforming og behandling som gir mulighet for ulike typer 

lek i ulike årstid.  

b) Det skal tilrettelegges for variert lek for barn i flere aldergrupper, med sandkasse, huske og 

et annet lekestativ/element samt en benk. Areal brattere enn 1:3 regnes ikke med i arealet. 

 

§ 5 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTUKTUR  

§5.1 Kjørevei 
a) Dette er kjøreveger som er vist i planen 
b) Kjørebredde på eksisterende vei er 3,5 m bredde 
c) Ved bygging av veg tillates det mindre justeringer/tilpasninger for minst mulig 

terrenginngrep innenfor avsatte areal til vei 
d) Kjørevei er felles. 
e) Det kan settes opp bom over veien for å hindre uønsket kjøring/trafikk på tomt D 

Forutsetningen er at det ikke forhindrer snumulighetene.  
Bommens plassering eller utforming skal ikke hindre gående/syklende å passere. 
Bommens plassering i kartet er kun veiledende. 

f) Plassering av avkjørsel er vist på plankartet med adkomstpil. Rådmannen kan tillate annen 
plassering dersom denne etter kommunens skjønn er akseptabel med tanke på frisikt, 
trafikkavvikling og sikkerhet. 
 

§5.2 Annen veggrunn 
a) Dette er areal i form av skråningsutslag og grøfter som naturlig tilfaller veiene i område. 

Disse skal tilsåes og gis et naturlig utseende.  
 
 
 
§ 6 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
 

a) Vann og avløp: Det kreves godkjent vann- og avløpsplan for området før det gis 
igangsettingstillatelse 
 

b)  Lekeplassen, felt F_BLK, skal være opparbeidet før brukstillatelse kan gi s for 2. nye 

boenheter i planen. Dette skal besørges av grunneier. 
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NR FRA UTTALELSE FORSLAG LØSNING fra KP 
1 Fylkesmannen i S-T Mener at området må vurderes i forbindelse med rullering av 

gjeldende arealplan 

 

 

Er kritisk ovenfor planlegging på innmarksbeite. 

Ønsker utredning i forhold til beiteressurser og en vurdering på 

boligbygging  

 

 

Ny bebyggelse må ikke plasseres nærmere 100m beltet  en 

eksisterende bygg. 

 

ROS-analyse må utarbeides. 

 
Ønsker at folkehelsetemaet blir vurdert og ivaretas. 

 

Minner om lek og opphold for barn. 

 

 

Universell utforming må ivaretas 

Ettersom kommunen har godkjent oppstart igjennom oppstartsmøtet 

tolker man at det her er tatt en avgjørelse. 

 

 

Lage en utredning og visualisering som går på beite og landbruk i 

område. 

 

 

 

Ok, visualiseres. 

 

 

OK 

 
Ok, lage også en oversikt over turmuligheter og møteplasser 

 

Ok, lage et område for de minste barna, henvise til område rundt for 

de eldste barna. 

 

Ok 

2 Statens Vegvesen Har ingen merknader til oppstartsvarslet Ok 

3 Sør-Trøndelag 

Fylkeskommune 

Har mottatt to brev datert 10/7 og 13/7. 

Brev av 10/7 varsler befaring mens det andre brevet avkrefter 

nødvendigheten av dette.  

 

Området har lite potensialer for automatisk fredete eller andre 

vernede kulturminner.  

 
Minner om prinsippet med universell utforming og barn og 

ungers oppvekstsvilkår. 

 

 

 

 

Ok 

 

 
Ok , se svar fylkesmannen 

4 NVE Har ikke mottatt svar Tolker at oppstartsvarslet er behandlet som en orientering og at de 

ikke har kommentarer på dette tidspunktet. 

 
5 

Trønderenergi Har ikke mottatt svar Tolker at oppstartsvarslet er behandlet som en orientering og at de 
ikke har kommentarer på dette tidspunktet. 

6 Hamarvik Vannverk Har ikke mottatt svar Tolker at oppstartsvarslet er behandlet som en orientering og at de 
ikke har kommentarer på dette tidspunktet. 
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Detaljreguleringsplan – Nordnessa (1620201702) 

Merknadsbehandling etter første gangs- høring og offentlig ettersyn 

Det er innkommet 03 høringsuttalelser, fordelt på 03 fra myndigheter/andre offentlige 

foretak og 00 fra utbyggingsinteresser og enkeltpersoner. 

Her er innspillene delt i: 

A. Myndigheter/andre offentlige foretak m.v. (3 stk) 

B. Utbyggingsinteresser og enkeltpersoner (ingen) 

C. Lag og foreninger m.v. (ingen) 

Hovedinnholdet samt hvordan det er håndtert i planforslaget, framgår av følgende tabell: 

Kommentarer til merknadsbehandlingen er gitt av Forslagstiller v/Kystplan , 12.11.2018,  
merket som KP. 
Nytt kart og dokumenter er merket med ny dato 08.11.2018 

 

A. Myndigheter/andre offentlige foretak 

Nr A1 Fylkesmannen i Trøndelag Dato: 06.11.2018 

1. Vi viser til vår forhåndsuttalelse av 21.08.2017, hvor vi rådet kommunen til å 
vurdere forslaget til endring av arealbruk ved revisjon av kommuneplanens 
arealdel. Dette ikke minst ut fra at området delvis består av innmarksbeite og at 
gjeldende plan, som regulerer området til fritidsbebyggelse, ikke åpner for 
ytterligere fortetting i området. Kommunen har, tross dette rådet, vurdert at 
planprosess for denne planendringen kan gjennomføres i forkant av 
arealplanrevisjonen. 

2. Det planlegges for 4-5 boenheter innenfor området. Fylkesmannen som 
landbruksmyndighet ber kommunen vurdere en høyere utnytting av dette 
attraktivt beliggende området før sluttbehandling. 

3. Planområdet er satt av til fritidsbebyggelse i gjeldende plan. Det vil si at 
planforslaget ikke i tråd med planen. Området Hammarvika – Hammarneset ligger 
sentralt, og har etter hvert fått form som et boligområde. Slik sett er en endring fra 
fritidsbebyggelse til bolig en naturlig utvikling. 

4. Store deler av planområdet ligger innenfor 100-metersbeltet langs sjøen. Det vises 
til vår tidligere uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid, og til vår uttalelse til 
reguleringsplanarbeid for Hammarvikbukta boligområde som også er i gang. Det er 
viktig at det i reguleringsplanen for Nordnessa ikke åpnes for inngrep nærmere 
sjøen enn eksisterende bebyggelse. 
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Kommentar: 

1. Ettersom kommunen har godkjent oppstart gjennom oppstartsmøtet. Det er 
ønske at områder satt av til fritidsboliger heller brukes til helårsboliger i sentrale 
områder med kort avstand til butikk og offentlige servicefunksjoner. Dette er i 
tråd SPR samordnet bolig, areal og transportplanlegging. Aktuelt med høyere 
utnytting? 

2. Høyere tetthet er vurdert, men planforslaget slik det framlagt er i tråd med 
tålegrensen for etablert infrastruktur og eksisterende boligstruktur i område. 
Reguleringsplan ivaretar eksisterende og planlagt bebyggelse i henhold til 
gjeldende plan. 

3. Ok, se punkt 1. 
4. Framlagte planforslag åpner ikke for mer bygging innenfor 100 metressene enn 

gjeldende plan. 
 

 
 
 
 

KP 
 Det er ikke aktuelt med høyere utnytting   
 

 

 

Nr A2 Trøndelag Fylkeskommune Dato: 07.09.2018 

1. Planforslaget viser to byggegrenser, dette kan bidra til misforståelser. Egen 
byggegrense mot sjø (BMS) bør tas ut av planen, slik anbefaler vi at planen gjøres 
mest mulig entydig. 

2. Fylkeskommunen utførte en arkeologisk befaring av planområdet 12.07.17. Det ble 
ikke observert automatisk fredete eller andre verneverdige kulturminner som 
planen vil komme i konflikt med. Det er registrert rester av en nyere tids hustuft 
like vest for planområdet med Id 121094. Vi minner om den generelle 
aktsomhetsplikten etter § 8 i kulturminneloven. Dersom en under opparbeidingen 
skulle støte på noe spesielt i grunnen (mulig fredet kulturminne), må en stanse 
arbeidet og varsle fylkeskommunen. 

Kommentar: 

1. Egen byggegrense mot sjø (BMS) er fjernet. 
2. Ok, ivaretatt gjennom bestemmelse § 3.2. 

 

 

 

KP 
Byggegrense en fjernet i kartet 
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Nr A3 Statens vegvesen Dato: 10.09.2018 

1. Frøya kommune er i gang med rullering av sin arealplan, og Statens vegvesen 
mener kommunen burde avventet arealplanen før de regulerer dette boligfeltet. 
På den måten ville man kunne sett dette boligområdet i sammenheng med hvor og 
hvordan Frøya kommune ønsker å etablere boligområder i et overordnet 
perspektiv. Reguleringsplanen omfatter dog kun tre nye boligtomter, hvor det 
tenkes oppført til sammen fire boenheter, i et allerede etablert boligområde. 

2. Området ligger i privat veg Hammarnesvegen, som har avkjørsel kommunal veg. 
Langs fv. 716 er det gang- og sykkelveg hele veien inn til Nabeita skole. Fra 
området er det ca 1,6 km til skolen. Statens vegvesen anser trafikksikkerheten på 
skoleveg for å være ivaretatt i så måte. Statens vegvesen har ingen merknader til 
planforslaget. 

Kommentar: 

1. Se punkt 1 til Fylkesmannen sin uttalelse.  
2. Ok, trafikksikkerhet ivaretatt på tilfredsstillende måte 

 

 

 

KP 
Ingen kommentarer 
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Nr A3 Merknader fra saksframlegg 23.08.18 Dato: 10.09.2018 

Endringer/ justeringer som må foretas før sluttbehandling er: 
Planbeskrivelse: 

1. Deltema sosial infrastruktur må oppdateres med riktige avstander til 
skole/barnehage. 

2. Deltema vind bør omtale lokalklimatiske forhold, spesielt for uteoppholdsarealer 
tidlig på våren/sommer. 

3. Sol/skyggestudier for vår kl.19 gjengitt i planbeskrivelsen viser en solvinkel som 
tilsvarer ca. kl. 12. 

 

Rådmannens kommentar: 
1. Er oppdatert fra forslagstiller. 
2. Tema er videre vurdert i planbeskrivelse og ROS- analyse fra forslagstiller. 
3. Sol/skygge oppdatert med tidspunktene kl 15.00 og 18.00 fra forslagsstiller 

KP 
Avstand settes til 1,5km 
Vind er omtalt i ROS-analysen 
Sol/skygge er endret til klokkeslett  kl 15.00 og kl 18.00 

Illustrasjonsmateriale fra forslagsstiller: 
4. Alle temakart som inkluderer feltavgrensninger henviser til et tidligere utkast 

av plankart. Disse oppdateres i henhold til endelig plankart. 
5. Sol/skyggeanalyse oppdateres med presise opplysninger for tidspunkt, 

spesifisert med vår/sommertid. Solstudier er markert med tidspunktene 08.00 
og 19.00, solvinkelen er feil for bilde markert vår kl. 19.00 (samme som for 
planbeskrivelse). Solstudiene bør dokumentere de tidsrom der det er aktuelt 
for barn og voksne å benytte utearealer på dagtid og tidlig kveld (minimum 
kl.15.00). 

 

Rådmannens kommentar: 
4. Temakart m. mer oppdatert i henhold til nytt planforslag fra forslagstiller. 
5. Se punkt 3. 

KP 
Nye illustrasjoner er lagt inn 
Temakart er byttet ut. 
 
Sol/skyggeanalysen er endret klokkeslett til 15.00 og 18.00 
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Plankartet: 
6. Feltnavn mangler for alle formål, disse må ha anvisning for eieform 

offentlig/felles/privat, se standard for navngivning av formålsareal (link). 
7. Det er 2 typer linjer for byggegrenser, BMS (byggegrense mot sjø) og byggegrense 

innenfor hver enkelt tomt. Disse samsvarer ikke med hverandre og linje for BMS 
ligger delvis utenfor byggeområder. Foreslåtte byggegrenser for feltene skal 
ivareta byggegrense mot sjø, en BMS er overflødig. 

8. Byggegrensen for felt D revurderes slik at den er i tråd med fylkesmannens innspill 
om at ikke nye bygg bør tillates oppført mellom eksisterende bygg og sjø, se 
rådmannens kommentar til innspill fra fylkesmannen. Søndre linje for byggegrense 
ligger utenfor byggeområdet. Garasjebygg beliggende i felt D ligger delvis utenfor 
foreslått byggegrense i feltet. Foreslått byggegrense i felt D gir mulighet for å føre 
opp bygning nærmere sjø enn det eksisterende bebyggelse ligger i dag, samtidig 
som den forhindrer gjenoppføre av garasje på samme sted, dersom denne skulle 
brenne ned. 

9. Avkjørselspiler på plankart mangler (adkomst til tomtene fra kjørevei)12.   
10. Det er vist 2 vendehammere i plankartet. Plassering av bom, nevnt i bestemmelser, 

er ikke vist i plankart. Dersom vendehammer ved felt D skal være privat kan arealet 
inngå i byggeområdet, og ikke reguleres som (felles) kjøreareal. Se kommentar til 
bestemmelse, §5.1. 

 

Rådmannens kommentar: 
6. Feltnavn og eierform lagt inn i nytt forslag fra forslagstiller. 
7. Byggegrense BMS er fjernet.  
8. Byggegrense for felt D er justert og gjort mindre 
9. Avkjørselspiler er lagt inn fra forslagstiller 
10. Vendehammer på tomt D er fjernet og lagt inn på vei. Tilhørende bestemmelse er 

revidert. 

KP 
Feltnavn er lagt inn med eierform 
Byggegrensen BMS er fjernet 
Byggegrense på tomt D er flyttet 
Avkjørselspil er lagt inn 
Vendehammer på tomt D er fjernet 
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Bestemmelser: 
11. § 3.1 Generelle bestemmelser: Punkt a) ‘Bebyggelse skal gis en estetisk 

tilfredsstillende form, materialbehandling og farge. Tilbygg, o.l. skal tilpasses den 
eksisterende bebyggelsen med hensyn på de nevnte faktorer. Byggene skal ha 
helhetlig uttrykk i form og farger.’ Bestemmelsen gir ikke entydige bestemmelser 
for utforming av bebyggelse (‘estetisk tilfredsstillende’). Punktet overlapper med 
KPAs krav til utforming for bebyggelse innenfor 100-metersbeltet fra sjø stilles 
gjennom fellesbestemmelser i KPAs §3.10. Krav til utforming av bebyggelse i 
strandsonen bør videreføres for hele planområdet gjennom bestemmelsene, i tråd 
med til enhver tid gjeldende KPA. 

12. § 4.2 AvløpPunkt a) synes å referere til et område i plankart som ikke er definert: 
‘Område for eksisterende septiktank. Det tillates oppført renseanlegg på området.’ 
Første setning strykes og hele avsnittet revurderes og flyttes til 
fellesbestemmelser. Punkt b) ‘før byggetillatelse’ er en rekkefølgebestemmelse og 
flyttes til §6, rekkefølgebestemmelser. 

13. § 5.1 Vei Punkt d) ‘Kjørevei skal være privat’ og e) Det kan settes opp bom over 
veien for å hindre uønsket kjøring/trafikk på tomt D. Forutsetningen er at det ikke 
forhindrer snumulighetene.’ Kjøreveien er felles for flere felter og reguleres felles, 
angitt med feltnavn (f_SKV). Kjøreveien skal være offentlig tilgjengelig og gi 
offentligheten tilgang til strandsonen. Plassering av bom i plankart skal ivareta 
dette. Det må dokumenteres hvordan dette løses. 

14. § 6 Rekkefølgebestemmelser Punkt b): Formuleringen ‘Lekeplassen skal 
opparbeides av utbygger når to av tomtene i planen er tatt i bruk’ er noe upresis. 
Opparbeidelse bør generelt knyttes til enten igangsettelsestillatelse, brukstillatelse 
eller ferdigattest for bolig, og det bør presiseres om det er 2. søknad om 
tiltak/boenhet nytt areal eller 1. boenhet i tillegg til den eksisterende. 
Bestemmelsen foreslås endret til: ‘Lekeplassen, felt f_BLK, skal være opparbeidet 
før brukstillatelse kan gis for 2. nye boenhet i planområdet. For felt D legges inn 
bestemmelse som hindrer ny bebyggelse innenfor feltet, men tillater 
gjenoppbygging av eksisterende bebyggelse. 

Rådmannens kommentar: 

11. Bestemmelse er revidert og omformulert til å være i henhold til bestemmelse 
3.10 i KPA.  

12. Bestemmelse er revidert i tråd med tilbakemelding. Deler av bestemmelse er 
flyttet til rekkefølgebestemmelser § 6.  

13. Eierform på vei er ført i plankart. Plassering av bom og revidering av felt D 
ivaretar allmenhetens tilgang i tråd med tilbakemelding av forslagstiller. 

14. Rekkefølgebestemmelse § 6.b er revidert i tråd med tilbakemelding gitt. For felt 
D er feltet avgrenset og gjort mindre. Feltet tar dermed for seg kun eksisterende 
opparbeidet tomt. 
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KP 
§3.1 a) Tilføyes: Alle bygg skal fundamenteres på grunnmur/plate på mark og plasseres slik at 
de ligger lavt i terrenget. 

 
§4.2 Endret i henhold til merknad fra kommunen 
§5.1 Endret i henhold til merknadene fra kommunen. 
Følgende er endret: 

d)Kjørevei er felles. 
e) Det kan settes opp bom over veien for å hindre uønsket kjøring/trafikk på tomt D 
Forutsetningen er at det ikke forhindrer snumulighetene.  
Bommens plassering eller utforming skal ikke hindre gående/syklende å passere. 
Bommens plassering i kartet er kun veiledende. 

NYTT PUNKT 
             f) Avkjørselspilen i kartet er kun en veiledende plassering. 
(av erfaring er dette punktet ønskelig å ha med, da tomtene ikke er prosjektert. Det kan komme 
inn ønsker og løsninger som gjøre det formålstjenlig å justere avkjørselen noe) 
 
§6 Endret i henhold til merknadene fra kommunen med unntak av kommentaren rundt tiltak 
for å hindre ny bebyggelse innenfor tomt D.  Her er byggegrensen lagt inn i kartet og vil da være 
tiltaket som hindrer ny bebyggelse. 
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FRØYA KOMMUNE 

Samlet saksframstilling   
Saksbehandler: 

Stian Aspaas Haugen 

Arkivkode:  

PLAN 1620201702 

Arkivsaksnr: 

17/2308 

    Gradering:  

  

 

Behandling: 

119/18 Hovedutvalg for forvaltning 23.08.2018 

/ Hovedutvalg for forvaltning  

/ Hovedutvalg for forvaltning  

/ Kommunestyret  
 

SAMLET SAKSFREMSTILLING - DETALJREGULERINGSPLAN NORDNESSA 

GNR 10 BNR 9  

 

 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for forvaltning den 23.08.2018 sak 119/18 

 

Behandling: 

 

Vedtak: 

1. Hovedutvalget for forvaltning vedtar å legge reguleringsplan for Nordnessa 

gnr.10, bnr. 9 (planid 1620201702) med planbeskrivelse datert 07.03.18 plankart 

datert 07.03.18, og planbestemmelser datert 07.03.18 ut på høring og offentlig 

ettersyn i 6 uker, i medhold av pbl. § 12-11. 

2. Rådmannen skal før sluttbehandling i Hovedutvalget for forvaltning og 

Kommunestyret sørge for at planens innhold og framstilling blir digitalisert og 

kvalitetssikret, samt at det blir foretatt eventuelle mindre suppleringer og 

justeringer. 

3. Det tas sikte på å oppheve deler av følgende gjeldende detaljregulering; 

Hamarvika, deler av gnr. 3 bnr. 10, (planid 1620200912), ikrafttredelsesdato 

10.12.1998, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende 

bestemmelser, ved godkjenning av detaljregulering for Nordnessa gnr.10, bnr. 9 

(planid 1620201702). 

 

Enstemmig. 

 

 

Innstilling: 

1. Hovedutvalget for forvaltning vedtar å legge reguleringsplan for Nordnessa gnr.10, bnr. 

9 (planid 1620201702) med planbeskrivelse datert 07.03.18 plankart datert 07.03.18, 

og planbestemmelser datert 07.03.18 ut på høring og offentlig ettersyn i 6 uker, i 

medhold av pbl. § 12-11. 

2. Rådmannen skal før sluttbehandling i Hovedutvalget for forvaltning og 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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3. Det tas sikte på å oppheve deler av følgende gjeldende detaljregulering; Hamarvika, 

deler av gnr. 3 bnr. 10, (planid 1620200912), ikrafttredelsesdato 10.12.1998, inkludert 

alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, ved godkjenning av 

detaljregulering for Nordnessa gnr.10, bnr. 9 (planid 1620201702). 

 

Utredning: 

Vedlegg: 
1. Planbeskrivelse, datert 07.03.18 

2. Planbestemmelser, datert 07.03.18 

3. Plankart, datert 07.03.18 

4. Vedlegg 1: Sammenstilling høringsuttalelser 

5. Vedlegg 2: ROS analyse 

6. Vedlegg 3: Utsiktsforhold 

7. Vedlegg 4: landskap 

8. Vedlegg 5: Sol skyggeanalyse 

9. Vedlegg 6: Temaplan regplan og foto 

10. Vedlegg 7: Temakart plan og AR5 

11. Vedlegg 8: Temakart VA og regplan 

12. Vedlegg 9: Temakart forslag til byggenes plassering 

13. Merknader varsel om oppstart 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

1. Referat fra oppstartsmøte, datert 03.03.17 

2. Reguleringsplan for Hammarvika med tilhørende bestemmelser, vedtatt 10.12.1998 

(GJELDENDE REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDET) 
3. Kommuneplanens arealdel, vedtatt, med tilhørende bestemmelser. 

4. Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027, vedtatt 18.06.2015.  

5. Kommunal planstrategi 2016-2020, vedtatt 01.09.2016. 

 

Saksopplysninger:   
Planforslaget 

Forslag til detaljregulering for Nornessa er mottatt fra Kystplan AS, på vegne av tiltakshaver 

Harry Paulsen. Planområdet utgjør del av gnr/bnr 10/9 som ligger innenfor felt F1 i gjeldende 

reguleringsplan. Gnr/bnr 10/9 eies av tiltakshaver og omfatter strandlinje mot sjø, samt et 

lengre strekk av Hammarnesveien.  

 

Hensikt med regulering 

Hensikten med reguleringen/ omreguleringen er å legge til rette for utbygging av eneboliger og 

tomannsbolig i området.  

 

Beliggenhet, eksisterende forhold 

Planområdet ligger på Hammarneset på Frøya, lokalt kalt Nordnessa.  

Området består av tynn marin avsetning, innmarksbeite og skog med lav bonitet i NGUs 

kartverk, beskrevet som ‘lite vegetasjon, berg og myr’ av forslagsstiller. Det er ikke registrert 

lokaliteter for biologisk mangfold eller verdifulle naturtyper i eller ved planområdet. 

Planområdet ligger innenfor sone med høy aktsomhet for radongass.  

Det er registrert kulturminne rett ved planområdet, en tuft fra 1900-tallet. I Hammarvika ligger 

det et automatisk fredet kulturminne i sjø (løsfunn).  

 

Planområdet ligger delvis innenfor 100-metersbeltet for bebyggelse i strandsonen. Eksisterende 

bebyggelse ligger i strandsone, men innenfor gjeldende plans byggegrense mot sjø. På 

planområdet ligger en hytte som er gjort om til boligstandard, benyttet som helårsbolig samt en 
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garasje oppført nærmere sjø. På eiendommen stod det inntil nylig også et gammelt fjøs. På den 

del av eiendommen som ikke reguleres i planforslaget ligger et naust og to brygger.  

 

Planområdet har adkomst fra Fv716 (Sørfrøyvegen) via Kommunal veg Hammarvikringen, og 

ca. 400m langs Hammarnesveien, opparbeidet i 3,5m bredde uten eget gangareal. Det er ikke 

registert trafikkmengde for Hammarvikringen.   

Gangavstand til nærmeste bussholdeplass ved Sørfrøyvegen er ca. 650m. Det er ca.1 km til 

nærmeste dagligvare, barnehage og idrettsanlegg ligger ca. 1,8 km unna vestover langs fv 716 

opparbeidet med g/s-veg, mens Nabeita skole ligger ca. 2,2 km unna, der g/s ikke er 

opparbedet langs det siste strekket fram til skolen.  

 

Forhold til overordnede planer 

 

Nasjonale forventninger til kommunal planlegging, Kommunal planstrategi:  

Planforslaget er i tråd med Nasjonale forventninger til kommunal planlegging, med Bærekraftig 

areal- og samfunnsutvikling ved å regulere fortetting med helårsboliger.   

 

Kommuneplanens arealdel (KPA): 

Området er i kommuneplanens arealdel regulert med hensynssone H910: videreføring av 

gjeldende reguleringsplan. KPAs generelle bestemmelser gjelder også for den arealbruk som 

videreføres gjennom H910. KPA har definert en differensiert byggegrense mot sjø, som for 

planområdet følger byggegrense (formålsgrense) i fastsatt reguleringsplan.  

Vurdering av om planforslaget er i tråd med KPA (Det er vurdert at KPAs generelle 

bestemmelser gjelder parallelt med gjeldende reguleringsplan, videreført gjennom H910): 

Planforslaget avviker fra KPA v/gjeldende reguleringsplans arealbruksformål og bestemmelse 

om tetthet (se neste punkt). Planforslaget er i tråd med KPAs generelle bestemmelser, v/ §3.9 

etablering av lekeplasser, §3.10 utforming av bebyggelse i strandsonen og med KPA 

v/gjeldende reguleringsplan når det gjelder byggegrense mot sjø.  

 

Planforslaget medfører en omdisponering av registrert innmarksbeite jf. FKB-AR5 på om lag 

3,3 daa.  

 

Gjeldende reguleringsplan 

I gjeldende reguleringsplan for Hammarvika (ID1620200912) er området regulert til 

fritidsbolig, felt FB1 (avsatt til 4 fritidsboliger, ytterligere fortetting ikke tillatt, byggegrenser 

ligger i formålsgrensen). 

 

Avvik fra gjeldende plan: området søkes regulert til boligformål (helårsbolig: eneboliger og 

tomannsbolig), med fortetting av areal disponert av kun èn fritidsbolig i dag. 

Eksisterende fritidsbolig har to godkjente tilbygg, godkjent 7.7.2014, samt et garasjebygg.   

 

Innkomne merknader til planoppstart 

Kystplan AS varslet, i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser, oppstart av 

planarbeidet til berørte parter i brev 20.6.2017 og kunngjorde det i avisa Hitra-Frøya 

20.07.2017. Det kom inn totalt 4 uttalelser, fra totalt 3 etater. Disse følger saken som utrykte 

vedlegg. Hovedtrekkene i merknadene er referert nedenfor, og av forslagsstiller referert i eget 

vedlegg.  

 

Uttalelse fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 
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1) Mener at området må vurderes i forbindelse med rullering av gjeldende KPA.  

2) Er kritisk til utbygging av areal disponert til innmarksbeite, der gjeldende regulering 

ivaretar at arealet blir videreført som beitemark, og der omdisponering ikke er avklart 

på overordna nivå. Ønsker at beiteressurser utredes mtp. Arealomfang og arealkvalitet, 

adkomst til og press mot landbruksområder, samt konsekvenser for kulturlandskap.  

3) Ny bebyggelse må ikke plasseres nærmere sjø enn eksisterende innenfor 100-

metersbelte mot sjø, og det må tas landskapsmessige hensyn ved plassering av 

bebyggelse.  

4) ROS-analyse skal utarbeides etter DSBs veileder og godkjennes av kommunen.  

5) Folkehelse med tema som trafikksikkerhet, høyspent, beboeres tilgang til sosiale 

møteplasser, idrett og rekreasjon må ivaretas i videre planlegging.  

6) Minner om lek og opphold for barn  

7) Minner om at universell utforming må ivaretas.  

 

Forslagsstillers kommentar: 1) Ettersom kommunen har godkjent oppstart gjennom 

oppstartsmøtet tolker man at det her er tatt en avgjørelse 2) lage en utredning og 

visualisering som går på beite og landbruk i område 3) OK, visualiseres, 4) OK, 5) OK, lage 

også en oversikt over turmuligheter og møteplasser 6) OK, lage et område for de minste 

barna, henvise til område rundt for de eldste barna, 7) OK  

 

Rådmannens kommentar: Se kommentarer til plankart og bestemmelser.  

3) Fylkesmannen oppfordrer til å flytte dagens byggegrense mot sjø til plassering av 

eksisterende bebyggelse. Planforslaget slik det nå foreligger tillater teoretisk oppførelse av 

bygning nærmere sjø enn eksisterende bebyggelse. For å hindre oppføring av bygning nærmere 

sjø kan a) byggegrense flyttes til å omfatte garasjebygg for å angi dette som grense mot sjø 

og/eller b) det angis i bestemmelser for felt D at det ikke tillates oppført ny bebyggelse 

nærmere hus enn fritidsbolig, mens garasje kan gjenoppføres på samme sted ved eventuell 

skade.  

4) ROS-analysen er vurdert å være i henhold til DSBs nye veileder, men dels basert på et 

overordna kunnskapsgrunnlag.   

Øvrige punkter vurderes tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.  

 

Uttalelser fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune, 10.07.2017, 13.07.2013: 

Kulturminner:  

Det ble i 1. brev varslet om kulturminnefaglig befaring av planområdet. Av 2. brev 

framkommer at befaring er gjennomført.  

1) Området synes å ha lite potensiale for å finne automatisk fredede eller andre verneverdige 

kulturminner som planen kan komme i konflikt med.  

2) STFK minner om at prinsipper for universell utforming og barn og unges interesser skal 

ivaretas i planleggingen.  

 

Forslagsstillers kommentar: 1) OK 2) OK, se svar fylkesmannen 

Rådmannens kommentar: innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

  

Uttalelse fra Statens Vegvesen, 26.06.2017 

Ingen merknader 

 

Forslagsstillers kommentar: OK 

Rådmannens kommentar: innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 
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Andre aktuelle saker i området: 

Pågående byggesaker i området: Ingen registrerte. 

 

Vurdering: 
 

Byggeplanene 

Planforslaget åpner for bygging av 3 til 4 nye boenheter innenfor planområdet, i form av 

småhusbebyggelse med eneboliger og tomannsbolig, samt at eksisterende bolig blir omregulert 

fra fritidsbolig. 

 

Planforslaget er regulert med følgende planformål:  

- Bebyggelse og anlegg: Boligbebyggelse (1110), Lekeplass (1610) 

- Samferdselsanlegg- og teknisk infrastruktur: Kjøreveg (2011) og annen veggrunn – 

grøntareal (2019)  

 

Boligområde er detaljplanlagt i 5 delområder, merket A, B, C, D og ett som er navnløst - 

beskrevet som tillegsareal til naboeiendom. Plankartet må oppdateres med gyldige feltnavn.  

 

Kjøreveg (Hammarnesvegen) reguleres med 3,5m bredde, med 2 snuhammere og adkomst til 

naboeiendommene Hammarnesvegen 41 og 47 jf. dagens situasjon. I bestemmelsene tillates 

etablert bom som hindrer adkomst   

Plankartet mangler adkomstpiler og/eller bestemmelse om adkomstforhold, samt evt. 

markering av bom. Parkering forutsettes etablert på egen eiendom.  

 

Lekeplasser 

Lekeplass for småhusområdet er vist i planforslaget og regulert i eget felt i plankart (mangler 

benevnelse). Bestemmelser som sikrer opparbeidelse av dette før det gis brukstillatelse for 

boligene må korrigeres for å få en entydig ordlyd.  

 

Infrastruktur 

Parkering og adkomst for eksisterende boliger er ivaretatt.  

Privat veg Hammarvikvegen er opparbeidet i 3,0 m bredde uten fortau.  
 

Virkninger av planen: 

Landskap og stedets karakter: Planskissen er i tråd med gjeldende KPAs bestemmelser for 

tilpasning av bebyggelse innenfor 100-metersbeltet til sjø.  

Bebyggelsesstrukturen er utformet med hensyn på utsiktsforhold, sol og skygge og passer bra 

inn i Hammarnesveien som i dag er regulert med både boligbebyggelse og fritidsbebyggelse.  

 

Omkringliggende bebyggelse, utsiktsforhold: Utsiktsforholdene for eksisterende og planlagt 

bebyggelse er kartlagt for planskissen. Nye bygg vil ha noe påvirkning på enebolig på gnr 

10/197, mens utsiktsforholdene påvirkes mest for fritidsbolig på gnr 10/16. Se vedlegg x. 

 

Barn og unges interesser:  

Planforslaget tilfører nærområdet en felles lekeplass som også er tilgjengelig for 

omkringliggende tomger. Lek for småbarn forutsettes ivaretatt på egen tomt. Større barn har 

muligheter for lek på ubebygde arealer.  
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Det er 2,2 km avstand til Nabeita barneskole, ca. 1,8 km til Nabeita oppvekstsenter med 

Hammarvik Barnehage og idrettsanlegg med ballbane.   

 

Transport, trafikk og trafikksikkerhet: 

Planforslaget vil ikke påvirke trafikkmengden i større grad ved etablering av kun 3-4 nye 

boligenheter.  

Trygg skolevei: Planområdet har skoleveg langs Hammarnesvegen med blandet trafikk, 

deretter via en kort strekning (ca.65m) opparbeidet fortau langs Samvirkeveien, deretter ca. 

1,2 km langs fv 716 Sørfrøveien som er opparbeidet med separat g/s, (fram til Nabeita 

oppvekstsenter) før siste strekning fram til Nabeita barneskole på ca. 350 m langs fv 716 som 

ikke er opparbeidet med separat gang- og sykkelveg.  

 

Støy og støv: Planområdet ligger ikke støy- eller støvutsatt til og planforslaget vil ikke påvirke 

omgivelsene i stor grad ved etablering av kun 3-4 nye boligenheter. Boligenes støy 

ivaretas gjennom bestemmelsene, § 4.1 h).  

 

Lokalklima: Planområdet grenser til regulert klimavernsone, et formål som brukes for å hindre 

at inngrep og endringer i eksisterende terreng og vegetasjon fører til uheldige endringer i 

lokalklimatiske forhold, for eksempel vindutsatthet. Vind er omtalt i planbeskrivelse og ROS-

analysen, men omtales ikke som tema mtp. lokalklimatiske forhold.   

 

Sol- og skyggeanalyse: Planområdet har gode solforhold. Solstudier er utført, men har upresise 

benevnelser som ‘sommer’, ‘vår’ og ‘høst’, vist og mangler dokumentasjon for kl. 15.00.  

Planskissens skyggevirkning for nabobebyggelse er liten, grunnet lave byggehøyder. Plassering 

av felles uteoppholdsareal er god mtp. solforhold.   

 

Biologisk mangfold og naturmiljø: Planområdet har ingen registreringer av truede arter, 

naturmiljø eller annet naturmangfold. I planområdets nærhet ligger Hammarvikbukta lokalitet 

for ansvarsarter (teist, skjærpiplerke og ærfugl), Nordhammaren lokalitet (dvergfalk, gråtrost, 

bergirisk) og område for svært viktig marin naturtype (skjellsand), med områdenavn ‘Rundt 

Hitra’ i sjø utenfor planområdet.   

 

Landbruksinteresser: Planen innebærer at areal registrert som innmarksbeite reguleres til 

boligformål. Forslagsstiller påpeker at det aktuelle arealet anses som omdisponert, siden 

området er regulert til fritidsbolig i gjeldende reguleringsplan. Gjeldende regulering legger 

imidlertid føringer for at tettheten i området ikke økes og ivaretar derfor gjeldende arealbruk. 

Om området er benyttet som beitemark i dag er ikke omtalt.  

 

Kulturminner:  

STFK har utført befaring i planområdet og vurdert det som lite sannsynlig at det gjøres funn av 

automatisk fredede kulturminner i planområdet. Det vurderes som lite sannsynlig at 

planforslaget medfører økt belastning på kulturminne på naboeiendom, (tuft fra 1900-tallet). I 

Hammarvika ligger det et automatisk fredet kulturminne i sjø (løsfunn av funn av en del skår av 

leirgods, samt del av vinballong, datert ca. 1800). I tillegg opplyser Sør-Trøndelag 

Fylkeskommune i innspill til planoppstart om at det er kjent flere steinalderlokaliteter både på 

Hammarvika og på Nordhammaren, noe som også er omtalt i gjeldende reguleringsplan, 

(§11/10.3). De registrerte kulturminnene ligger innenfor strandsonen. Se vurdering av 

strandsone. 
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Friluftsliv, folkehelse: Planforslaget uttaler at planområdet ‘aldri er blitt brukt i forbindelse 

med friluftsliv’ og viser til turmuligheter på nordsiden av fv 716. Det ligger ingen 

opparbeidede turstier eller områder regulert til offentlige friområder i umiddelbar nærhet.  

 

Prinsipper for forvaltning og bruk av strandsonen skal tilrettelegge for offentlighetens tilgang 

til sjø og områder regulert som Klimavernsone i gjeldende reguleringsplan legges til grunn for 

vurdering i neste punkt.    

 

Strandsone og offentlighetens tilgang til sjø: Planområdet omfatter arealer i strandsonen, og 

bør tilrettelegges for offentlighetens tilgang. Planforslaget ligger innenfor 100-metersbeltet for 

strandsone og foreslår etablert 2 boenheter innenfor 100-metersbeltet. Det tillates oppført en 

vegbom for å hindre unødig kjøring på tomt D, disponert av eksisterende boenhet.  

Byggegrenser tillater teoretisk at det gjøres tiltak på tomt D som ligger nærmere sjø enn 

eksisterende bygninger, se kommentarer til plankart, under samlet vurdering.  

Felles kjørevei vil legge til rette for offentlighetens tilgang til sjø. Planbestemmelsene tillater 

bom over kjørevei, noe som vil legge begrensninger på offentlighetens tilgang til de sjønære 

områdene.  

 

Utredning 

Vurdering av behov for konsekvensutredning 

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

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

oppfangskriterier og skal derfor ikke konsekvensutredes.  

 

Naturmangfoldsloven 

Naturmangfoldloven §8 (Kunnskapsgrunnlaget) 

Vurdering av konsekvenser for naturmangfoldet innenfor og i umiddelbar nærhet av 

planområdet er basert på foreliggende grunnlagsdokumentasjon fra ulke relevante databaser. 

Det er ingen registrerte naturtyper i eller like utenfor planområdet. 

 

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 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. Planområdet ligger noe tilbaketrukket, men i strandsonen. Marint 

og strandnært artsmangfold vil fortsatt ha tilgang til større sammenhengende naturområder og 

og de omkringliggende lokalitetene for biologisk mangfold (Hammarvikbukta, Nordhammaren, 

og område for viktig (marin) naturtype (skjellsand) ‘rundt Hitra’) Det er liten sannsynlighet for 

at tiltakene som følger av planen vil gi vesentlig skade på naturmiljøet. 

 

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. Tiltakets samlede belastning på økosystemet vurderes i dette tilfellet å 

være liten. Området er et etablert område for bolig/fritidsbolig. En fortetting av området med 

flere boliger samt utnyttelse av eksisterende infrastruktur vil ikke føre til økt belastning på 

økosystemet, men heller være positivt for miljøet fremfor spredt boligbygging i kommunen. 

 

Naturmangfoldloven §11 (Tiltakshavers plikt til å dekke skader ved miljøforringelse) 
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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. Tiltaket 

vurderes ikke å medføre skade på naturmangfoldet som må hindres eller begrenses på en slik 

måte at tiltakshaver må dekke kostnadene. 

 

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. Tiltaket vurderes til 

ikke å innebære bruk av teknikker eller driftsmetoder som kan skade naturmangfoldet i en slik 

grad at det i dette tilfellet kreves særlige tiltak. 

 

ROS-analyse 

Det er utarbeidet ROS-analyse for planforslaget, som avdekker følgende tema:  

6  Radongass: Området ligger innenfor aktsomhetsområde for radongass, høy aktsomhet. 

- Teknisk forskrift stiller krav til radonsperre for bolig i områder med høy 

aktsomhetsgrad for radongass.   

7 Vind: Frøya Kommune og planområdet ligger vindutsatt til.  

 - Krav til utforming av bygg mtp. vindlast varetas ved teknisk forskrift.  

13  Havstigning/stormflo: Estimert havnivåstigning i år 2100 er 54cm.  

 - Bestemmelser sikrer at bygg ikke etableres lavere enn kote +3, jf. KPAs føringer.  

15  Kulturminner: Det er registrert et kulturminne rett ved planområdet. Økt belastning på 

kulturminner vurderes som lite sannsynlig.  

 

Samlet vurdering: 

Det foreligger interessemotsetning mellom hensyn til bygging innenfor 100-metersbeltet til 

strandsonen, ønsket om offentlig tilgjengelighet, og ønske om fortetting.   

Samlet vurdering av planforslaget vektlegger alle disse forholdene i kommentarer til endringer 

og justeringer som bør foretas før sluttbehandling. 

 

Planskissen har en tilfredsstillende utforming av ny bebyggelse, mens planforslaget trenger 

noen justeringer for å gi entydige rammer for utforming. Slik rådmannen vurderer det så følger 

planforslaget opp rammene i bestemmelsene og retningslinjene i kommuneplan for Frøya. 

Planen avviker fra kommuneplanens arealdel (videreføring av gjeldende reguleringsplan) ved å 

omregulere fra fritidsbebyggelse til boligformål. Planforslaget legger opp til boligbebyggelse, 

med 3-4 nye boenheter. Planområdet ligger i et etablert område for bolig og fritidsbolig, og 

omreguleringen anses som uproblematisk.  

 

Slik rådmannen vurderer det, så vil ikke planlagt bebyggelse bryte vesentlig med øvrig 

bebyggelse og gi konsekvenser for nabobebyggelsen.  

 

Det er ikke kommet inn merknader til planforslaget fra naboer i området. Fylkesmannen hadde 

bl.a. merknader til bygging i strandsonen, ved at ny bebyggelse ikke må tillates nærmere sjø 

enn eksisterende bygninger. Dette er ikke tilstrekkelig sikret i planmaterialet. Fylkesmannen har 

også kommentar til at planarbeidet burde ses i sammenheng med rullering av KPA, utførelse av 

ROS-analyse, folkehelse, lek og opphold for barn, universell utforming. Sør-Trøndelag 

fylkeskommune har merknader til mulige funn av kulturminner, universell utforming og barn og 

unges interesser. Rådmannen vurderer dette tilfredsstillende ivaretatt i planen. 

 

Endringer/ justeringer som må foretas før sluttbehandling er: 
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Planbeskrivelse:  

- Deltema sosial infrastruktur må oppdateres med riktige avstander til skole/barnehage.  

- Deltema vind bør omtale lokalklimatiske forhold, spesielt for uteoppholdsarealer tidlig 

på våren/sommer. 

- Sol/skyggestudier for vår kl.19 gjengitt i planbeskrivelsen viser en solvinkel som 

tilsvarer ca. kl. 12.   

 

Illustrasjonsmateriale fra forslagsstiller:  

- Alle temakart som inkluderer feltavgrensninger henviser til et tidligere utkast av 

plankart. Disse oppdateres i henhold til endelig plankart.  

- Sol/skyggeanalyse oppdateres med presise opplysninger for tidspunkt, spesifisert med 

vår/sommertid. Solstudier er markert med tidspunktene 08.00 og 19.00, solvinkelen er 

feil for bilde markert vår kl. 19.00 (samme som for planbeskrivelse). Solstudiene bør 

dokumentere de tidsrom der det er aktuelt for barn og voksne å benytte utearealer på 

dagtid og tidlig kveld (minimum kl.15.00).  

 

Plankartet:  
- Feltnavn mangler for alle formål, disse må ha anvisning for eieform offentlig/felles/privat, se standard 

for navngivning av formålsareal (link).  

- Det er 2 typer linjer for byggegrenser, BMS (byggegrense mot sjø) og byggegrense innenfor hver 

enkelt tomt. Disse samsvarer ikke med hverandre og linje for BMS ligger delvis utenfor 

byggeområder. Foreslåtte byggegrenser for feltene skal ivareta byggegrense mot sjø, en BMS er 

overflødig.  

- Byggegrensen for felt D revurderes slik at den er i tråd med fylkesmannens innspill om at ikke nye 

bygg bør tillates oppført mellom eksisterende bygg og sjø, se rådmannens kommentar til innspill fra 

fylkesmannen. Søndre linje for byggegrense ligger utenfor byggeområdet. Garasjebygg beliggende i 

felt D ligger delvis utenfor foreslått byggegrense i feltet.  Foreslått byggegrense i felt D gir mulighet 

for å føre opp bygning nærmere sjø enn det eksisterende bebyggelse ligger i dag, samtidig som den 

forhindrer gjenoppføring av garasje på samme sted, dersom denne skulle brenne ned.  

- Avkjørselspiler på plankart mangler (adkomst til tomtene fra kjørevei) 

- Det er vist 2 vendehammere i plankartet. Plassering av bom, nevnt i bestemmelser, er ikke vist i 

plankart. Dersom vendehammer ved felt D skal være privat kan arealet inngå i byggeområdet, og ikke 

reguleres som (felles) kjøreareal. Se kommentar til bestemmelse, §5.1. 

 

Bestemmelser:  

§ 3.1 Generelle bestemmelser:  

Punkt a) ‘Bebyggelse skal gis en estetisk tilfredsstillende form, materialbehandling og farge. 

Tilbygg, o.l. skal tilpasses den eksisterende bebyggelsen med hensyn på de nevnte faktorer. 

Byggene skal ha helhetlig uttrykk i form og farger.’ Bestemmelsen gir ikke entydige 

bestemmelser for utforming av bebyggelse (‘estetisk tilfredsstillende’).  

Punktet overlapper med KPAs krav til utforming for bebyggelse innenfor 100-metersbeltet fra 

sjø stilles gjennom fellesbestemmelser i KPAs §3.10. Krav til utforming av bebyggelse i 

strandsonen bør videreføres for hele planområdet gjennom bestemmelsene, i tråd med til 

enhver tid gjeldende KPA.    

 

§ 4.2 Avløp 

Punkt a) synes å referere til et område i plankart som ikke er definert: ‘Område for 

eksisterende septiktank. Det tillates oppført renseanlegg på området.’ Første setning strykes og 

hele avsnittet revurderes og flyttes til fellesbestemmelser.  
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Punkt b) ‘før byggetillatelse’ er en rekkefølgebestemmelse og flyttes til §6, 

rekkefølgebestemmelser.  

 

§ 5.1 Vei  
Punkt d) ‘Kjørevei skal være privat’ og e) Det kan settes opp bom over veien for å hindre uønsket 

kjøring/trafikk på tomt D. Forutsetningen er at det ikke forhindrer snumulighetene.’ Kjøreveien er felles for 

flere felter og reguleres felles, angitt med feltnavn (f_SKV). Kjøreveien skal være offentlig tilgjengelig og gi 

offentligheten tilgang til strandsonen.  Plassering av bom i plankart skal ivareta dette. Det må dokumenteres 

hvordan dette løses.  

§ 6 Rekkefølgebestemmelser 

Punkt b): Formuleringen ‘Lekeplassen skal opparbeides av utbygger når to av tomtene i planen 

er tatt i bruk’ er noe upresis. Opparbeidelse bør generelt knyttes til enten 

igangsettelsestillatelse, brukstillatelse eller ferdigattest for bolig, og det bør presiseres om det 

er 2. søknad om tiltak/boenhet nytt areal eller 1. boenhet i tillegg til den eksisterende. 

Bestemmelsen foreslås endret til: ‘Lekeplassen, felt f_BLK, skal være opparbeidet før 

brukstillatelse kan gis for 2. nye boenhet i planområdet. 

 

For felt D legges inn bestemmelse som hindrer ny bebyggelse innenfor feltet, men tillater 

gjenoppbygging av eksisterende bebyggelse.  

 

Anbefaling 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Rådmannen at planforslaget detaljregulering 

for Nordnessa Plan ID 1620201702 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 
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FRØYA SYKEHJEM - MULIGHETSSTUDIE FOR OMBYGGING  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret vedtar å legge ut Frøya Sykehjem for salg 

 

 

Vedlegg: 

Mulighetsstudie 

Arealplan 1. etasje 

Arealplan 2. etasje 

Kjeller 

Kart 
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Saksopplysninger:   
I forbindelse med arbeidet med «Morgendagens omsorg» er det klart at kommunen ikke lenger skal 

bruke sykehjemmet på Hamarvik til sykehjem etter at det nye helsehuset er klart. I denne 

forbindelse ble rådmann bedt om å utrede om muligheten for å bygge om sykehjemmet, og bruke 

det i ettertid til alternative kommunale tjenester, og / eller private leiligheter. 

Rådmann har brukt ON arkitekter til dette, og mulighetsstudiet samt konsepttegninger ligger 

vedlagt til saken. 

Mulighetsstudiet er behandlet i styringsgruppen for «Morgendagens omsorg», med innstilling at 

Frøya Sykehjem legges ut for salg. 

Vurdering: 
Rådmann har lagt til grunn at det ikke er noen kommunale tjenesteområder som passer inn på det 

gamle sykehjemmet, etter at dagens sykehjem flytter inn i nytt helsehus. En av hovedpoengene 

med flyttingen av sykehjemmet fra Hamarvik til Sistranda er å samle tjenesten, samt å flytte den 

nærmere sentrum og sentrale funksjoner. Kommunale tjenester som rådmann har vurdert er, bo, 

aktivitet og miljøtjenesten (BAM). Hvis kommunen gjør dette bytter vi i praksis en kommunal 

tjeneste med en annen på Hamarvik, og oppnår ikke den samlingseffekten som «Morgendagens 

omsorg» ønsker å oppnå. Kommunen måtte i det tilfelle bruke bygget til alle som kommer inn 



under tjenestene i BAM, noe som også ikke er ønskelig. Rådmann ser derfor at det ikke er noen 

helsetjenester som kan flyttes inn i bygget. 

Av andre kommunale tjenester ser rådmann at brannvesenet en mulighet. Kommunen har 

imidlertid nettopp investert i en helt ny brannstasjon og det vil ikke være fornuftig å foreslå en slik 

flytting på nytt.  

Rådmann har også vurdert Tekniske tjenester som en mulighet. Disse tjenesten vil ikke ha behov for 

leiligheter o.l. men, garasjer og liknende fasiliteter. Kommunen vil da få en lav utnyttelsesgrad, og 

må eventuelt se på ombygging til private leiligheter i tillegg. 

En tredje mulighet er Herredshuset, og en ombygging til at sykehjemmet skal bli kommunens 

rådhus. Her har allerede kommunestyret vedtatt at nåværende Herredshus skal være kommunens 

administrasjonssenter, og rådmann har ikke gått videre med dette. 

ON arkitekter har derfor fått en bestilling på ombygging til private boliger, der kommunen også kan 

eie noen til forskjellige brukergrupper hvis dette er ønskelig. ON arkitekter har på dette grunnlaget 

laget en mulighetsstudie der de ser på kostnadene med å bygge om sykehjemmet til leiligheter i 

forskjellige størrelser. 

Konklusjon 

On arkitekter anslår en ombyggingskostnad på ca. 70 millioner kr. Hvis man regner inn 5% til 

uforutsette forhold og en sikkerhetsmargin på 10% er totalkostnaden med en ombygging av Frøya 

Sykehjem til et leilighetskompleks med 41 leiligheter på 80,6 millioner kr.  

Rådmann anser ikke at kommunen skal være en stor aktør i leilighetsmarkedet i kommunen. 

Rådmann anbefaler ut ifra overnevnte diskusjon, samt kostnaden, og deltakelse i leilighetsmarkedet 

at kommunen ikke går videre med utnyttelse av det gamle sykehjemmet i egenregi. Rådmann 

anbefaler at kommunen legger Frøya Sykehjem ut for salg. 
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Mulighetsstudie  

Gnr 10 Bnr 118 i Frøya kommune 

On Arkitekter og Ingeniører AS 

1.             INNLEDNING / BAKGRUNN 

Frøya kommune har bedt om en mulighetsstudie av eiendommen Gnr 10 Bnr 

118 i Frøya kommune. Eiendommen er i dag bebygd med Frøya Sykehjem. 

Denne virksomheten skal i løpet av noen få år flyttes til Sistranda. Det bes 

derfor om en vurdering av mulighetene til å konvertere denne eiendommen til 

Boligformål. 

 

 

2.  EIENDOMMEN 

Eiendommen ligger i Nordhamarvika og er i dag regulert til offentlig formål.  

Det vil derfor kreves en omregulering av eiendommen fra offentlig formål til 

boligformål før en omgjøring til boligformål kan settes i gang. 

 

Eiendommen har ifølge kommunale kart slik tomtestørrelse: 

 

Gnr 10 Bnr 118     ca 15.301 m2 

 

På eiendommene står oppført: 

• Sykehjem 

 

Vår vurdering er gjennomført på følgende overordnete grunnlag: 

• At eiendommen kan bli omregulert til boligformål 

• At det er tilstrekkelig Vann og Avløp inn på tomta og at disse 

tilførslene ikke er av en slik standard at de må skiftes ut 

• At avkjørsel fra FV 714 godkjennes 

Dette betyr at vår vurdering gjelder eksisterende bygningsmasse og 

konvertering av denne til bolig. I tillegg er trafikkavvikling / parkering inne på 

tomta tatt inn. 

 

 

3.  VURDERING 

 

3.1  Bygningsteknisk / Arkitektur 

Forutsetninger for Bygningsteknisk: 

• Det forutsettes at det ikke er asbest i materialer og konstruksjoner. 

 

Frøya sykehjem er bygget med betong fundamenter, betong gulv på grunn i 

kjeller, betong søyler, dragere og vegger som vertikale bærende 

konstruksjoner, betong dekker -også opp til loft- og betong kjerne i 

yttervegger.  

Bygget oppleves rett og solid, uten at det er foretatt målinger på evt 

retningsavvik, svanker og bulninger. 

 

Innvendige trapper og kjerne for heis er i betong.  
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Gnr 10 Bnr 118 i Frøya kommune 

On Arkitekter og Ingeniører AS 

Situasjon  

Bygningen ligger på en naturlig forhøyning i terrenget med omkringliggende 

vegetasjon. Det er potensiale for gode utearealer i tilknytning til leiligheter og 

fellesarealer. (Vedlagt ligger forslag på disponering av utearealene). 

De eksisterende utearealene mot sør og vest omformes og benyttes til felles 

uteområder. Det tilrettelegges for private utearealer i tilknytning til 

leilighetene i 1. Etasje, og balkong i tilknytning til leilighetene i 2. Etasje. 

Leilighetene er i hovedsak orientert mot øst og vest, og vil dermed oppnå 

gode solforhold. Private uteområder vil heve kvaliteten på leilighetene, men 

om det er ønskelig å redusere kostnadene, kan man utelate balkong og heller 

fokusere på felles uteområder.  

Adkomst  

Adkomst skjer fra Fylkesvei og økt påkjøring til denne må derfor avklares med 

vegvesenet. 

Parkering 

I kommuneplanen til Frøya er det krav om 2 parkeringsplasser pr leilighet for 

rekkehus, og 1 pr hybel for hybelbygg. I utarbeidelse av parkeringsareal, 

forutsetter vi en middelverdi for leilighetsbygget på 1,5 parkeringsplass pr 

boenhet. Dette tilsvarer 62 parkeringsplasser på tomta. Det er plass for 

garasjeanlegg, men dette er ikke tatt med i kostnadsberegningene.  

Planløsning 

Forslaget til ombygging forholder seg til eksisterende bærekonstruksjon og 

struktur. Adkomster og rømningsveier beholdes slik de er i dag. Gangsystemet 

og vertikaler opprettholdes, men korridorer gjøres smalere for å gi mer areal 

til leilighetene. Hovedinngang er tydelig markert med et takoverbygg med 

terrasse, denne beholdes. Inngangsparti fungerer godt, da en kommer inn i et 

større rom med gjennomlys og utsikt mot felles uteområde.  

Leiligheter 

De «lette» innerveggene som deler inn rommene i dag, rives og erstattes med 

en ny inndeling av leiligheter. Inngangsparti til leilighetene trekkes tilbake i 

små «innhuker» langs korridoren. Intensjonen er å skape variasjon, samtidig 

som man får et mer privatisert inngangsparti.  

Vi legger opp til ulike typer leiligheter. Henholdsvis 1-roms 24%, 2-roms 49% 

og 3-roms 27%. To av fløyene er helt like, men her kan det også sees på 

muligheten for en større variasjon i leilighetstyper.  

Bad og kjøkken etableres i samme område som eksisterende bad langs 

korridorene. 
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Ved utarbeidelse av planløsning er det tatt hensyn til eksisterende 

vindusplassering. Det vil være behov for noen ekstra vinduer i den midtre 

fløyen. I tillegg må enkelte vinduer endres til dører ved etablering av 

balkonger i tilknytning til leilighetene.  

Alle de 41 leilighetene er prosjektert som tilgjengelige boenheter etter krav i 

Tek 17. Trinnfrie adkomster inn til bygningen og leilighetene. Eksisterende heis 

er universelt utformet. Heis er i kostnadene medtatt skiftet.    

Kjeller  

I kjeller beholdes eksisterende vegger, bærekonstruksjon og tekniske rom. 

Ved inngangsparti benyttes 6 rom, til sammen 84m2, til felles bod-areal for 

sykler og ski. De resterende rommene innredes som private boder for 

beboerne i 1. Etasje. Beboere i 2. Etasje får private boder på loftet.  

Fellesfunksjoner 

I det eksisterende sykehjemmet har man et fungerende kjøkken og 

spiseområde. Vi har sett på muligheten for å beholde denne delen av 1. Etasje 

som et lokale for utleie til arrangementer og møtevirksomhet både for 

beboere og eventuelt andre. Fleksible foldevegger er med på å dele av arealet. 

Denne delen av bygget kan også gjøres om til 2 stk. leiligheter, hvis en slik 

fellesfunksjon ikke er aktuelt.  

I den midtre delen av bygningen er noe av areal uegnet for leiligheter. Her har 

vi valgt å se på muligheten for fellesfunksjoner som f.eks. treningsrom / 

filmrom / vaskeri.   

I korridorene etableres det noen små «nisjer» med benker, og i 2. Etasje 

knyttes et større fellesrom til den eksisterende takterrassen over 

hovedinngangen. Med disse fellesrommene og sosiale sonene, legger vi bedre 

til rette for tilfeldig interaksjon mellom beboerne. Vi mener det kan gi en 

positiv kvalitet til et slikt leilighetsbygg.  

Konklusjon 

Ut i fra arkitektoniske og bygningstekniske vurderinger, konkluderer vi med at 

sykehjemmet egner seg svært godt for transformasjon til boligbygg. Byggets 

form og bærekonstruksjonen gjør det mulig å få til varierte og gode 

leiligheter. Store utearealer og gode solforhold gjør også prosjektet velegnet 

til boligformål.  
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3.2  VVS 

Forutsetninger for VVS: 

• Det forutsettes at det ikke er asbest i rør og utstyr. 

• All riving foretas av riveentreprør (Bygningsentreprenør) 

• Vi har ikke registrert oljekjel, pipe eller oljetank 

 

31 Sanitær: Det er tatt med riving av alle sanitærinstallasjoner. Det forutsettes 

at bunnledninger kan brukes videre, og at hovedstammer kan gjenbrukes. Det 

er beregnet normal standard på alle installasjoner.  Det er ikke tatt med noe 

utomhus. 

 

32 Varme: Det er tatt med vannbåren varme med el-kjel og lavtemperatur 

distribusjonsnett. Inklusive gulvvarme på alle bad. 

 

33 Sprinkler: Det er beregnet Boligsprinkleranlegg i hele bygget. 

 

36 Luftbehandling: Det er tatt med riving og fjerning av alle 

ventilasjonsaggregater. I stor grad gjenbruk av kanalnettet. På grunn av 

byggets oppbygging i dag er det tatt med nye sentrale aggregater (ikke 

småaggr. pr. leil.) for ventilasjon av bygget 

 

55 Automatikk: Ventilasjonsaggregatene er beregnet med innebygd 

automatikk. Øvrige feltkomponenter er medtatt, el.kabling mellom tavle og 

feltutstyr inngår til elektro 

 

 

3.3  Elektro- / Teleteknisk 

Forutsetninger for Elektro: 

• Det forutsettes at det ikke er PCB i armaturer. 

 

HENVISNINGER: 

Forskrifter for elektriske anlegg 

NEK 400/2014 

TEK 17 

 

FORDELINGER. 

Alle fordelinger, hovedfordeling og underfordelinger tilfredsstiller ikke dagens 

forskrifter med effektbrytere, sikringsautomater og jordfeilvern. 

Fordelingene tilfredsstiller heller ikke forskriftene til berøringsfare mot 

spenningsførende deler og kan dermed ikke betjenes av usakkyndig 

betjening. 

 

Alle fordelinger må totalrenoveres eller skiftes. 

 

KABELANLEGG. 

Kabelanlegget tilfredsstiller ikke dagens forskrifter, dette gjelder i hovedsak 

tverrsnittet på jordleder. 

Dagens forskrifter sier at tverrsnittet på jordleder skal være lik hovedlederne. 

Alt kabelanlegg på bygget må skiftes. 
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LYSANLEGG. 

Lysanlegget er av elder dato med gammel type lysrør og kompaktrør. Disse 

må skiftes til moderne armaturer med LED. 

De nye LED armaturene har bare 1/3 av strømforbruket i forhold til de gamle 

lysrørarmaturene. Alle armaturer må skiftes 

 

 

4.  KOSTNADER 

Vi har beregnet kostnader for denne omgjøringen på bygningsdelnivå. Dette 

betyr at det bak hovedtallene som presenteres her ligger overslagsmessige 

beregninger som grunnlag for å komme frem til hovedtallene. Vi har beregnet 

kostnadene slik: 

 

Konto Beskrivelse Kostnad 

10 Rigg og Drift 4.222.000,- 

20 Bygningsmessige arbeider 27.430.000,- 

30 VVS-tekniske arbeider 8.400.000,- 

40 / 

50 
Elektro- og Teletekniske arbeider 11.645.000,- 

60 Andre Installasjoner 830.000,- 

70 Utomhus 793.000,- 

 Entreprisekostnad 53.320.000,- 

80 Generelle Kostnader 2.750.000,- 

90 Spesielle Kostnader - MVA 14.017.000,- 

 Byggekostnad 70.087.000,- 

01 Uforutsett 5% 3.504.000,- 

02 Sikkerhet / Margin 10 % 7.009.000,- 

 Rammekostnad 80.600.000,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mulighetsstudie  

Gnr 10 Bnr 118 i Frøya kommune 

On Arkitekter og Ingeniører AS 

5.                KONKLUSJONER 

Ved omgjøring og konvertering av eksisterende prosjekt, ser vi at man i 

mange tilfeller får areal som ikke lar seg utnytte effektivt. Så også i dette 

prosjektet. Man får mange m2 i fellesareal, gangareal osv. Det medfører at 

m2-prisen pr m2 SBRA (salgbart Bruksareal) blir relativt høy. 

Dette prosjektet gir en gjennomsnittlig kostnad pr leilighet på ca kr 

1.892.000,- og en gjennomsnittlig kostnad på ca Kr. 20.150,- pr m2 BTA. 

Dette gir en pris pr m2 SBRA på ca kr. 39.940,-.  

Ved å prosjektere inn 1 evt 2 leiligheter i det arealet etter kjøkkenet som er 

satt av til felles funksjoner, kan man få denne kostnaden noe ned. 

 

Til sammenligning gir nye boligprosjekter kostnader i størrelsesorden kr. 

30.000,- - kr 35.000,- pr m2 SBRA. 

 

Årsaken til at slike prosjekter, og gjerne dette prosjektet spesielt, kommer slik 

ut, er 

• Man får rivekostnader, omgjøringskostnader og strukturkostnader man 

ikke har i nye prosjekter. 

• Man får arealmessig ikke tilstrekkelig effektivitet og utnyttbarhet som 

man får i nye prosjekter. Man må derfor bygge om arealer man 

egentlig ikke trenger. 

 

Hovedkonklusjonen her er derfor på linje med det vi ofte ser i slike prosjekter, 

man kan oppnå en konvertering av byggets funksjon til funksjonelle leiligheter 

med gode kvaliteter, men ikke til lavere pris enn om man bygger nytt. 

 

 

 

 

 

 

Orkanger, 22.03.2018 

 

 

Per Opøyen 

(sign) 
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Opphavsrett: Tegninger kan ikke benyttes annerledes eller i en annen sammenheng enn forutsatt uten skriftlig samtykke fra On AS.
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Fase:
Mulighetsstudie

Snittflater

Fellesrom

Adkomster

HWC

2-roms leiligheter

3-roms leiligheter
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Antall leiligheter
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51,3 m2
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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Torny Dahlø Sørlie Arkiv: 412  

Arkivsaksnr.: 18/3078    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for drift 

Kommunestyret 

 

VERTSKOMMUNEAVTALE - 20% PROSJEKTANSETTELSE SOM 

KOORDINATOR AV KREFTNETTVERKET OG 60% PROSJEKTANSETTELSE 

SOM KREFTKOORDINATOR I ORKDALSREGIONEN  

 

Forslag til vedtak: 

a) Frøya kommune slutter seg til den fremlagte avtalen mellom Skaun kommune 
(vertskommune) og kommuner i Orkdalsregionen om finansiering av prosjekt 
kreftkoordinator i 20% stilling i perioden 1.1.2019-31.12.2019  

b)  Frøya kommune slutter seg til den fremlagte avtalen mellom Skaun kommune 
(vertskommune) og kommuner i Orkdalsregionen om finansiering av prosjekt 
kreftomsorg i 60% stilling i perioden 1.1.2019-31.12.2019 

c) Tiltaket finansieres over allerde budsjetterte utgifter til SiO, konto 
3400.253.13500, totalt kr. 114 000. 

d) Frøya kommune slutter seg til at det legges frem en sak høsten 2019 med en 
evaluering av prosjektet. 
 

 

 

Vedlegg: 

 

 Budsjett og finansiering  

 Vertskommuneavtale 20% 

 Vertskommuneavtale 60% 

 Stillingsbeskrivelse  

 

 

Saksopplysninger:   
  
BAKGRUNN  
I regionrådsmøte i Orkdalsregionen 14. september 2018 ble det gitt en anbefaling om videreføring 
av funksjonen som kreftkoordinator. Prosjekt koordinator for kreftomsorg viderefører 
arbeidsoppgaver fra det avsluttede prosjektet «kreftkoordinator i Orkdalsregionen, SiO». Innholdet i 
disse stillingene forklares under.  
Kreftkoordinator ansettes i Skaun kommunen på prosjektbasis. Prosjektet skal evalueres innen 1. 
september 2019. Det ligger ingen forpliktelser i å videreføre dette prosjektet. Begge stillingene 
rapporterer til enhetsleder i Skaun kommune.  
 



 
 
Stillingenes innhold:  
 
20% prosjektansettelse som koordinator av kreftnettverket i Orkdalsregionen  
 
60% prosjektansettelse som kreftkoordinator med følgende tillingsbeskrivelse/arbeidsområder:  
 

 Kartlegge hver enkelt kommunes behov og kompetansenivå innenfor kreftomsorgen  

 Pådriver for utvikling av gode pasientforløp, sett fra kommunenes ståsted  

 Bidra til god samhandling mellom ansatte i kommunene og spesialisthelsetjenesten  

 Veiledning til kommunene i Orkdalsregionen, en dag pr måned pr kommune  

 Rådgivning etter etterspørsel fra helsepersonell i kommunene  

 Deltaker i palliativt team på St Olav  

 Lede kompetansenettverket, pådriver og ansvarlig for fagdager i kommunene  

 Jobbe på systemnivå. Enkeltsaker etter forespørsel fra kommunene  

 Samarbeider med KLB (kompetansesenter i lindrende behandling)  

 Ansvar for å etablere/drifte felles pårørendetilbud/likemannsarbeid i Orkdalsregionen  
 

 
Vurdering:  
Det overordna målet med denne saken er å videreføre arbeidet som har vært utført i det prosjektet 
som gikk fra 2012 og som ble avsluttet 15. september 2018. SiO i sin nåværende form er i ferd med 
å bli avviklet, og utviklingsdelen blir erstattet av en funksjon som legges under regionrådet. Denne 
saken er et eksempel på hvordan oppgaver kan løses i fellesskap mellom kommunene. Rådmannen 
beklager at det ikke har blitt tid til å vente på en evaluering av det nettopp avslutta prosjektet. 
Denne evalueringen gjøres innen 1. september 2019. Det har vært krevende å sy sammen det som 
blir til slutt en 80% stilling. Her er det å bemerke at kommunene strekker seg langt for å få til en 
videreføring av kreftkoordinatorfunksjonen. Intensjonen var å få til en 100% stilling, men vi ser at 
det er krevende med den modellen som er foreslått av regionrådet. Det betyr at kommunene 
samler seg om en 20% pluss 60% stilling som kreftkoordinator.  
 
RÅDMANNENS ANBEFALING  
Rådmannen anbefaler at kommunestyret slutter seg til den fremlagte avtalen mellom Skaun 
kommune (vertskommune) og kommuner i Orkdalsregionen om finansiering av prosjektkoordinator 
av kreftnettverket i 20% stilling i perioden 1.1.2019-31.12.2019. 
I tillegg anbefales opprettelse av 60% prosjektkoordinator av kreftomsorg i Orkdalsregionen i 
somme periode. 
Rådmannen anbefaler at det legges frem en sak høsten 2019 med en evaluering av prosjektet.  

 

Budsjettpost/kontostreng: 

Ansvar 3400 – funksjon 253 – art 13500 20% stilling kr. 20.000,-  
Ansvar 3400 – funksjon 253 – art 13500 60% stilling kr. 94.000,- 
 

 



Budsjett og finansiering prosjekt kreftkoordinator 2019, begge stillinger

Stilling 60% Stilling 20%

Prosjektlønn 377 400 125 800

Sosiale kostnader 132 090 44 030

Kontorhold 30 000 10 000

Reisekostnader 18 000 6 000

Brutto kostnader 557 490 185 830

FINANSIERING

 60% STILLING

1566 Surnadal 100 000

1567 Rindal 39 000

1612 Hemne 71 000

1617 Hitra 78 000

1620 Frøya 94 000

1635 Rennebu 46 000

1657 Skaun 127 000

Sum 555 000

20% STILLING

1566 Surnadal 21 000

1567 Rindal 8 000

1612 Hemne 15 000

1613 Snillfjord 5 000

1617 Hitra 17 000

1620 Frøya 20 000

1622 Agdenes 8 000

1635 Rennebu 9 000

1636 Meldal 15 000

1638 Orkdal 39 000

1657 Skaun 27 000

Sum 184 000
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Vertskommuneavtale om 20% prosjektansettelse som koordinator av 

kreftnettverket i Orkdalsregionen 
 

 

 

 

 

Avtalen er inngått mellom 

Skaun kommune (Vertskommunen) 

og  

_________________ kommune (Deltakerkommunen) 
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1 Vertskommunesamarbeid 
Avtalen omhandler samarbeid om en 20% prosjektansettelse som koordinator av kreftnettverket i 

Orkdalsregionen. Likelydende vertskommuneavtaler inngås mellom vertskommunen og: 

Agdenes kommune 
Frøya kommune 
Hemne kommune 
Hitra kommune 
Meldal kommune 
Orkdal kommune 
Rennebu kommune 
Rindal kommune 
Snillfjord kommune 
Surnadal kommune 
 
Samarbeidet er opprettet og organisert etter kommuneloven § 28 b etter vertskommuneprinsippet, 

som et administrativt kommunesamarbeid. 

Kommunene kan inngå samarbeid om lovpålagte oppgaver etter kommunelovens modell. 

Vertskommunen skal utføre de lovpålagte oppgavene som er overlatt til den, og vil ha 

beslutningsmyndighet i tråd med delegert myndighet. Ansvaret for oppgavene og 

myndighetsutøvelsen ligger fortsatt igjen hos kommunen som har delegert. 

2 Formål  
Å samarbeide om å koordinere kreftnettverket for de samarbeidende kommunene. 

 Lede kompetansenettverket, pådriver og ansvarlig for fagdager i kommunene 

3 Nærmere om tjenestenes innhold  

3.1 Koordinator for kreftnettverket i Orkdalsregionen 
Denne stillingens formål er å koordinere kreftnettverket i Orkdalsregionen 

3.2 Myndighet og oppgaver for vertskommunen  
Ansvar for å ivareta drift for overnevnte funksjoner på vegne av kommunene.  

4 Finansiering og økonomi 
Vedlagt denne avtalen er finansiering og budsjettet for prosjektperioden. Utgiftene fordeles etter 

Agdenesmodellen blant de deltagende kommunene. 

 

4.3  Sluttavregning  
Sluttavregning skjer primo februar 2020 
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4.4  Forfall  
Samarbeidskommunenes andel av fastsatte utgifter forfaller til betaling henholdsvis 1. mars, 1. juli og 
1. november. Eventuelt underskudd som følger av sluttavregning forfaller til betaling 1. mars. 

4.5 Rapportering 
Kreftkoordinatorfunksjonen som omhandles av denne avtalen skal være evaluert innen 1. september 

2019. Evalueringen skal være ekstern og initieres av rådmannen i vertskommunen. Kostnader for 

evalueringen dekkes av regionrådet i fellesskap. Det skal legges frem en sak for kommunene som 

vurderer videreføring av denne stillingen. 

5  Ikrafttredelse og endringer 
Denne avtalen er utstedt og underskrevet i 2 - to - eksemplarer, hvorav partene beholder 1 - ett -
eksemplar hver. 

Avtalen trer i kraft fra 1.1.2019  

Avtalen er ikke gyldig før alle kommunestyrene har akseptert avtalen. 

6 Mislighold 
Dersom deltakerkommunen vesentlig misligholder sine forpliktelser etter samarbeidsavtalen, kan 
vertskommunen kreve opphør av vertskommunesamarbeidet.  

Dersom vertskommunen vesentlig misligholder sine forpliktelser, kan deltakerkommunen kreve 
opphør av vertskommunesamarbeidet.  

7 Reforhandling av avtalen 
Regionrådet i Orkdalsregionen vil legge frem en sak til behandling i kommunene før 1. oktober 2019 

for å vurdere behov for videreføring av denne stillingen.  

8 Varighet og opphør 
Avtalen er tidsbestemt og periodens varighet er fra 1. januar 2019 til 31. desember 2019.  
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Sted og dato 

 

 

 

 

____________ kommune      Skaun kommune     

 

 

 

 

Avtalen undertegnes i to eksemplarer, ett til hver part. 
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Vertskommuneavtale om 60% prosjektansettelse i Skaun kommune 

som koordinator innen kreftomsorgen i Orkdalsregionen 
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og  

_________________ kommune (Deltakerkommunen) 
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1 Vertskommunesamarbeid 
Avtalen omhandler samarbeid om en 60% prosjektansettelse som koordinator av kreftnettverket i 

Orkdalsregionen. Likelydende vertskommuneavtaler inngås mellom vertskommunen og: 

Frøya kommune 
Hemne kommune 
Hitra kommune 
Rennebu kommune 
Rindal kommune 
Surnadal kommune 
 
Samarbeidet er opprettet og organisert etter kommuneloven § 28 b etter vertskommuneprinsippet, 

som et administrativt kommunesamarbeid. 

Kommunene kan inngå samarbeid om lovpålagte oppgaver etter kommunelovens modell. 

Vertskommunen skal utføre de lovpålagte oppgavene som er overlatt til den, og vil ha 

beslutningsmyndighet i tråd med delegert myndighet. Ansvaret for oppgavene og 

myndighetsutøvelsen ligger fortsatt igjen hos kommunen som har delegert. 

2 Formål  
Å samarbeide om å koordinere kreftomsorg i de samarbeidende kommunene. 

3 Nærmere om tjenestenes innhold  

3.1 Koordinator for kreftomsorg i Orkdalsregionen 
Stillingen har følgende stillingsbeskrivelse/arbeidsområder: 

 Kartlegge hver enkelt kommunes behov og kompetansenivå innenfor kreftomsorgen 

 Pådriver for utvikling av gode pasientforløp, sett fra kommunenes ståsted 

 Bidra til god samhandling mellom ansatte i kommunene og spesialisthelsetjenesten 

 Veiledning til kommunene i Orkdalsregionen, en dag pr måned pr kommune 

 Rådgivning etter etterspørsel fra helsepersonell i kommunene 

 Deltaker i palliativt team på St Olav 

 Lede kompetansenettverket, pådriver og ansvarlig for fagdager i kommunene 

 Jobbe på systemnivå. Enkeltsaker etter forespørsel fra kommunene 

 Samarbeider med KLB (kompetansesenter i lindrende behandling) 

 Ansvar for å etablere/drifte felles pårørendetilbud/likemannsarbeid i Orkdalsregionen 
 

3.2 Myndighet og oppgaver for vertskommunen  
Ansvar for å ivareta drift for overnevnte funksjoner på vegne av kommunene.  

4 Finansiering og økonomi 
Vedlagt denne avtalen er finansiering og budsjettet for prosjektperioden. Utgiftene fordeles etter 

Agdenesmodellen blant de deltagende kommunene. 
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4.3  Sluttavregning  
Sluttavregning skjer primo februar 2020 

4.4  Forfall  
Samarbeidskommunenes andel av fastsatte utgifter forfaller til betaling henholdsvis 1. mars, 1. juli og 
1. november. Eventuelt underskudd som følger av sluttavregning forfaller til betaling 1. mars. 

4.5 Rapportering 
Funksjonen som omhandles av denne avtalen skal være evaluert innen 1. september 2019. 

Evaluering av kreftkoordinatorfunksjonen evalueres eksternt og initieres av vertskommunen. 

Kostnadene til evalueringen dekkes av regionrådet i fellesskap. Det skal legges frem en sak for 

kommunene som vurderer videreføring av denne stillingen. 

5  Ikrafttredelse og endringer 
Denne avtalen er utstedt og underskrevet i 2 - to - eksemplarer, hvorav partene beholder 1 - ett -
eksemplar hver. 

Avtalen trer i kraft fra 1.1.2019  

Avtalen er ikke gyldig før alle kommunestyrene har akseptert avtalen. 

6 Mislighold 
Dersom deltakerkommunen vesentlig misligholder sine forpliktelser etter samarbeidsavtalen, kan 
vertskommunen kreve opphør av vertskommunesamarbeidet.  

Dersom vertskommunen vesentlig misligholder sine forpliktelser, kan deltakerkommunen kreve 
opphør av vertskommunesamarbeidet.  

7 Reforhandling av avtalen 
Regionrådet i Orkdalsregionen vil legge frem en sak til behandling i kommunene før 1. oktober 2019 

for å vurdere behov for videreføring av denne stillingen.  

8 Varighet og opphør 
Avtalen er tidsbestemt og periodens varighet er fra 1. januar 2019 til 31. desember 2019.  

 

  



5 
 

Sted og dato 

 

 

 

 

________________ kommune      Skaun kommune     

 

 

 

 

Avtalen undertegnes i to eksemplarer, ett til hver part. 



STILLINGSBESKRIVELSE 

Prosjekt kreftkoordinator i Orkdalsregionen 

Prosjektets varighet: 1.1.2019-31.12.2019 

Vertskommune: Skaun 

Bakgrunn: 

Dette prosjektet skal evalueres innen 1. september 2019. Det ligger ingen forpliktelser i å 

videreføre dette prosjektet. Alle stillingene rapporterer til enhetsleder i Skaun kommune. 

Stillingenes innhold: 

Stilling som: 

60% prosjektansettelse i Skaun kommune som kreftkoordinator med følgende 

stillingsbeskrivelse/arbeidsområder: 

 Kartlegge hver enkelt kommunes behov og kompetansenivå innenfor kreftomsorgen 

 Pådriver for utvikling av gode pasientforløp, sett fra kommunenes ståsted 

 Bidra til god samhandling mellom ansatte i kommunene og spesialisthelsetjenesten 

 Veiledning til kommunene i Orkdalsregionen, en dag pr måned pr kommune 

 Rådgivning etter etterspørsel fra helsepersonell i kommunene 

 Deltaker i palliativt team på St Olav 

 Lede kompetansenettverket, pådriver og ansvarlig for fagdager i kommunene 

 Jobbe på systemnivå. Enkeltsaker etter forespørsel fra kommunene 

 Samarbeider med KLB (kompetansesenter i lindrende behandling) 

 Ansvar for å etablere/drifte felles pårørendetilbud/likemannsarbeid i 
Orkdalsregionen 

 

Stilling som: 

20% prosjektansettelse i Skaun kommune som koordinator av kreftnettverket i 

Orkdalsregionen 

 

Vilkår 

 Ansettelse på kommunale vilkår.  

 Oppsigelse: 3 mnd gjensidig oppsigelse  

 Om ikke annet er avtalt avsluttes engasjementet seinest 31.12.2019 
 

Lønn:  

 20% stilling pluss 60% stilling lønnes til sammen som 80% av kr 629 000,- 
 

Det gis et budsjett for reise- og møtevirksomhet. 



 

 

Dato Leder 

  

Dato 

  

Ansatt 

  

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Mona Perline Åsen Arkiv: A22  

Arkivsaksnr.: 18/3159    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for drift 

Kommunestyret 

 

FORELDREBETALING OG MODERASJONER PÅ SFO  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

1. Vedtak fra KST sak 81/18 opprettholdes. 

2. Hovedutvalg for drift vedtar å innføre nedsatt foreldrebataling for SFO etter samme 

modell som i barnehagene.  

 

 

 

Saksopplysninger: 

 

Viser til sak 10/18 behandlet i Hovedutvalg for drift 17.04.18 og sak 51/18 behandlet i 

Kommunestyret 03.05.18 der det bes om en utredning vedrørende søskenmoderasjon mellom 

barnehage og SFO. Det ble i samme sak opplyst at dette vil medføre et inntektstap for 

kommunen på ca. kr. 200 000,- 

Saken ble behandlet i HFD 19.06.18 sak 29/18 og KST 21.06.18 sak 81/18 med følgende 

vedtak:  
1. Frøya kommune vedtar å ikke innføre søskenmoderasjon mellom barnehager og SFO  

Vedtatt med 13 mot 9 stemmer i KST og vedtatt med 13 mot 9 stemmer avgitt av H, V, Sp og Frp i 
HFD 
 
I forbindelse med behandling av revidert gebyrregulativ, sak 55/18 HFD 18.10.18 ble det bedt om 
følgende:  
«Inngangen til ordningen redusert foreldrebetaling senkes, dvs at flere lavinntektsfamilier kommer 
inn under ordningen. Samtidig ønsker vi at denne ordningen også utredes i forhold til SFO. 
Søskenmoderasjon på tvers av barnehage og SFO.» 

 

Frøya kommune har per i dag søskenmoderasjon i barnehagene på henholdsvis 30% for 2. 

barn og 50% fra 3. barn. I overnevnte vedtak er det vedtatt søskenmoderasjon etter samme 

ordning i SFO. 

Søskenmoderasjonen i barnehagene regnes som tapt inntekt for de kommunale barnehagene, 

men kompenseres de private gjennom tilskudd fra kommunen. Det samme er gjeldende for 

nedsatt foreldrebetaling.  Inntektstapet vil dermed variere for hver barnehage ut fra størrelse 

og antall søsken. På Frøya er det de to private barnehagene som har flest antall barn med 



rundt 65 barn i hver barnehage. Det er per i dag rett i underkant av 300 barn fordelt på alle 

barnehagene. 

De siste tre barnehageårene har det vært mellom 45 – 51 søskenpar årlig i barnehagene på 

Frøya.. Det tas utgangspunkt i at dette ikke vil endre seg betydelig de nærmeste årene.  

 

Nedsatt foreldrebetaling er en ordning som ble innført i alle barnehager fra 01.05.2015. 

Ordningen går ut på at ingen husstander skal betale over 6% av brutto inntekt for 

barnehageplass. Innslagsfeltet for denne ordningen er per i dag på kr. 533 500,- brutto 

årsinntekt, ikke skattbar inntekt som sosialstøtte, kontantstøtte og barnetrygd medregnes 

ikke. For SFO vil dette bli noe lavere da foreldrebetalingen er lavere der, samt at det er 2 

betalingsfri måneder per år, mot 1 i barnehagene, Samlet årsutgift for et barn med 19 timer 

SFO i uken vil foreldrebetalingen bli på kr. 21 960,- mot kr. 32 230,- i barnehagen. Da SFO 

har en betalingsordning der foreldre betaler ut fra antall timer barnet har tilbud er det veldig 

variabelt hva den enkelte betaler, og det er dermed vanskelig å fastsette innslagsfelt, men for 

en familie med 19 timer SFO per uke vil de kvalifisere til nedsatt foreldrebetaling når de har 

en årsinntekt under kr. 366 000,-.   Som vist i tabeller nedenfor har vet vært en årlig økning 

for bruk av denne ordningen, noe som mest sannsynlig kommer av at flere får kjennskap til 

ordningen. Det er gjort en innsats for å gjøre dette kjent gjennom at barnehagen gir 

informasjon som en del av standardsvar ved opptak. I tillegg deles det ut informasjon hvert år 

ved oppstart av nytt barnehageår og til foreldre som kommer til i løpet av året, samt at NAV 

informere sine kunder om tilbudet 

 

Nedenfor er det satt opp en oversikt over hvor mye søskenmoderasjon og nedsatt 

foreldrebetaling i barnehagen utgjør for å gi en pekepinn på omfanget av søskenmoderasjon i 

SFO.  

 

 Barnehageåret 2015/16, 45 søskenpar og 1 med moderasjon for 3. søsken 

 Høst Vår Hele året 

Totalt kommunale barnehager   Kr.        61 920   Kr.        90 801   Kr.      152 721  

Totalt private barnehager  Kr.      103 200   Kr.      146 556   Kr.      249 756  

Totalt alle barnehager   Kr.      165 120   Kr.      237 357   Kr.     402 477  

 

Nedsatt foreldrebetaling 10 husholdninger, ingen søsken 

Totalt kommunale barnehager   kr   31 458,00  kr      24 286,00   kr      55 744,00  

Totalt private barnehager  kr   16 160,00   kr      13 120,00   kr      29 280,00  

Totalt alle barnehager   kr   47 618,00   kr      37 406,00   kr      85 024,00  

 

Barnehageåret 2016/17, 50 søskenpar og 2 med moderasjon for 3. søsken 

Totalt kommunale barnehager   Kr.     99 330   Kr.      116 298   Kr.      215 628  

Totalt private barnehager  Kr.   107 070   Kr.      140 868   Kr.      247 938  

Totalt alle barnehager   Kr.   206 400   Kr.     257 166   Kr.     463 566  

 

Nedsatt foreldrebetaling 9 husholdninger, ingen søsken 

Totalt kommunale barnehager   kr   17 841,00   kr      47 625,00   kr      65 466,00  

Totalt private barnehager  kr   10 430,00   kr      89 743,00   kr    100 173,00  

Totalt alle barnehager   kr   28 271,00   kr    137 368,00   kr    165 639,00  

 



Barnehageåret 2017/18, 51 søskenpar og 1 med moderasjon for 3. søsken 

Totalt kommunale barnehager   Kr.     64 155   Kr.      120 474   Kr.      184 629  

Totalt private barnehager  Kr.     98 280   Kr.      125 712   Kr.      223 992  

Totalt alle barnehager   Kr.   162 435   Kr.     246 186   Kr.     408 621  

 

Nedsatt foreldrebetaling 24 husholdninger,  3 søsken par 

Totalt kommunale barnehager   kr   54 862,00   kr    119 639,00   kr    174 501,00  

Totalt private barnehager  kr   71 049,50   kr    104 130,50   kr    175 180,00  

Totalt alle barnehager   kr 125 911,50   kr    223 769,50   kr    349 681,00  

 

 

Eksempel på beregning av nedsatt foreldrebetaling: 

 

Beregning av foreldrebetaling  BHG SFO 

Familiens inntekt: 400.000 
               

400.000  

      

Maksimal andel av inntekt i foreldrebetaling for 1.barn 6 % 6 % 

Maksimalpris for 1.barn / 19 timer SFO              2 910                     2196  

Søskenmoderasjon 2.barn 70 % 70 % 

Søskenmoderasjon 3. og flere barn 50 % 50 % 

Foreldrebetaling per måned:     

Foreldrebetaling for 1.barn              2 182                     2196  

Foreldrebetaling for 2.barn              1 527                     1537  

Foreldrebetaling for 3. og flere barn              1 091                     1098  

 

Med nedsatt foreldrebetaling vil en familie med 3 barn, og en årsinntekt på kr. 400 000,-, 2 

barn med 19 timer på SFO og en i full plass barnehage skal betale samlet kr. 4824,- 

(2196+1537+1091) for alle tre plassene. 

 

Med gjennomgående søskenmoderasjon vil samme familien samlet betale kr. 5545,- 

(2910+1537+1098) 

 

Med dagens ordning vil samme familie betale kr. 6643,- (2910+2196+1537) 

 

Vurdering: 

 

Per i dag er det 129 barn ved SFO på Frøya. Av disse er det er det 21 søskenpar, og det er 28 

som har søsken i barnehage. 

 

Hvis kommune innfører gjennomgående søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO vil 

dette i første omgang medføre et økt behov for rapportering fra barnehager og SFO. Per i dag 

er det ingen systemer som samhandler på en slik måte at det enkelt lar seg finne ut hvem og 

hvor mange barn det gjelder. Dette kan la seg løse ved å pålegge foreldre med barn i begge 

om å melde fra om dette selv, eller ved at barnehage og SFO må rapportere dette inn. 

Videre legges det som grunn at antall søsken i barnehagene ikke vil endre seg betydelig 

fremover, slik at tabellene for hva dette utgjør i barnehagene må anses å være representative.  



 

En ordning med nedsatt foreldrebetaling på bakgrunn av inntekt er basert på innsendte 

søknader. Det er dermed ikke noe behov for rapportering mellom barnehage og SFO da det er 

foreldrene som selv må søka på ytelsen. Foreldre som har barn på begge ordningene kan da 

søke under ett og få vurdert søknaden uavhengig hvile tilbud det har barna ved.  

 

Økonomiske konsekvenser:  

 

En ordning med gjennomgående søskenmoderasjon vil nok utgjøre laver inntektstap for 

kommune, men vil samtidig ikke nødvendigvis treffe lavinntektsfamiliene da familiens inntekt 

ikke hensynstas. Gjennom at ordningen har eksistert i barnehagene siden våren 2015 ser en en 

tendens til at det er få familier med flere barn som søker på ordningen, og at det gjerne er 

husholdninger med en inntekt. 

 

Med gjennomgående søskenmoderasjon vil det for SFO være et inntektstap på kr. 659,- for 1. 

søsken og kr. 1098,- fra 2. søsken. Det forutsettes da at moderasjonen legges til billigste 

alternativ som er SFO. Med forutsetning om full barnehageplass og 19 timer i SFO vil det 

utgjøre kr. 184 520,- med dagens søsken tall. 

 

Nedsatt foreldrebetaling er vanskeligere å beregne da foreldrenes inntekt må tas med i 

vurderingen. Her anses tallene fra barnehagene å være representative, noe som forrige 

barnehageår utgjorde kr. 349 681,- For SFO vil det allikevel bli noe lavere da det er færre 

barn i SFO enn det er i barnehagene.  

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Arthur Gipling Arkiv: 231  

Arkivsaksnr.: 18/2627    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for drift 

Kommunestyret 

 

FASTSETTING AV BETALINGSSATSER OG GEBYRREGULATIV I FRØYA 

KOMMUNE FOR 2019  

 

 

Vedtak: 

1. Rådmannens forslag til avgifter, gebyrer og betalingssatser vedtas slik det fremgår av 

vedlagte betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester i Frøya kommune for 2019. 

 

2. Det foreslås følgende betalingssatser og gebyrer for 2019. 

 

 Betalingssatser per måned for barnehageplass fastsettes lik maksimalsats i 

statsbudsjett vedtatt av Stortinget. 

 Foreldrebetaling for kost i barnehagen økes med 2,6 %. 

 Pris for kjøp av enkeltdager i barnehage økes med 2,6 %. 

 Ordningen med søskenmoderasjon i barnehagen endres ikke. 

 Betalingssatser for plass i skolefritidsordningen økes med 2,6 %. 

 Søskenmoderasjon i SFO endres i henhold til revidert utgave av vedtekter for 

SFO vedtatt i KST 03.05.2018 i sak 51/18. 

 Kostpris på Sistranda skole (skolekantine) økes med 2,6 %. 

 Pris på kjøp av middag fra Frøya sykehjem og matombringing økes med 2,6. 

%. Emballasje er inkludert. 

 Elevavgift i kulturskolen økes med 2,6 %. 

 Priser på undervisning i kulturskolen og materialavgifter økes med 2,6 %. 

 Egenandel for trygghetsalarm økes med 2,6 %. 

 Erstatningssater ved Frøya bibliotek økes med 2,6 %. 

 Billettpriser ved Frøya kino økes fra kr 88 til kr 90 for barn og fra kr 129 til kr 

130 for voksen. 

 Utleie Frøyahallen/møterom/amfi økes med 2,6 %. 

 Utleie basishall økes med 2,6 %. 

 Utleie svømmehall økes med 2,6 %. 

 Utleiesatser for rom, utstyr og personell ved Frøya kulturhus- og 

kompetansesenter økes med 2,6 %. 

 Satser for vederlag og egenbetaling for kommunale helse- og omsorgtjenester 

endres i henhold til satser som fremkommer i statsbudsjett for 2019. 

 

 



3. Gebyrregulativet for byggesak, fradeling, oppmåling, reguleringssak, landbruk, vann, 

avløp, slam, feiing, brannvern, feiing, tilsyn med fyringsanlegg, renovasjon og 

kai/havner i Frøya kommune i 2019 får en generell avgiftsøkning og endring i 

betalingssatser på 2,6 % med følgende unntak: 

 

 Nye gebyrsatser og forskrift for vann og avløp ble vedtatt i KST i sak 126/18 og 

gjøres gjeldende fra 01.01.2019. 

 Nye forskrifter for forvaltning, tilsyn og kontroll i henhold til forurensningsloven vil bli 

tatt inn i revidert gebyrregulativ i 2019. 

 Gebyr for branntilsyn/feiing og tilsyn med fyringsanlegg endres i henhold til 

interkommunal samarbeidsavtale. 

 Renovasjons- og slamgebyr for et normalabonnement for husholdninger og 

fritidsboliger endres i henhold til vedtak i forstanderskapsmøte i Hamos høsten 2018. 

 For landbruksseksjonen blir gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker 

regulert i forskrift om gebyr for konsesjonsbehandling. 

 Kommunal husleie reguleres i henhold til Lov om husleieavtaler § 4.2. og følger 

økning i konsumprisindeks for 2019. 

 Fellingsavgift for hjort fastsettes i statsbudsjett for 2018. 

 

4. Forslag til betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester i Frøya kommune for 2019 

legges ut på høring i etter behandling i hovedutvalgene. 

 

 

 

Vedlegg: 

Betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester i 2018. 

 

 

Saksopplysninger:   

I henhold til kommunelovens §44 skal kommunestyret en gang i året vedta en rullerende 

økonomiplan. Økonomiplanen inneholder all virksomhet som omfattes av kommunen som 

juridisk person. Budsjett for 2019 og økonomiplan med handlingsplan vil bli behandlet av 

kommunestyret i desember. 

 

Kommunen må hvert år fastsette gebyrer og vederlagsbetaling for kommunale tjenester. I 

novembermøte i 2014 vedtok kommunestyret for første gang betalingssatser og 

gebyrregulativ for 2015. Tidligere praksis har vært at betalingssatser og gebyrregulativet i 

Frøya kommune har blitt vedtatt i samme møte som budsjett og økonomiplan med 

handlingsplan. Betalingssatser og gebyrregulativ blir i år vedtatt i oktober. Gebyrinntektene 

for 2019 blir lagt inn i den endelige budsjettbehandlingen til møte i desember. 

 

 

 

 

 

Vurdering: 



Rådmannen har lagt inn en generell økning på 2,6 % i neste års betalingssatser og gebyrer. De 

satser som fremkommer i statsbudsjettet for 2019 vil bli tatt inn i det endelige 

gebyrregulativet. 

 

Forslag til vederlagsbetaling/egenbetaling for pleie og omsorgstjenester for 2019 er basert på 

forskrift til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester for 2015. Ut fra denne 

forskriften foreslås det for 2019 en justering av kommunens satser for vederlag for 

kommunale tjenester med 2,6 % for inntekter over 2G. For inntekter under 2G (G= 

grunnbeløpet i Folketrygden) foreslås en videreføring av koblingen til maksimalsats som 

fastsettes for slik tjenesteyting ved endelig behandling av statsbudsjett for 2019. Satsene slik 

de fremkommer i statsbudsjettet tas inn i endelig gebyrregulativ. 

 

Betalingssatser/gebyrer for byggesak, planbehandling og oppmåling er økt med 2,6 %. 

Renovasjons- og slamgebyr for et normalabonnement for husholdninger og fritidsboliger 

endres i henhold til vedtak i forstanderskapsmøte i Hamos høsten 2018. Kai og havneavgifter 

økes med 2,6 %.  

 

Nye gebyrsatser og forskrift for vann og avløp ble vedtatt i KST i sak 126/18 og gjøres 

gjeldende fra 01.01.2019. Nye gebyrer og forskrift baseres på prinsippet om selvkost. 
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1. Skoler og barnehager 

Lovgrunnlag skoler og barnehager 
Satser for egenbetaling i barnehage er hjemlet i Lov om barnehager, § 15. foreldrebetaling.  
Kongen kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om foreldrebetaling i barnehagen, herunder 
søskenmoderasjon, inntektsgradering og maksimalgrense.  
Satser for egenbetaling i skolefritidsordningen er hjemlet i Lov om grunnskolen og den videregående 
opplæringa (opplæringslova), § 13 – 17, skolefritidsordninga.  
Frøya kommune har egne vedtekter for barnehage og fritidsordning. Vedtektene justeres ikke hvert år. 
Vedtekter og elevreglement sees i sammenheng med dette regulativ.  
 

Foreldrebetaling i barnehage i Frøya kommune 
Betalingssatser pr. måned for barnehageplass fastsettes lik maksimalpris vedtatt av Stortinget. Satsene for 
maksimalpris fastsettes gjennom statsbudsjettet hvert år. 
 

Plass Pris/mnd 

5 dager i uka 100 % av maksimalpris 

4 dager i uka 80 % av maksimalpris 

3 dager i uka 60 % av maksimalpris 

 

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen 
Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til familien eller husholdningen, skal 
man ha en redusert pris. Ordningen ble innført 1. mai 2015. 

 
Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. 
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Kostpenger barnehage 
I tillegg til foreldrebetalingen kommer kostpenger. Kostpenger i dag er på kr. 324,- for 100 % plass. 
Økningen er på 2,6 %.  
 

Plass Kostpris 2018 Kostpris 2019 

5 dager (100 %) 324,00 332,00 

4 dager (80 %) 259,00 266,00 

3 dager (60 %) 193,00 198,00 

 

Kjøp av enkeltdager i barnehage 
Om det er ledige plasser kan barn med fast plass kjøpe ekstradager i barnehagen, og betaler da faste satser 
for dette. Styrer godkjenner slikt ekstrainntak pr. dag. Pris for ekstradager i 2019 settes til kr. 238,- for hel 
dag.  
 

Søskenmoderasjon i barnehage 
Det gis slik søskenmoderasjon etter søknad ut fra følgende kriterier:  
Søskenmoderasjon i barnehagen følger bestemmelsene i forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 3 – 
moderasjonsordning. Det gis 30 % søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for 2. barn og 50 % for 3. barn 
eller flere barn. Moderasjonen omfatter søsken som bor fast sammen.  
 

Betalingsperiode 
Det kreves betaling i 11. måneder pr. år. Halve juli og halve august er betalingsfri. Nytt barnehage- og 
skoleår starter i midten av august.  
 
 

Skolefritidsordning (SFO) 

Kostpenger SFO 
Kostpenger kommer i tillegg til ordinær timesats. I 2019 er prisen 13,10 pr. måltid ved alle SFO-tilbud. 
 

Moderasjoner SFO 
Når søsken går på samme SFO gis det 30 % søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for barn nr. 2, og 
50 % søskenmoderasjon fra barn nr. 3. 
 
For barn med særlige behov som har tilbud om SFO fra 5. – 7. trinn er SFO tilbudet gratis. 
Skulle man ha behov for ekstratimer i skolefritidsordningen, ut over den avtalte ukentlige oppholdstiden, 
kan dette kjøpes i tillegg. Pris per enkelttime ut over ukentlig oppholdstid settes til kr 42,- i 
regulativperioden. Tilbudet om enkelttimer gjelder kun hvis bemanningen tillater den. 
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Betaling 
SFO betales med like store beløp i 10 perioder, gjeldende fra den første til den siste i hver måned, og skjer 
den 15. i perioden det gjelder for. Juli og august er betalingsfrie måneder. 
 
For øvrig informasjon om SFO-ordningen vises det til gjeldende vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) 
i Frøya kommune. 
 

Antall timer pr. uke Pris pr. time* Pris pr. mnd.* 

1 33,15   133,00 

2 33,15   265,00 

3 33,15   388,00 

4 33,15   530,00 

5 33,15   663,00 

6 33,15    796,00 

7 33,15    928,00 

8 33,15 1 061,00 

9 33,15 1 193,00 

10 33,15 1 326,00 

11 33,15 1 459,00 

12 33,15 1 591,00 

13 33,15 1 724,00 

14 31,40 1 758,00 

15 31,40 1 884,00 

16 31,40 2 010,00 

17 31,40 2 135,00 

18 31,40 2 261,00 

19 29,65 2 253,00 

20 timer og over 29,65  

*Satsene er avrundet 
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Betalingssatser kantine Sistranda skole 
 

Antall dager Kostpris 2018 Kostpris 2019 

5 dager/uke 416,00 427,00 

4 dager/uke 315,00 323,00 

3 dager/uke 249,00 255,00 

2 dager/uke 164,00 168,00 

1 dag/uke 84,00 86,00 

 
Det gis 50 % søskenmoderasjon på 5 dager i uken. 

2. Hjemmetjenester 
 
Betaling for praktisk bistand og opplæring. Dette omfatter hjemmehjelp, miljøarbeid/boveiledning og 
brukerstyrt personlig assistent. 
For hjemmesykepleie skal det kun kreves vederlag når hjemmesykepleier utfører hjemmehjelpsarbeid. 
Forskrift for egenbetaling for hjemmehjelp er fastsatt etter veiledende bestemmelser gitt av Helse- og 
omsorgsdepartementet.  
 
I Frøya kommune er det fastsatt satser for egenbetaling pr. time, timesats kr. 259,- og pr. måned utregnet 
etter årlig inntekt. Betalingssatsene forholder seg til grunnbeløpet (G) i folketrygden. Betalingssatsen 
beregnes ut ifra husstandens samlede nettoinntekt før særfradrag ved siste skatteligning. Eventuelle 
hjelpestønad til hjelp i huset legges til inntekten. Dersom inntekten er vesentlig endret, slik at det kan 
fastsettes en annen inntekt enn det som framkommer av siste ligning, legges det til grunn. Brukere plikter 
å gi melding til kommunen dersom deres inntekt endres. Grunnbeløpet er kr. 96 883,- pr. 1. mai 2018. For 
personer med inntekt under 2 G, fastsettes det hvert år i forskrift et maksimalt utgiftstak. For 2018 er dette 
kr. 205,- per måned.  
 
Det foreslås for 2019 en justering av kommunesatser for vederlag med 2,6 % for inntekter over 2 G. For 
inntekter under 2 G (G er grunnbeløpet i Folketrygden) foreslås videreført koblingen til maksimalsats som 
fastsettes for slik tjenesteyting ved endelig behandling av statsbudsjett for 2018.  
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Vederlag for kommunale helse- og omsorgstjenester utenfor institusjon.  
 
Beregningsgrunnlag inntekt Satser 2018 Satser 2019 

0 – 2 G Maksimalsats i statsbudsjettet Maksimalsats i statsbudsjettet 

2 – 3 G 1 093,00 1 121,00 

3 – 4 G 1 372,00 1 408,00 

4 – 5 G 1 798,00 1 845,00 

Over 5 G 2 170,00 2 226,00 

 
 
Betalingssatsene er abonnementspriser pr. mnd. Det beregnes ikke moms på overstående betalingssatser. 
Vederlaget kan ikke overstige kommunens samlede selvkost for tjenestene til den enkelte i den måneden 
abonnementet gjelder.  
Vederlagssats for enkelttimer for kommunale helse- og omsorgstjenester utenfor institusjon fastsettes for 
2019 til kr. 259,-.  Oppsigelsestid for abonnement er gjensidig 1 måned, så lenge annet ikke blir avtalt.  
 

3. Opphold i institusjon 

Vederlagsbetaling for langtidsopphold i institusjon 
Egenandelen skal ikke overstige de reelle oppholdsutgifter og kapitalutgiftene kan ikke tas med i 
beregningen av oppholdsutgiftene. 
 
Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et fribeløp på kr 8 200,00 pr. år, kan det kreves 
betalt 75 % årlig. For 2019 blir maksimalsats kr 66 512,00 for inntekt inntil folketrygdens grunnbeløp. Av 
inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85 %. Betalingen skal begrenses slik at enhver 
har i behold til eget bruk minst 25 % av folketrygdens grunnbeløp i tillegg til fordelen av fribeløpet. 
Beboer som, uten selv å ønske det, legges på dobbeltrom skal ved beregningen tilstås et fribeløp på kr 39 
300,00 pr. år. 
 
Maksimalsatser er fastsatt i medhold av vederlagsforskriften med virkning fra 01.01.99. 
 

Vederlagsbetaling for korttidsopphold i institusjon 
• Døgntilbud – sats som fremkommer i Statsbudsjettet for 2019.  
• Dag- eller natt-tilbud er den sats som fremkommer av statsbudsjettet.  

 
I de tilfeller vederlag eller timepris er lavere enn abonnement, gjelder timeprissatsen.  
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Trygdeboliger og andre kommunale boliger 
Kommunal husleie økes med konsumprisindeksen (KPI) pr. oktober hvert inneværende år.  Husleie kan 
maks økes med konsumprisindeksen jmfr. Husleielovens § 4 – 2. Indeksregulering.  
 

Middag 
Pris for kjøp av middag og middagsombringing på Frøya sykehjem økes fra kr. 78,- pr. porsjon i 2018 til 
kr. 80,- pr. porsjon i 2019. Emballasje er inkludert i prisen. 
 

Trygghetsalarm 
Oppkobling til «Hjelp 24», som er sentralen for mottak av trygghetsalarm økes fra kr. 204,- pr mnd. i 
2018 til kr 209,- i 2019. 

4. Dagsenter 
 

Pris pr. dag 2018 2019 

Dagsenter med skyss 232,00 238,00 

Dagsenter uten skyss 163,00 167,00 

Dagsenter for hjemmeboende 
demente 

83,00 85,00 

 

5. Frøya kulturskole 

Betalingssatser kulturskolen 
Pris pr. år 2018 2019 

Individuell undervisning 2 395,00 2 457,00 

Gruppeundervisning 996,00 1 022,00 

 

Betalingssatser materiell 
Pris pr. år 2018 2019  

Leie av instrumenter 696,00 714,00  

Noter Kostpris Kostpris Noter elevene kjøper 
selv 
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Materialavgift visuell 
kunst 

579,00 594,00  

Materialavgift teater 
og dans 

232,00 238,00  

Kopieringsavgift 
øvrige fag 

107,00 110,00  

 

Rabattordningene for kulturskolen: 
 
30 % rabatt på fag nr.2/søsken nr. 2. (forutsetter at søsken har samme betaler) 
50 % rabatt for resterende tilbud/søsken. 
Makspris pr. familie: kr. 4 000,00 
  

6. Frøya bibliotek 

Betalingssatser ved purring 
Gjeldende satser ved gjentatt purring:  
 

1. gangs purring: gratis 
2. gangs purring: gratis 
 

Hvis materiell ikke blir innlevert etter 2. purring må låneren betale erstatningskrav.  
 
Lånerne forplikter seg (jfr. Låneregler for Frøya bibliotek) til å erstatte tapt og ødelagt materiell etter en 
hver tids gjeldende satser.  
 

Betalingssatser ved tap og skade på bøker og annet materiale 
Utlån for voksne 2018 2019 

Bøker 450,00 462,00 

Lydbøker 563,00 578,00 

 

Utlån for barn   

Bøker 282,00 289,00 

Lydbøker 337,00 346,00 

 

Utlån for alle   
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Filmbokser 337,00 + 113,00 346,00 + 116,00 

 

For hver ekstra   

Film 337,00 346,00 

CD musikk 282,00 289,00 

CD rom 563,00 578,00 

Språkkurs 1 125,00 1 154,00 

Tidsskrift 113,00 116,00 

 
I tillegg til betalingssatsene for hvert tapt medium kommer en omkostning på kr. 230,- 
 

7. Frøya kino 
 

Billettpriser 2018 2019 

Barn 88,00 90,00 

Voksne 129,00 130,00 

 

Utleie kino 
Kinosalen kan leies følgende pakkepriser:  
 
Pakke1:  
Lei kinosalen for lukket selskap for deg og dine gjester. 
Kr. 100,- per gjest, minstepris kr. 2000,- inkludert popcorn og drikke. Privat DVD kan benyttes. 
 
Pakke2: 
Hold bursdagen din på en ordinær kinovisning. Kr 135,- per gjest, inkl. popcorn og drikke. 
Setereservasjon nødvendig. 

8. Frøya kulturhus- og kompetansesenter 

Betalingssatser for utleie av rom i 2019 
Det anbefales å kontakte Frøya kulturhus- og kompetansesenter ved leie av lokaler og utstyr for å tilpasse 
hvert enkelt behov. 
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Areal 

 
Tillegg i pris 

 
Kommersielle/private 

leietakere 

Frivillige lag og 
organisasjoner og 

lokale arrangement 

Storsalen 
Dag 1  
Dag 2 
Dag 3 

Lyd, lys, prosjektor, 
sceneelement, 
teknikere, 
artistgarderobe 

 
8 968,00 + 12 % av bill. 
6 726,00 + 12 % av bill. 
4 485,00 + 12 % av bill. 

 
3 363,00 + 12 % av 

bill. 
1 682,00 + 12 % av 

bill. 
1 121,00 + 12 % av 

bill. 
Kinosalen Ekstrautstyr, tekniker 3 363,00 + 12 % av bill. 1 345,00 + 12 % av 

bill. 
Garderober  224,00/stk 112,00/stk 

Greenroom  224,00/stk 112,00/stk 

Vrimleareal Lyd og lys utstyr 1 682,00 841,00 

Studio 319,00/instrument Tekniker 505,00/time Pris etter avtale 

Bandrom Depositum for bruk av 
rom og utstyr 

Pris avtales Pris avtales 

 

Utleiesatser for utstyr og personell i 2019 
 

Type utstyr 
 

Informasjon 
 

Kommersielle/private 
leietakere 

Frivillige lag og 
organisasjoner og 

lokale arrangement 
PA 
Dag 1: 
Dag 2: 
Etter dag 2/dag 

Full rigg (se egen 
oversikt) 

 
3 923,00 
3 363,00 
2 803,00 

 
1 962,00 
1 682,00 
1 402,00 

PA – liten To høyttalere og 
mikrofon 

1 121,00 Gratis 

Lydtekniker 50 % tillegg helg fra 
fredag kl 18:00 

482,00/time 281,00/time 

Lys – liten rigg 50 % tillegg helg fra 
fredag kl 18:00 

482,00/time 168,00/time 

Sceneelementer 2x1 meter 56,00/element 29,00/element 

Backline Trommesett, 
gitaramp, bassamp, 
elpiano 

337,00/enhet 168,00/enhet 
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Trådløse mikrofoner Leie pr. stk pr. døgn 337,00 168,00 

Røykmaskin Tillegg for røykvæske 337,00/døgn 168,00/døgn 

AV-utstyr, projektor, 
pc, TV, DVD 

 224,00/enhet 112,00/enhet 

Flygel Flygel på scene – 
tillegg for stemming 

560,00/gang 280,00/gang 

 
Alle priser med unntak av personell er oppgitt inklusive MVA. 
 
 
 

Vielser 
Priser/time 2018 2019 

Teknisk bistand 459,00 471,00 

PA – enkelt lydanlegg 1 066,00 1 094,00 

Lys – grunnbelysning 459,00 471,00 

Trådløs mikrofon 320,00 328,00 

Renhold 1 200,00 1 231,00 

 

9. Frøya svømmehall 
 
 2018 2018 2019 2019 

 Voksne Barn Voksne Barn 

Enkeltbillett 84,00 42,00 86,00 43,00 

Klippekort – 20 
klipp 

837,00 418,00 859,00 429,00 

Familie* 174,00  179,00  

 
*Minimum en foresatt og et barn. 
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Utleie svømmehall 
Priser/time 2018 2019 

Svømmebasseng 198,00 203,00 

Terapibad 264,00 271,00 

Hele svømmehallen 462,00 474,00 

 

Det er mulig å leie svømmehallen til andre typer arrangement som for eksempel bursdager. Ta kontakt 
med Frøyahallene for tilbud. 

10. Frøyahallene 

Utleie til idrettslag 
Priser/time 2018 2019 

1/3 av hallen 87,00 89,00 

2/3 av hallen 129,00 132,00 

Hele hallen 175,00 180,00 

Halleie ved kamper 203,00 208,00 

 

Utleie til firma/andre 
Priser/time 2018 2019 

1/3 av hallen 186,00 191,00 

2/3 av hallen 274,00 281,00 

Hele hallen 404,00 415,00 

Halleie ved kamper, cup o.l. 546,00 560,00 

 

Utleie av møterom/amfi 
Priser/time 2018 2019 

Vanlig møtevirksomhet 382,00 392,00 

Møtevirksomhet inkl. tekniker 656,00 673,00 
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Utleie basishall 
Priser/time 2018 2019 

Basishall 129,00 132,00 

Utleie firma/andre 274,00 281,00 

 

Utleie basishall til bursdager: 
 
Mandag – lørdag: kr 1100 pr time 
Søndag:   kr 1300 pr time 
 
All leie er med en instruktør, over 20 barn krever en ekstra instruktør til ekstra kr 300 pr time. 
 

Det er også mulig å leie idrettshallen til ulike typer arrangement som for eksempel bursdager. Ta kontakt 
med Frøyahallene for tilbud. 

11. Fellingsavgift for hjort 
 
Den øvre rammen fastsettes i statsbudsjettet. Den enkelte kommune vedtar selv den kommunale 
fellingsavgiften innenfor øvre ramme. Frøya kommune benytter den høyeste sats fastsatt i statsbudsjett. 

12. Deltakelse i frisklivstilbud i Frøya kommune 
 
Det settes en egenandel for 2019 på kr 308 pr. person for deltakelse i kommunens individuelle tilrettelagte 
frisklivstilbud. Tilbudet gis over en periode på 12 uker. 
 
 

13. Startlån 
 
I henhold til Forskrift om Startlån fra Husbanken legger kommunen til 0,25 % på Husbankens til enhver 
tids gjeldende utlånsrente. Gebyret går til kommunens administrative kostnader ved saksbehandling av 
startlån. 
 
Forvaltningskostnadene for startlån i 2019 
 
Etableringsgebyr: kr 2 000,- 
Depotgebyr:  kr 1 000,- 
Termingebyr:  kr 60,- 
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GEBYRREGULATIV FOR 
 

BYGGESAK, FRADELING, OPPMÅLING, REGULERINGSSAK, 
LANDBRUK, VANN, AVLØP, SLAM, FEIING, BRANN, RENOVASJON, 

HUSLEIE OG KAI/HAVNER 
 

2019 
Generell avgiftsøkning og endring på betalingssatser er lagt inn med 2,6 % 

med følgende unntak: 
 

• Nye gebyrsatser og forskrift for vann og avløp ble vedtatt i KST i sak 126/18 og 
gjøres gjeldende fra 01.01.2019. 

• Nye forskrifter for forvaltning, tilsyn og kontroll i henhold til forurensningsloven 
vil bli tatt inn i revidert gebyrregulativ i 2019. 

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

• Renovasjons- og slamgebyr for et normalabonnement for husholdninger og 
fritidsboliger endres i henhold til vedtak i representantskapet i Hamos 20.11.2018. 

• Utstedelse av matrikkelbrev endres ikke. 
• Kommunal husleie reguleres i henhold til Lov om husleieavtaler § 4.2. og følger 

økning i konsumprisindeks for 2018. 
 

Gebyrsatser er vedtatt i Kommunestyret --.--.2018 i medhold av følgende 
lover og forskrifter: 

• Lov 2012-03-16-12 «om kommunale vass- og avløpsanleggslov» med gjeldende forskrifter og eventuelt 
senere endringer av loven. 

• Lov av 13. mars 1981 «om vern mot forurensinger og om avfall» med gjeldende forskrifter og eventuelt 
senere endringer av loven. 

• Forskrift 2010-12-20 nr. 1762 om kommunens beregning og innkreving av anløpsavgift fastsatt av Fiskeri- 
og kystdepartementet 20.12.2010 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann §§§ 8, 25 
og 52. 

• Lov av 20. juni 2002 «om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlige stoffer og om brannvesenets 
redningsoppgaver» med gjeldende forskrifter og eventuelle senere endringer av loven. 

• Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 med gjeldende forskrifter og eventuelle senere endringer av 
loven. 

• Matrikkelloven av 17. juni 2005 med gjeldende forskrifter og eventuelle senere endringer av loven. 
• Jordloven av 12. mai 1995 med gjeldende forskrifter og eventuelle senere endringer av loven. 
• Konsesjonsloven av 31. mai 1974 med gjeldende forskrifter og eventuelle senere endringer av loven. 
• Delingsloven av 23. juni 1978 med gjeldende forskrifter og eventuelle senere endringer av loven. 
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14. Vann – avløp – slam – renovasjon – feiing 

Vann- og avløp 
Tilknytningsgebyr er et engangsgebyr som skal betales for tilknytning til kommunalt vann- og/eller 
avløpsanlegg. Gebyret skal betales ved tilknytning av: 
 

a) Ny tilknytning av eiendom. 
b) Eksisterende eiendom med tilknytning som ikke er godkjent. 
c) Tilknytning av eksisterende eiendom, eller eiendom som kommunen krever tilknyttet. 
d) Annen permanent tilknytning til kommunalt vann- eller avløpsanlegg, f.eks. vanningsanlegg for 

landbruk, idrettsanlegg mv. 
e) Sprinkleranlegg. 

Tilknytningsgebyr for tilknytning til vann og/eller avløp betales ikke for: 

f) Bygg som har midlertidig tilknytning i opptil ett år, eksempelvis brakkerigg. Dersom 
tilknytningen varer i mer enn ett år, skal tilknytningsgebyr ilegges. 

Tilknytningsgebyret skal være betalt før tilknytning. 

Årsgebyr for vannforsyning og avløpshåndtering er todelt: 
 

Abonnementsgebyr: 
Et fast årlig gebyr for kommunens vann- og avløpstjenester. Inntektene fra gebyret skal fortrinnsvis 
dekke tjenestenes kapitalkostnader. 
 
Forbruksgebyr 
Fastsettes enten etter faktisk vannforbruk eller stipulert etter størrelsen på boligen. Stipulert forbruk 
beregnes ut ifra bruksareal multiplisert med en faktor på 1,2 m3/m2. Bruksareal beregnes etter NS-3940.  
Vann- og avløpsgebyrene beregnes etter prinsippet vannmengde inn er lik vannmengde ut. 
 

Differensiert abonnementsgebyr: 
Abonnementsgebyret er differensiert ut fra brukskategorier: 

a) Boligeiendom og fritidsboliger: per boenhet 
b) Næringseiendom, kombinasjonseiendom og landbrukseiendom: fastsatte kategorier som 

gjenspeiler vannforsyningskapasiteten til den enkelte eiendom 
 
Vannmåleravlesning: 

Abonnenter som har kommunalt eid vannmåler betaler en årlig leie for vannmåleren. 
Alle vannmålere skal avleses en gang hvert år innen 31. desember. Målerstand skal rapporteres på 
vannmålerkort (bilde av vannmålerstand godtas også som dokumentasjon men målernummer må da 
vises på bildet) og sendes til kommunen elektronisk eller som brevpost (inntil eventuell innføring av 
fjernavlesing av vannmålere).  
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Gebyrreduksjon i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag 
Abonnenten har rett til reduksjon i gebyr ved feil eller mangel ved vannforsyningen i medhold av 
forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag. Abonnenten har rett til redusert gebyr dersom ikke-varslet 
avbrudd i vannforsyningen varer i mer enn 24 timer. Vilkår for gebyrreduksjon er at mangelen skyldes 
forhold på kommunens side, for eksempel forurensing i vannkilde eller feil ved kommunalt anlegg. Krav 
om redusert gebyr må fremmes innen to måneder etter at forholdet oppsto, dersom ikke kommunen har 
fattet eget vedtak om gebyrreduksjon. 

 
Gebyrsatser (alle satser er inklusiv merverdiavgift): 
 
Årlig abonnementsgebyr (kr/år) Fastledd Vann Avløp 

Bolig- og fritidseiendommer 1 3.245  2.494   
Kategori 1 (0-300) m3 1 3.245  2.456  
Kategori 2 (301-900) m3 3 9.735  7.482  
Kategori 3 (901-2.700) m3 6 19.470  14.964  
Kategori 4 (2.701-5.400) m3 10 32.450  24.940 
Kategori 5 (5.401-10.000) m3 25 81.125  62.350 
Kategori 6 (10.001-50.000) m3 75 243.375  187.050 
Kategori 7 (50.001-150.000) m3 100 324.500  249.400 
Kategori 8 (150.001-500.000) m3 150 486.750  374.100 
Kategori 9 (500.001-1.000.000) m3 200 649.000  498.800 

 
Forbruksgebyr (kr/m3) Vann Avløp 

Alle abonnenter 12,44 15,60 
 

Gebyrreduksjon i årsgebyret i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag: 
Årsgebyret reduseres med 0,3 % per påbegynte døgn utover det første døgnet. 

 
Vannmålerleie (kr/år) Vann 

Per måler  300 
 

Oppmøtegebyr for avlesning av vannmåler: 
Dersom abonnenten unnlater å foreta avlesning i tråd med lokal forskrift og kommunen må foreta 
avlesningen: kr 1.000,-  per gang per eiendom. 
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Tilknytningsavgifter: Vann Avløp 
Høy sats  70.000 90.000 

Lav sats 5.250 7.250 

Ordinær sats 8.500 10.500 

Inntaksledning 32 mm 7.738 9.481 

Inntaksledning 50-63 mm 15.476 9.481 

Inntaksledning 75-110 mm 30.952 9.481 

Inntaksledning 125-200 mm 61.904 18.962 

 
Høy sats benyttes når den gebyrpliktige er pålagt tvungen tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg i 
spredt bebyggelse. 

Lav sats benyttes pr. leilighet i flermannsboliger/blokkbebyggelse fra og med 4 leiligheter samt når den 
gebyrpliktige har betalt refusjon etter plan- og bygningsloven eller andre former for 
opparbeidelseskostnader for tekniske anlegg som er utført etter planer godkjent av kommunen. 

Ordinær sats benyttes ved alle andre tilknytninger (ikke næringsabonnenter). 

Næringsabonnenter ilegges tilknytningsgebyr i forhold til inntaksledningens dimensjon. 

 

Gebyr for avstengning og påsetting av vannforsyningen: 
Dersom kommunen foretar avstengning eller påsetting: kr 2.000,-  per gang per eiendom. 
 

Forfallsdatoer for kommunale gebyrer: 
Private abonnenter uten vannmåler: 01. mars, 01. juli og 01. november 
Private abonnenter med vannmåler: 01. hver måned  
Næringsabonnenter med og uten vannmåler: 15. august og 15. januar 

 
Eksempler på gebyrutregning: 
 
Boligeiendom og fritidsboliger - Målt forbruk (120 m3): 

Vann: 3.245 kr + (120 m3 x 12,44 kr/m3) + 300 kr = 5.038 kr 
Avløp: 2.494 kr + (120 m3 x 15,60 kr/m3) = 4.366 kr 

 
Boligeiendom og fritidsboliger - Stipulert forbruk (180 m2 BRA = 216 m3): 

Vann: 3.245 kr + (180 m2 x 1,2 x 12,44 kr/m3) = 5.932 kr 
Avløp: 2.494 kr + (180 m2 x 1,2 x 15,60 kr/m3) = 5.864 kr 

 
Nærings- og kombinasjonseiendom (2.500 m3): 

Vann: (3.245 kr x 6) + (2.500 m3 x 12,44 kr/m3) + 300 kr = 50.870 kr 
Avløp: (2.494 kr x 6) + (2.500 m3 x 15,60 kr/m3) = 58.470 kr 
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Renovasjon 

Årsavgifter: 2018 
eks. mva. 

2018 
inkl. mva. 

2019 
eks. mva. 

2019 
inkl. mva. 

Renovasjonsgebyr for husholdningen for et 
normalabonnement 

2 450,00 3 062,50 2 750,00* 3 437,50* 

Renovasjonsgebyr for fritidshus 900,00 1 125,00 1 000,00* 1 250,00* 
Påslag på renovasjonsgebyret for etterkontroll og 
etterdrift av Kvisten renovasjonsplass, samt opprydding i 
Nordhammervika 

240,00 300,00 240,00 300,00 

*Endelig vedtak på gebyr blir vedtatt i representantskapet i Hamos sitt møte 20.11.2018 

 

Slam 

Gebyr 2019 
eks. mva. 

2019 
inkl. mva. 

Oppmøtepris per anlegg  715,00* 894,00* 

Tømming og behandling fra slamavskiller per m3 450,00* 563,00* 
Tømming og behandling fra tett tank  385,00* 481,00* 

*Endelig vedtak på gebyr blir vedtatt i representantskapet i Hamos sitt møte 20.11.2018 

 

Feiing og branntilsyn i bolig og fritidsbolig 

Avgifter: 2018 
eks. mva. 

2018 
inkl. mva. 

2019 
eks. mva. 

2019 
inkl. mva. 

Årlig avgift for feiing og branntilsyn i bolig og 
fritidsbolig. Den dekker en feiing og et branntilsyn hvert 
4. år. Feiehyppigheten blir vurdert av feieren avhengig av 
sotmengde og pipebrannfare. Der det er behov for, eller 
ønske om oftere feiing blir dette en egen tilleggsavgift 474,00 592,50 487,00 608,75 
Avgift for ekstrafeiing, etter eget ønske eller pga. stor 
sotmengde. 325,00 406,25 333,00 416,25 
Feiing utenom rute – belastes pr. time 500,00 625,00 500,00 625,00 
Avgift for feiing på fritidsbolig (frivillig) som blir utført 
på vanlig feierunde. 500,00 625,00 500,00 625,00 
Fjerning av blanksot(fresing) faktureres etter medgått tid 
pr. påbegynt time. 500,00 625,00 500,00 625,00 
Feiing av røykkanaler og skorsteiner knyttet til 
industrianlegg faktureres etter medgått tid pr. påbegynt 
time   500,00 625,00 512,00 640,00 
Kontroll av piper ved bruk av inspeksjonskamera 
faktureres etter medgått tid pr. påbegynt time 500,00 625,00 512,00 640,00 
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Feiing av kommunale fyrkjeler 

Avgifter: 2018 
eks. mva. 

2018 
inkl. mva. 

2019 
eks. mva. 

2019 
inkl. mva. 

Kontroll som er en måling av virkningsgrad og åpning 
for sjekk om feiebehov 2 797,00 3 496,25 2 867,00 3 583,75 
Feiing der fysisk feiing blir utført etter måling og kontroll 
der det er behov. 3 357,00 4 196,00 3 441,00 4 301,25 
 

15. Kai- og havneavgift 
 

Avgifter: 2018 2019 

Liggeavgift pr. døgn 163,00 167,00 

Fast liggeplass pr lengdemeter kai (årsleie) 
(Lengdemeter kai = båtens lengde i meter + 2 meter (manøvrering)) 
 
Leie av fast plass ved kommunal flyte kai (Betongbrygge) 

 
1 333,00/meter 

 
1 368,00/meter 

Årlig leie pr plass inntil 6 meter bredde. Pr meter bredde kai 3 714,00 3 811,00 
(Breddemeter kai er målt i lysåpning fra senter til senter utrigger) 
Årlig leie pr plass over 6 meter bredde. Pr meter bredde (fra første meter) 

 
6 365,00 

 
6 530,00 

Leie av fast plass ved kommunal flyte kai (Stålbrygge)   

Årlig leiepris pr plass 12 731,00 13 062,00 

Eventuell vann- og strømtilkobling er ikke inkludert i leieprisen 
Leieavtaler reguleres i egne leiekontrakter for de respektive havnene. 

  

 
 
Vareavgifter: 
Pr. m3 sand/grus 
Pr. tonn stykkgods, gjødsel og kraftfor 
Pr. tonn asfalt 
Pr. tonn sprengstoff 
 
Fylling av vann: 

 
 
 

7,30 
14,97 
7,30 

81,69 

 
 
 

7,50 
15,50 
7,50 

84,00 

Startavgift 1 697,00 1 741,00 

Pr m3 fylt vann 29,73 30,50 
 
Fiskebåter unntas for avgiften, men må betale liggeavgift for de døgn som 
overstiger 3 døgns sammenhengende liggetid. For å fritas for slik avgift 
må det være min. 1 ukes opphold mellom hver døgnperiode, ellers påløper 
liggeavgift fra første liggedag. 
 

  

 
Det kreves ikke liggeavgift når det svares vareavgift. 
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Båtplasser i fiskerihavner forbeholdes førsterett til fiskerinæringen 
 

 

16. Brannvern 
 

Gebyrer 2018 
eks. mva. 

2018 
inkl. mva. 

2019 
eks. mva. 

2019 
inkl. mva. 

 
Utrykning til unødig alarm 
Nedbrenning av bygning 
 
Behandling av søknad om salg av fyrverkeri 
inklusiv tilsyn med utsalgssted 

 
5 263,00 

10 527,00 
 

2 632,00 

 
6 579,00 

13 159,00 
 

3 290,00 

 
5 400,00 

10 800,00 
 

2 700,00 

 
6 750,00 

13 500,00 
 

3 375,00 

17. Byggesak 
 

 Gebyrer 2018 2019 
A.1 

 
Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan 
forestås av tiltakshaver, 
jfr. plan- og bygningslovens §§ 20-2-jfr. §3.1 og 3.2 i 
SAK 2010 

  

 Fasadeendring og tilbygg inntil 15 m2 2 324,00 2 384,00 
 Tilbygg over 15 m2 4 646,00 4 767,00 
 Bygninger over 50 m2 BYA 6 970,00 7 151,00 

A.2 Tiltak som krever søknad og tillatelse 
Jfr. plan- og bygningsloven §20-1 

  

A.2.a Oppføring, tilbygging, påbygging og underbygging    
 Boliger 

Enebolig 
 

11 776,00 
 

12 082,00 
 Tomannsbolig 17 754,00 18 216,00 
 For sekundærleiligheter i boligbygg (nybygg) betales per 

enhet: 
5 761,00 5 911,00 

 Rekkehus pr. boenhet inntil 4 boenheter 7 745,00 7 946,00 
 Rekkehus pr. boenhet fra 4 til 15 boenheter 3 904,00 4 006,00 
 Rekkehus pr. boenhet over 15 boenheter 1 883,00 1 932,00 
 Flermannsboliger pr. boenhet 6 732,00 6 907,00 
 Fritidsbolig/Hytte (per enhet) 13 656,00 14 011,00 
 Andre bygg og tilbygg 

For alle kategorier næringsbygg samt 
tilbygg/påbygg/underbygg og 
hovedombygging betales gebyr etter fast m2-pris og 
bygningens  
Bruksareal: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Gebyrregulativ og betalingssatser 2019 – Frøya kommune   
 

23 
 
 

                                                                                             
0-50 m2 

>50-200 m2 
>200-400 m2 
>400-600 m2 
> 600 m2 

 
4 244,00 

69,00 per m2 

55,00 per m2 

49,00 per m2 
26,00 per m2 

 
4 354,00 

71,00 per m2 

56,00 per m2 

50,00 per m2 
27,00 per m2 

 Andre bygg og tilbygg 
For alle kategorier private bygg samt 
tilbygg/påbygg/underbygg og 
hovedombygging betales gebyr etter fast m2-pris og 
bygningens  
bruksareal: 
                                                                                             
0-50 m2 

>50-200 m2 
>200-400 m2 
>400-600 m2 
> 600 m2 

 
 
 
 
 
 
 

3 512,00 
56,00 per m2 

46,00 per m2 

40,00 per m2 
22,00 per m2 

 
 
 
 
 
 
 

3 603,00 
57,00 per m2 

47,00 per m2 

41,00 per m2 
23,00 per m2 

A.2.b Fasadeendring, eller vesentlig endring eller vesentlig 
reparasjon av tiltak som nevnt under A.2.a 

 
2 324,00 

 
2 384,00 

A.2.c Bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig 
endring av tidligere drift av tiltak som nevnt under A.2.a 

 
2 324,00 

 
2 384,00 

A.2.d Riving av tiltak som nevnt under A.2.a   
 0 – 100 m2 2 324,00 2 384,00 
 100 – 500 m2 4 646,00 4 767,00 
 Over 500 m2 6 970,00 7 151,00 

A.2.e 
 
 

Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske 
installasjoner 
Installasjon av vedovn   

 
 

0,00 

 
 

0,00 
 Andre tekniske installasjoner, større tiltak 2 324,00 2 384,00 

A.2.f Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i 
boliger samt annen ombygging som medfører fravikelse 
av bolig 

 
2 324,00 

 
2 384,00 

A.2.g Oppføring av innhegning mot veg, skilt eller 
reklameinnretninger o.l. 

 
1 145,00 

 
1 175,00 

A.2.h Deling av eiendom eller bortfeste av enhet i mer enn 10 
år  

2 324,00 2 384,00 

A.2.i Vesentlig terrenginngrep 2 324,00 2 384,00 
A.2.j Anlegg av veg eller parkeringsplass, andre 

søknadspliktige  
konstruksjoner og anlegg 

 
2 324,00 

 
2 384,00 

A.2.k Søknad om ferdigattest 2 324,00 2 384,00 
A.2.l Søknad om midlertidig brukstillatelse 2 324,00 2 384,00 
A.3 Trinnvis behandling, jf. plan- og bygningslovens § 95 a. 

 Søknad om rammetillatelse  70 % av A.2 70 % av A.2 
 Søknad om igangsettingstillatelse  50 % av A.2 50 % av A.2 
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A.4 Endring av tillatelse 
 Små endringer etter at positivt vedtak er fattet   5 % av fullt 

gebyr 
5 % av fullt 

gebyr 
 Store endringer etter at positivt vedtak er fattet  10 % av fullt 

gebyr 
10 % av fullt 

gebyr 
 Revidert søknad etter avslag, innsendt innen ett år 50 % av fullt 

gebyr 
50 % av fullt 

gebyr 
 Fornyelse av tiltak 30 % av fullt 

gebyr 
 

30 % av fullt 
gebyr 

 
A.5 Tilleggsgebyr 

 Dispensasjoner – fra tekniske forskrifter 2 324,00 2 384,00 
 Sakkyndig bistand betales av tiltakshaver etter regning 

over faktiske utgifter 
 
 

 
 
 

 
 
 

A.6 Søknad om utslippstillatelse 
 Utslipp av avløpsvann fra bolig- og fritidsbebyggelse 

med innlagt vann, eller annen bebyggelse med 
tilsvarende utslipp, når utslippet tilknyttes separat 
avløpsanlegg. 

 
 

2 324,00 

 
 

2 384,00 

A.7 Godkjenning av ansvarsrett 
 Selvbygger 2 324,00 2 384,00 

 
A.8 

 
Ulovlig tiltak og tvangmulkt etter PBL Kap. 32 for:  

 
 

 
 

 Tvangsmulkt Fastsettes av 
Rådmannen 

Fastsettes av 
Rådmannen 

 Behandling av tiltak som er ulovlig bygd/igangsatt. 
Forhøyet gebyr gjelder både dispensasjonssøknad, 
eventuelt delingssøknad og byggesøknad. 

3 ganger fullt 
gebyr 

3 ganger fullt 
gebyr 

 Ved mer omfattende saker med utgangspunkt i et tiltak 
som er ulovlig bygd/igangsatt beregnes gebyr etter 
medgått tid og kostnader. 

Pr. time 
1 273,00 

+ faktiske 
kostnader 

Pr. time 
1 306,00 

+ faktiske 
kostnader 

 Behandling av søknad om tillatelse til tiltak som er 
ulovlig bygd/igangsatt, men tiltakshaver melder 
uoppfordret fra i ettertid. Forhøyet gebyr gjelder både 
dispensasjonssøknad, eventuelt delingssøknad og 
byggesøknad. 

 
2 ganger fullt 

gebyr 

 
2 ganger fullt 

gebyr 

 Tilleggsgebyr for igangsatt arbeid etter søknad er sendt, 
men før den er behandlet/tillatelse er gitt. 

 
2 324,00 

 
2 384,00 

 Ulovlighetsoppfølging   

 Forhåndsvarsel etter § 32 – 2 4 668,00 4 789,00 

 Pålegg om stans og retting (§ 32 – 3) 9 336,00 9 579,00 
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 Pålegg om øyeblikkelig stans og opphør (§ 32 – 7) 9 336,00 9 579,00 

 Gjennomføring av tvangsfullbyrdelse (§ 32 – 7) Etter medgått 
tid, minstepris 

9 336,00 

Etter medgått 
tid, minstepris 

9 336,00 
 Ilegging av overtredelsesgebyr Etter medgått 

tid, minstepris 
9 336,00 

Etter medgått 
tid, minstepris 

9 579,00 
 Saksbehandlingstid for møter og befaringer  Medgått tid Medgått tid 

A.9 Seksjonering av eiendom 3 x rettsgebyr 
 

3 x rettsgebyr 
 

 Seksjonering av eiendom med befaring 5 x rettsgebyr 5 x rettsgebyr 

 

18. Planbehandling 

Reguleringssaker og dispensasjoner 
Gebyrer planbehandling 2018 2019 
Reguleringsplan    
Behandlingsgebyr Omfatter alle utgifter til 

fremming av planforslaget, 
inklusive ekspedering, 
kopiering av tekst, 
innhenting av 
høringsuttalelser osv fram 
til kunngjøring av endelig 
vedtak. 

  

Oppstartmøte – ny plan  2 388,00 2 450,00 
Reguleringsplan inntil 10 
daa 

 17 160,00 17 606,00 

Reguleringsplan inntil 10-
25 daa 

 21 460,00 22 018,00 

Reguleringsplan over 25 
daa 

 21 460,00 
+ 14 270,00 per 
påbegynt 50 daa 

22 018 
+ 14 641,00 per 
påbegynt 50 daa 

Ufullstendig planmateriale  4 646,00 pr retur 4 767,00 pr 
retur 

Konsekvensutredninger For planer som utløser krav 
om konsekvensutredning, jf 
pbl. § 4-2, skal det betales 
et tilleggsgebyr som 
tilsvarer 
50 % av satsene for selve 
reguleringsplanen. 

50 % av satsene for 
selve 

reguleringsplanen 

50 % av satsene 
for selve 

reguleringsplanen 
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Planprogram  9 166,00 
 

9 404,00 

Vann og avløpsplan   
 Vann og avløpsplaner med 

atskilt saksgang  
 

17 761,00 
 

18 223,00 

 Når denne behandles 
samtidig med 
reguleringsplan  
 

50% av grunnbeløp 
vann og avløpsplaner 
med atskilt saksgang 

 

50% av 
grunnbeløp vann 
og avløpsplaner 

med atskilt 
saksgang 

Trekking av søknad Ved skriftlig trekking av 
plan før 1. gangs 
behandling  

50 % av grunnbeløpet 
for planbehandling 

 

50 % av 
grunnbeløpet for 
planbehandling 

    
Reguleringsendringer   
Behandlingsgebyr Inkluderer alle utgifter i 

forbindelse med saksgang, 
ekspedering og kunngjøring 
av endelig vedtak  

  

 Endring som ikke krever 
forutgående utlysning  

14 111,00 
 

14 478,00 

 Endring som krever 
avgrenset høring  

15 629,00 
 

16 035,00 

 Endring som krever full 
høringsrunde og utlegging 
til offentlig ettersyn  

20 335,00 
 

20 864,00 

    
Dispensasjoner  
Dispensasjon fra reguleringsplan   
Behandlingsgebyr Omfatter utlegg til 

saksbehandling, kopiering, 
utsending der det kreves, 
befaring og alt arbeid fram 
til ferdig vedtak. 

  

 Søknad som ikke krever 
høring.  

3 999,00 
 

4 103,00 

 Søknad som krever ekstern 
høring til 
sektormyndigheter.  

6 210,00 
 

6 371,00 

Trekking av søknad Ved skriftlig trekking av 
dispensasjonssøknad som er 
klar for politisk behandling, 
betales 70% av fullt gebyr  
 

70% av relevant sats 
over. 

 

70% av relevant 
sats over. 

Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel inklusive 
delplaner og fra PBL § 1-8, enkeltvis eller i 
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kombinasjon. 
Behandlingsgebyr Behandlingsgebyr 

Omfatter utlegg til 
saksbehandling, kopiering, 
utsending der det kreves, 
befaring fram til ferdig 
vedtak. 

  

 Søknad som ikke krever 
høring 

3 999,00 
 

4 103,00 

 Søknad som krever ekstern 
høring til 
sektormyndigheter. 

6 210,00 
 

6 371,00 

Trekking av søknad Ved skriftlig trekking av 
dispensasjonssøknad som er 
klar for politisk behandling, 
betales 70% av fullt gebyr 

70% av relevant sats 
over. 

 

70% av relevant 
sats over. 

100 metersbeltet og LNF Dispensasjonsbehandling 
på bygging i 100-
metersbeltet i LNF-områder 

12 000,00 
 

12 312,00 

 

19. Landbruksseksjonen 

Gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker 
 
Gebyrene er regulert i forskrift om gebyr for konsesjonsbehandling m.m. 
  

Gebyrer 2018 2019 

Søknader om konsesjon (ervervstillatelse) etter lov 28. november 
2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom 
(konsesjonsloven) mv. § 2 og § 3. Maksimalsats fastsatt av staten. 
 

 
 

5 000,00 

 
 

5 000,00 

Søknader om delingssamtykke etter lov om jord 12. mai 1995 nr. 23 
§ 12. Maksimalsats fastsatt av staten. 

 
2 000,00 

 
2 000,00 

Gebyr i forbindelse med viltsaker 
 

  

Godkjenning av nytt jaktvald 
 

1 039,00 1 066,00 

Utvidelse av eksisterende vald  
 

1 039,00 1 066,00 

Oppsplitting av eksisterende vald 
 

1 039,00 1 066,00 

Gebyr i forbindelse med deling av eiendom 
 

  

Gebyr for deling av eiendom som behandles etter jordloven 
 

2 050,00 2 000,00 
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20. Oppmåling 

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Matrikkellovens § 32, 
matrikkelforskriftens § 16) fastsettes slik: 

1.1 Behandling av delingssøknad etter plan og bygningsloven kr 2 326,00 

1.2 Ny grunneiendom 

1.2.1  Ny grunneiendom og festegrunn (selvstendig parsell med nytt gårds- og bruksnummer) 
 

Areal i kvm Gebyr i 2018 Gebyr i 2019 

Fra t.o.m.   

0 1 500 17 616,00 18 074,00 

1 501 1 750 18 483,00 18 964,00 

1 751 2 000 19 364,00 19 867,00 

2 001 2 250 20 261,00 20 788,00 

2 251 2 500 21 115,00 21 664,00 

2 501 2 750 21 964,00 22 535,00 

2 751 3 000 22 860,00 23 454,00 

3 001 3 250 23 778,00 24 396,00 

3 251 3 500 24 676,00 25 318,00 

3 501 3 750 25 506,00 26 169,00 

3 751 4 000 26 424,00 27 111,00 

4 001 4 250 27 306,00 28 016,00 

4 251 4 500 28 158,00 28 890,00 

4 501 4 750 29 039,00 29 974,00 

4 751 5 000 29 921,00 30 699,00 

5 001 6 000 31 321,00 32 135,00 

6 001 7 000 32 751,00 33 603,00 

7 001 8 000 34 151,00 35 039,00 

8 001 9 000 35 320,00 36 238,00 

9 001 10 000 36 949,00 37 910,00 

10 001 11 000 38 396,00 39 394,00 

11 001 12 000 38 778,00 39 786,00 

12 001 13 000 41 194,00 42 265,00 

 
Gebyr for areal over 13 000 kvm beregnes etter følgende formel: 

Y=AX + B    (Y = gebyr i kroner, X = areal i kvm) 
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A = 0,865 
B = kr 23 479,00 

 
 
1.2.2 Tilleggsareal til eksisterende grunneiendom 
 

Areal i kvm Gebyr i 2018 Gebyr i 2019 
Fra t.o.m.   

0 75 4 230,00 4 340,00 

76 150 4 926,00 5 054,00 

151 300 4 343,00 4 456,00 

301 450 7 743,00 7 944,00 

451 600 9 141,00 9 379,00 

601 750 10 571,00 10 846,00 

751 900 11 986,00 12 298,00 

901 1 050 13 386,00 13 734,00 

1 051 1 200 14 801,00 15 186,00 

1 201 1 350 16 203,00 16 624,00 

1 351 1 500 17 616,00 18 074,00 

 
Etableres som ny grunneiendom eller festegrunn og slås sammen med eiendommen som skal ha tillegget. 
Gebyr for areal over 1 500 kvm beregnes etter samme formel som i 1.2.1. 
 
1.2.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjonen 
 Se tabell 1.2.1. 
 
1.2.4 Ny anleggseiendom 

Faktureres etter medgått tid og kostnad eller minstegebyr. 
 
1.2.5 Registrering av jordsameie 

Faktureres etter medgått tid og kostnad eller minstegebyr. 
 
1.3 Ny matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforetning 
 Faktureres som ordinær oppmålingsforetning. 
 
1.4 Grensejustering 
 
1.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie 
 
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av 
eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m²).  En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i 
sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen.  For grensejustering til veg eller 
jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde. 
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Areal i kvm Gebyr i 2018 Gebyr i 2019 
Fra t.o.m.   

0 75 3 502,00 3 593,00 
76 150 4 079,00 4 185,00 

151 300 5 252,00 5 389,00 
301 450 6 411,00 6 578,00 
451 600 7 569,00 7 766,00 
601 750 8 753,00 8 981,00 
751 900 9 925,00 10 183,00 
901 1 050 11 084,00 11 372,00 

1 051 1 200 12 255,00 12 574,00 
1 201 1 350 13 416,00 13 765,00 
1 351 1 500 14 586,00 14 965,00 

 
 
1.4.2 Anleggseiendom 
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den 
maksimale grensen settes til 1 000 m³ 

 
Gebyr faktureres etter medgått tid og kostnad eller minstegebyr. 
 
1.5 Arealoverføring 
 
1.5.1 Arealoverføring for grunneiendom, festegrunn og jordsameie 
 
Ved arealoverføring skal oppmålingsforetning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser 
dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg og jernbaneformål. 
 

Areal i kvm Gebyr i 2018 Gebyr i 2019 

Fra t.o.m.   

0 75 3 502,00 3 593,00 
76 150 4 079,00 4 185,00 

151 300 5 252,00 5 389,00 
301 450 6 411,00 6 578,00 
451 600 7 569,00 7 766,00 
601 750 8 753,00 8 981,00 
751 900 9 925,00 10 183,00 
901 1 050 11 084,00 11 372,00 

1 051 1 200 12 255,00 12 574,00 
1 201 1 350 13 416,00 13 765,00 
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1 351 1 500 14 586,00 14 965,00 
 
Gebyr for areal over 1 500 kvm beregnes etter formelen i 1.2.1 
 
1.5.2  Arealoverføring for anleggseiendom 
 
For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert 
på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for 
sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. 
 
 
1.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved 

oppmålingsforetning. 
 

Antall 
punkter 

Gebyr i 
2018 

Antall 
punkter 

Gebyr i 
2018 

Antall 
punkter 

Gebyr i 
2019 

Antall 
punkter 

Gebyr i 
2019 

1 2 937,00 13 15 525,00 1 3 013,00 13 15 929,00 

2 3 943,00 14 16 572,00 2 4 046,00 14 17 003,00 

3 5 034,00 15 17 604,00 3 5 165,00 15 18 062,00 

4 6 054,00 16 18 666,00 4 6 211,00 16 19 151,00 

5 7 129,00 17 19 728,00 5 7 314,00 17 20 241,00 

6 8 135,00 18 20 750,00 6 8 347,00 18 21 290,00 

7 9 208,00 19 21 813,00 7 9 447,00 19 22 380,00 

8 10 289,00 20 22 843,00 8 10 557,00 20 23 437,00 

9 11 319,00 21 23 904,00 9 11 613,00 21 24 526,00 

10 12 340,00 22 24 953,00 10 12 661,00 22 25 602,00 

11 13 416,00 23 26 028,00 11 13 765,00 23 26 705,00 

12 14 449,00   12 14 825,00   

 
 
1.7 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt og 

klarlegging av rettigheter. 
 

Antall 
punkter 

Gebyr i 
2018 

Antall 
punkter 

Gebyr i 
2018 

Antall 
punkter 

Gebyr i 
2019 

Antall 
punkter 

Gebyr i 
2019 

1 3 083,00 13 40 233,00 1 3 163,00 13 41 279,00 

2 6 450,00 14 43 315,00 2 6 618,00 14 44 442,00 

3 9 510,00 15 46 355,00 3 9 757,00 15 47 560,00 

4 12 623,00 16 49 420,00 4 12 952,00 16 50 705,00 

5 15 683,00 17 52 500,00 5 16 091,00 17 53 865,00 

6 18 745,00 18 55 575,00 6 19 232,00 18 57 020,00 
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7 21 825,00 19 58 638,00 7 22 392,00 19 60 163,00 

8 24 873,00 20 61 733,00 8 25 520,00 20 63 338,00 

9 27 950,00 21 64 798,00 9 28 677,00 21 66 483,00 

10 31 030,00 22 67 860,00 10 31 837,00 22 69 624,00 

11 34 093,00 23 70 908,00 11 34 979,00 23 72 752,00 

12 37 168,00   12 38 134,00   

 
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid og kostnad eller minstegebyr. 
 
 
1.8 Privat grenseavtale 
 
Gebyr fastsettes etter medgått tid eller minstegebyr. 
 
1.9 Urimelig gebyr 
 
Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn og det arbeidet og de  
kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen eller andre etter delegert fullmakt fastsette et passende  
gebyr.  
 
Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått  
krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr. 
 
 
1.10 Frister og nedsatt gebyr etter Matrikkelloven 
 
Etter matrikkellovens § 18 skal kommunen gjennomføre oppmålingsforretningen og fullføre 
matrikkelføring innen 16 uker. Oversittes fristen skal gebyret for oppmålingsforretningen og 
matrikkelføringen avkortes med en tredjedel. Fristen begynner ikke å løpe før vedtak etter plan- og 
bygningsloven foreligger, før forskuddspliktig oppmålingsgebyr er innbetalt, hvis det må brukes ekstra tid 
for å få partene til å møte, for supplering av informasjon, for den tiden som medgår til tinglysing, eller 
hvis saken påklages. Fristen opphører når matrikkelbrev er postlagt. 
 
 
1.11 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken 
 
Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes 
likevel gebyret. 
 
1.12 Gebyr for oppmålingsforetning over punktfeste og innløsing av feste med oppmåling 
 
For oppmålingsforetning over punktfeste betales kr 7 511,00 
 
For oppmålingsforetning ved innløsing av feste (fra feste til ny grunneiendom) gjelder satsene i tabell 
1.2.1. 
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1.13 Gebyr for avbrutt forretning 
 
Rekvirenten kan trekke rekvisisjonen fram til oppmålingsforetning er avsluttet. Rekvisisjonen kan likevel 
ikke trekkes dersom enheten er opprettet i matrikkelen. 

 
Ved tilbakekalt, avbrutt eller annullert forretning, betales fullt gebyr når arbeidet er kommet så langt at en 
arbeider i terrenget. Hvis rekvisisjonen trekkes før dette, beregnes gebyr etter medgått tid. Avbrutt 
forretning kan skyldes at saken trekkes, rekvirent ikke møter eller at partene ikke blir enige. Hvis rekvirent 
ikke møter, beregnes gebyr etter medgått tid. 
 
 
 
1.14 Gebyr for oppmålingsforetning over større sammenhengende arealer 
 
For slike forretninger over større sammenhengende parseller/eiendommer til landbruks-, og 
allmennyttige formål og oppløsning av sameie, betales gebyr etter timepris eller minstegebyr. 
Med minstegebyr forstås utført arbeid inntil 2 timer. 
 
1.15 Gebyr beregnet etter medgått tid for arbeid etter matrikkelloven 
 
Gebyr for oppmålingstekniske arbeider som har hjemmel i matrikkelloven og som ikke kan beregnes etter 
foranstående satser, skal beregnes på grunnlag av anvendt tid. 
  
 - Påvisning/utstikking i terreng 
 - Ekstraarbeid på grunn av ikke ryddet og klargjort område før forretningen starter 
 
1.16 Gebyr for andre oppdrag 
 
Oppdrag som utstikking eller oppmåling for andre offentlige eller private aktører kan utføres når det er 
ledige ressurser, og beregnes etter medgått tid eller minstegebyr.  
 
1.17 Vinterforskrift 
 
Med hjemmel i matrikkelforskriftens § 18, tredje ledd, har Frøya kommune vedtatt at 16-ukersfristen ikke 
gjelder i perioden 1. november til 1. mars. 
 
 
1.18 Timepris og minstegebyr 
 

Pris 2018 2019 

Minstegebyr (utført arbeid inntil 2 timer) 2 484,00 2 549,00 

Utført arbeid ut over 2 timer pr. time 1 242,00 1 274,00 
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1.19 Utstedelse av matrikkelbrev 
 

Pris 2018 2019 

Matrikkelbrev inntil 10 sider 175,00 175,00 

Matrikkelbrev over 10 sider 350,00 350,00 

Tinglysningsgebyr 525,00 525,00 

Seksjoneringsgebyr 3 x rettsgebyr 3 x rettsgebyr 

Rettsgebyr 1 025,00 1 025,00 

 
Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen. 
 
1.20 Betalingsbestemmelser 
 
a) Rekvirenten skal i alminnelighet betale faktura når forretningen er fullført. 
b) Utgiftene til merkemateriell er inkludert i gebyrsatsene.  
c) Tinglysingsgebyr og utstedelse av matrikkelbrev kommer i tillegg til gebyrsatsene og er    
     inkludert i fakturabeløpet. 
d) Betaling skjer etter regulativet og satsene som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. 

18. Fellesbestemmelser 
 
Urimelig gebyr 
 
I spesielle tilfeller kan planutvalget etter søknad redusere gebyret. 
 
Betalingsbestemmelser 
 
Gebyrene skal betales etter regning utstedt av Frøya kommune. 
 
Betaling skjer etter det regulativ og satser som gjelder på det tidspunkt som søknaden/rekvisisjonen er 
innstemplet i Frøya kommune om ikke annet er spesifisert i regulativet. Dette gjelder ikke 
tinglysningsgebyret. 
 
Forbehold om saksbehandling ved utestående restanser 
 
Nye saker blir ikke behandlet før tiltakshavers restanser på andre saker ved plan, landbruk og 
miljøenheten er betalt. 
 
Merverdiavgift beregnes ikke ved innkreving av gebyr for byggesak, fradeling, oppmåling, regulering og 
landbrukssaker, jfr. skattedirektørens rundskriv av 6. mars 1970 til skatteinspektørene. 
 



Postadresse: Besøksadresse: 

 Rådhusgata 25 Telefon:  

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

Saksprotokoll 

 
Utvalg: Hovedutvalg for drift   

Møtedato: 18.10.2018 

Sak: 55/18  Arkivsak: 18/2627 

 

SAKSPROTOKOLL - FASTSETTING AV BETALINGSSATSER OG GEBYRREGULATIV I FRØYA 

KOMMUNE FOR 2019  

 

Vedtak: 

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

betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester i Frøya kommune for 2019. 

 

2. Det foreslås følgende betalingssatser og gebyrer for 2019. 

 

 Betalingssatser per måned for barnehageplass fastsettes lik maksimalsats i statsbudsjett 

vedtatt av Stortinget. 

 Foreldrebetaling for kost i barnehagen økes med 2,6 %. 

 Pris for kjøp av enkeltdager i barnehage økes med 2,6 %. 

 Ordningen med søskenmoderasjon i barnehagen endres ikke. 

 Betalingssatser for plass i skolefritidsordningen økes med 2,6 %. 

 Søskenmoderasjon i SFO endres i henhold til revidert utgave av vedtekter for SFO 

vedtatt i KST 03.05.2018 i sak 51/18. 

 Kostpris på Sistranda skole (skolekantine) økes med 2,6 %. 

 Pris på kjøp av middag fra Frøya sykehjem og matombringing økes med 2,6. %. 

Emballasje er inkludert. 

 Elevavgift i kulturskolen økes med 2,6 %. 

 Priser på undervisning i kulturskolen og materialavgifter økes med 2,6 %. 

 Egenandel for trygghetsalarm økes med 2,6 %. 

 Erstatningssater ved Frøya bibliotek økes med 2,6 %. 

 Billettpriser ved Frøya kino økes fra kr 88 til kr 90 for barn og fra kr 129 til kr 130 for 

voksen. 

 Utleie Frøyahallen/møterom/amfi økes med 2,6 %. 

 Utleie basishall økes med 2,6 %. 

 Utleie svømmehall økes med 2,6 %. 

 Utleiesatser for rom, utstyr og personell ved Frøya kulturhus- og kompetansesenter økes 

med 2,6 %. 

 Satser for vederlag og egenbetaling for kommunale helse- og omsorgtjenester endres i 

henhold til satser som fremkommer i statsbudsjett for 2019. 

 

 

3. Gebyrregulativet for byggesak, fradeling, oppmåling, reguleringssak, landbruk, vann, avløp, 

slam, feiing, brannvern, feiing, tilsyn med fyringsanlegg, renovasjon og kai/havner i Frøya 

kommune i 2019 får en generell avgiftsøkning og endring i betalingssatser på 2,6 % med følgende 

unntak: 

 

 Nye gebyrsatser og forskrift for vann og avløp ble vedtatt i KST i sak 126/18 og gjøres gjeldende 

fra 01.01.2019. 

 Nye forskrifter for forvaltning, tilsyn og kontroll i henhold til forurensningsloven vil bli tatt inn i 

revidert gebyrregulativ i 2019. 

 Gebyr for branntilsyn/feiing og tilsyn med fyringsanlegg endres i henhold til interkommunal 

samarbeidsavtale. 

 Renovasjons- og slamgebyr for et normalabonnement for husholdninger og fritidsboliger endres i 

henhold til vedtak i forstanderskapsmøte i Hamos høsten 2018. 



Postadresse: Besøksadresse: 

 Rådhusgata 25 Telefon:  

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

 For landbruksseksjonen blir gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker regulert i 

forskrift om gebyr for konsesjonsbehandling. 

 Kommunal husleie reguleres i henhold til Lov om husleieavtaler § 4.2. og følger økning i 

konsumprisindeks for 2019. 

 Fellingsavgift for hjort fastsettes i statsbudsjett for 2018. 

 

4. Gebyrregulativet vedtas som fremlagt med unntak av tilknytningsavgift for vann og avløp og 

moderasjonsordninger for SFO og barnehager. 

 

Vi ber om at muligheten for et likt gebyr på tilknytningsavgift utredes, uansett hvor du bor på 

Frøya. 

 

Vi ber videre om at det utredes konsekvenser av følgende forslag fram mot endelig behandling av 

budsjettet: 

Inngangen til ordningen redusert foreldrebetaling senkes, dvs at flere lavinntektsfamilier 

kommer inn under ordningen. Samtidig ønsker vi at denne ordningen også utredes i forhold til 

SFO. 

Søskenmoderasjon på tvers av barnehage og SFO. 

 

5. Forslag til betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester i Frøya kommune for 2019 legges ut på 

høring i etter behandling i hovedutvalgene. 

 

 

Enstemmig. 

 

 

 

Behandling: 

 

Hovedutvalg for drifts behandling i møte 18.10.18: 

 

Følgende omforente forslag til nytt pkt 4 i vedtak ble fremmet: 

 
Gebyrregulativet vedtas som fremlagt med unntak av tilknytningsavgift for vann og avløp og 

moderasjonsordninger for SFO og barnehager. 

 

Vi ber om at muligheten for et likt gebyr på tilknytningsavgift utredes, uansett hvor du bor på Frøya. 

 

Vi ber videre om at det utredes konsekvenser av følgende forslag fram mot endelig behandling av budsjettet: 

Inngangen til ordningen redusert foreldrebetaling senkes, dvs at flere lavinntektsfamilier kommer inn under 

ordningen. Samtidig ønsker vi at denne ordningen også utredes i forhold til SFO. 

Søskenmoderasjon på tvers av barnehage og SFO. 

 

Enstemmig. 
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Saksprotokoll 

 
Utvalg: Hovedutvalg for forvaltning   

Møtedato: 11.10.2018 

Sak: 155/18  Arkivsak: 18/2627 

 

SAKSPROTOKOLL - FASTSETTING AV BETALINGSSATSER OG GEBYRREGULATIV I FRØYA 

KOMMUNE FOR 2019  

 

Vedtak: 

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

betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester i Frøya kommune for 2019. 

 

2. Det foreslås følgende betalingssatser og gebyrer for 2019. 

 

 Betalingssatser per måned for barnehageplass fastsettes lik maksimalsats i statsbudsjett 

vedtatt av Stortinget. 

 Foreldrebetaling for kost i barnehagen økes med 2,6 %. 

 Pris for kjøp av enkeltdager i barnehage økes med 2,6 %. 

 Ordningen med søskenmoderasjon i barnehagen endres ikke. 

 Betalingssatser for plass i skolefritidsordningen økes med 2,6 %. 

 Søskenmoderasjon i SFO endres i henhold til revidert utgave av vedtekter for SFO 

vedtatt i KST 03.05.2018 i sak 51/18. 

 Kostpris på Sistranda skole (skolekantine) økes med 2,6 %. 

 Pris på kjøp av middag fra Frøya sykehjem og matombringing økes med 2,6. %. 

Emballasje er inkludert. 

 Elevavgift i kulturskolen økes med 2,6 %. 

 Priser på undervisning i kulturskolen og materialavgifter økes med 2,6 %. 

 Egenandel for trygghetsalarm økes med 2,6 %. 

 Erstatningssater ved Frøya bibliotek økes med 2,6 %. 

 Billettpriser ved Frøya kino økes fra kr 88 til kr 90 for barn og fra kr 129 til kr 130 for 

voksen. 

 Utleie Frøyahallen/møterom/amfi økes med 2,6 %. 

 Utleie basishall økes med 2,6 %. 

 Utleie svømmehall økes med 2,6 %. 

 Utleiesatser for rom, utstyr og personell ved Frøya kulturhus- og kompetansesenter økes 

med 2,6 %. 

 Satser for vederlag og egenbetaling for kommunale helse- og omsorgtjenester endres i 

henhold til satser som fremkommer i statsbudsjett for 2019. 

 

 

3. Gebyrregulativet for byggesak, fradeling, oppmåling, reguleringssak, landbruk, vann, avløp, 

slam, feiing, brannvern, feiing, tilsyn med fyringsanlegg, renovasjon og kai/havner i Frøya 

kommune i 2019 får en generell avgiftsøkning og endring i betalingssatser på 2,6 % med følgende 

unntak: 

 

 Nye gebyrsatser og forskrift for vann og avløp ble vedtatt i KST i sak 126/18 og gjøres gjeldende 

fra 01.01.2019. 

 Nye forskrifter for forvaltning, tilsyn og kontroll i henhold til forurensningsloven vil bli tatt inn i 

revidert gebyrregulativ i 2019. 

 Gebyr for branntilsyn/feiing og tilsyn med fyringsanlegg endres i henhold til interkommunal 

samarbeidsavtale. 

 Renovasjons- og slamgebyr for et normalabonnement for husholdninger og fritidsboliger endres i 

henhold til vedtak i forstanderskapsmøte i Hamos høsten 2018. 



Postadresse: Besøksadresse: 

 Rådhusgata 25 Telefon:  

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

 For landbruksseksjonen blir gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker regulert i 

forskrift om gebyr for konsesjonsbehandling. 

 Kommunal husleie reguleres i henhold til Lov om husleieavtaler § 4.2. og følger økning i 

konsumprisindeks for 2019. 

 Fellingsavgift for hjort fastsettes i statsbudsjett for 2018. 

 

4. Forslag til betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester i Frøya kommune for 2019 legges ut på 

høring i etter behandling i hovedutvalgene. 

 

Enstemmig. 

 

 

 

Behandling: 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Kristin Strømskag Arkiv: 034 &13  

Arkivsaksnr.: 18/2808    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

HØRING - JUSTERING AV POLITIDISTRIKTENES INDRE ORGANISERING  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Frøya kommunestyre tar høring om justering av politidistriktenes indre organisering til 

orientering og har følgende merknader til forslaget: 

  

1. Frøya kommune har gjennom flere høringssuttalelser og stort engasjement uttrykt 

bekymring for konsekvensene av nærpolitireformen generelt, og nedleggelsen av 

Frøya lensmannskontor spesielt. Konsekvensene har blitt tydeliggjort gjennom flere 

hendelser i senere tid. Ett svært alvorlig eksempel på dette er skyteepisoden i 

Klubben. Frøya kommune er bekymret for hvordan Trøndelag politidistrikt skal greie 

å gjennopprette tillit og respekt fra Frøyas innbyggere uten mer aktiv tilstedeværelse 

og lydhørhet for kommunens synspunkter.  

 

2. I deler av døgnet og helg er nærmeste politipatrulje i Orkdal. Lokalt brannmannskap 

er ofte de første til hendelser hvor også politiet naturlig burde vært tilstede. 

Manglende døgnberedskap gjør at ansvaret flyttes til kommunale beredskapstjenester. 

Dette gjør at kommunen i stadig større grad påføres utgifter for ett statlig 

ansvarsanliggende.  

 

3. Konsekvensen av nedleggelse og omorganisering er at responstiden har økt. Senere 

tid viser at kravene til responstid ikke overholdes, selv ved svært alvorlige hendelser. 

Vår påstand er at terskelen for å sende politiressurs utover er høyere når den 

geografiske avstanden er stor. Konsekvensen av dette vil være at statistikkgrunnlag 

for vurdering av beredskapsnivå ikke vil vise det reelle bildet innenfor kommunen.  

 

4. Vår forståelse av nærpolitireformen er at omorganisering har skjedd uten at 

ressursene har økt, særlig til operativt politi. Det er derfor vanskelig å se at intensjon 

bak reformen med mer tilstedeværende og synlig politi er oppfylt. Vi vil sterkt 

anmode om at tjenestestedene i distriktene får økte stillingsressurser slik at reformens 

hovedformål kan oppfylles.  

 

5. En konsekvens av små ressurser er at politiets oppgaver i forhold til forebyggende 

arbeid ikke blir prioritert. Dette opplever kommunens virksomheter i stadig større 

grad. Vi vil understreke viktigheten av ett politi med lokalkunnskap som innbyggerne 

har kjennskap og tillit til.  



 

6. Med bakgrunn i punktene over vil Frøya kommune uttrykke bekymring for at det 

geografiske ansvarsområdet for Orkdal lensmannsdistrikt utvides, uten at nødvendige 

ressurser og rutiner er på plass før endringen iverksettes. Vi ber om at dette hensyntas 

under justering av politidistriktenes indre organisering som følge av endringer i 

kommunestrukturen. 

 

 

Vedlegg: 

Høringsbrev fra Trøndelag politidistrikt 

 

Saksopplysninger:   
Frøya kommune mottok 28.09.2018 høring – justering av politidistriktenes indre 

organisering, fra Trøndelag politidistrikt. Høringsbrevet ligger vedlagt.  

 

Høringen omhandler de følger endringer i kommunestrukturen vil få for politidistriktenes 

indre organisering. Her omtales de deler av høringen som berører Frøya kommune. 

 

Fra høringsbrevet:  

Politidistriktenes lokale struktur skal legge til rette for et nærpoliti som er operativt 

og synlig, med kapasitet til å forebygge, etterforske og påtale kriminelle handlinger. 

Lensmanns-/politistasjonsdistriktene skal levere ressurser til forebyggende- og 

patruljetjenesten, ha publikumsekspedisjon, etterforske det store flertall av 

straffesaker, ha kontakt med samarbeidspartnere og utføre sivil rettspleie- og 

forvaltningsoppgaver. De skal ha fleksible åpningstider som gjør det mulig å få utført 

tjenester hos politiet utenfor kontortid minst en gang i uka og tjenestestedene skal 

lokaliseres slik at minst 90 % av innbyggerne i politidistriktet har maksimalt 45 

minutters kjøretid til nærmeste tjenestested. 

 

Trøndelag politidistrikt er delt inn i tre geografiske driftsenheter (GDE), sju tjenesteenheter 

og 20 tjenestesteder.  

Frøya kommune ligger innenfor GDE – Gauldal og Orkdal, tjenesteenhet - Orkdal 

lensmannsdistrikt og Hitra tjenestested.  

 

Halsa kommune 

Halsa kommune slås sammen med Hemne kommune og deler av Snillfjord kommune fra 

1.januar 2020 og blir Heim kommune. Dette fører til at Orkdal lensmannsdistrikt som pr i 

dag omfatter kommunene Skaun, Orkdal, Agdenes, Meldal, Hemne, Snillfjord, Hitra og 

Frøya, og har tjenestestedene Orkdal, Hemne og Hitra vil få et utvidet geografisk 

ansvarsområde. Driftsenhetens hovedsete ligger ved Stasjon Sør. Det er utviklet rutiner som 

sikrer bistand fra Stasjon sør og Sentrum politistasjon ved hendelser som krever ekstra 

ressurser i de områdene som blant annet Heim kommune tilhører. 

 

Distriktet anbefaler at Hemne lensmannskontor videreføres med stedsplassering 

Kyrksæterøra som en del av Orkdal lensmannsdistrikt som også blir Namsdistriktet for Heim 

kommune. 

 

Rindal kommune 



Kongelig resolusjon av 24. august 2018 besluttet at det geografiske området for Trøndelag 

politidistrikt utvides til å omfatte Rindal kommune med ikrafttredelsesdato den 1. januar 

2019. 

 

Rindal kommune har ikke hatt eget lensmannskontor. Surnadal og Rindal lensmannskontor 

ble sammenslått med Halsa lensmannskontor 1. april 2018 med tjenestested i Surnadal. 

Orkdal lensmannsdistrikt bistår allerede i dag med å løse oppdrag i Rindal kommune når det 

er naturlig og nødvendig. 

 

Distriktet anbefaler at Rindal kommune tilhører Orkdal lensmannsdistrikt med nærmeste 

tjenestested Orkanger lensmannskontor og namsdistrikt Orkdal lensmannsdistrikt. 

 

 

Det ønskes innspill og tilbakemeldinger fra kommunene på distriktets vurdering av at det 

ikke er behov for justeringer i inndelinger av tjenesteenheter og namsdistrikter i distriktet 

som følge av sammenslåingen av Hemne, Halsa og deler av Snill fjord kommune, 

Trondheim og Klæbu kommune samt at Rindal overføres fra Møre og Romsdal fylke til 

Trøndelag fylke. 

 

Vurdering: 
Frøya kommune har gjentatte ganger gitt høringsuttalelser og vist stort engasjement rundt 

innføringen av nærpolitireformen og konsekvensene dette har hatt for kommunen.  

 

Lensmann Tor Kristian Haugan og avdelingsleder/politikontakt Arild Sollie deltok 

25.10.2018 i kommunestyremøte i Frøya kommune. Her ble både generelle konsekvenser og 

konkrete saker etter innføring av nærpolitireformen diskutert med de politiske 

representantene. Dette danner grunnlaget for forslag til høringsuttalelse.  

 

 

 

 



Trøndelag p olitidistrikt

Trondheim Tlf: 73 89 90 90 Org. nr.:
Post: Postboks 2475 Sluppen, 7005 Trondheim Faks: 7 3 52 31 91 Giro:
Besøk: Gryta 4 E-post: post.trondelag@politiet.no www.politi.no

HØRING - JUSTERING AV POLITIDISTRIKTENES INDRE ORGA NISERIN G

Politiet etablerte 1. januar 2016 12 nye politidist rikt etter behandling av nærpolitireformen,
mens politidistriktenes nye inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikt ble vedtatt våren
2017 og implementert våren 2018.

Politidistriktenes lokale struktur skal legge til r ette for et nærpoliti som er operativt og synlig,
med kapasitet til å forebygge, etterforske og påtal e kriminelle handlinger. Lensmanns-
/politistasjonsdistriktene skal levere ressurser ti l forebyggende- og patruljetjenesten, ha
publikumsekspedisjon, etterforske det store flertal l av straffesaker, ha kontakt med
samarbeidspartnere og utføre sivil rettspleie- og f orvaltningsoppgaver. De skal ha fleksible
åpningstider som gjør det mulig å få utført tjenest er hos politiet utenfor kontortid minst en
gang i uka og tjenestestedene skal lokaliseres slik at minst 90 % av innbyggerne i
politidistriktet har maksimalt 45 minutters kjøreti d til nærmeste tjenestested.

Gjennom Stortingets behandling av Innst. 386 S (201 6\2017), jf. Prop 96 S (2016-2017) om
endringer i kommunestrukturen, ble det vedtatt at a ntall kommuner reduseres fra 426 i 2017
til 356 fra 1.1.2020.

Endringer i kommunestrukturen som berører Trøndelag politidistrikt lokale struktur er Halsa
kommune som i dag hører til Halsa og Surnadal lensm annsdistrikt i Møre og Romsdal
politidistrikt, Rindal kommune som er en del av Hal sa og Surnadal lensmannsdistrikt i Møre og
Romsdal politidistrikt. Endringene medfører et stør re geografisk ansvarsområde. I tillegg slås
Klæbu kommune sammen med Trondheim kommune.

TRØNDELAG POLITIDISTRIKT
I prosessen rundt etableringen av ny geografisk str uktur i Trøndelag politidistrikt ble alle
kommuner invitert til høringskonferanser samt å del ta i styringsgruppen Prosjekt nytt
politidistrikt (PN P) Trøndelag. Den geografiske str ukturen skal bidra til at Trøndelag
politidistrikt når de politiske målene for politire formen gjennom:

Se adresseliste TRØNDELAG POLITIDISTRIKT

Deres referanse: Vår referanse:
201805101

Sted, Dato

Trondheim, 30.8.2018
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• Flere patruljer som bidrar mer innenfor alle politi ets virksomhetsområder.
• Utvikling av kompetanse til å løse de prioriterte o ppgavene.
• Utvikle politikontaktordningen som skal bidra til s amarbeid mellom politi og samfunn.
• Støtter utviklingen av nye arbeidsmetoder.

Trøndelag politidistrikt er delt inn i tre geografi ske driftsenheter (GDE), sju tjenesteenheter og
20 tjenestesteder. Disse skal samhandle med seks fe lles enheter og tre staber. GDE'ene skal
ha hovedansvaret for polititjenesten innenfor sitt geografiske ansvarsområde.
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Tjenesteproduksjonen skal i all hovedsak utføres ve d de sju tjenesteenhetene. Alle kommuner
i Trøndelag politidistrikt har en eller flere polit ikontakter. Politikontakten vil være bindeleddet
med politi og kommune for å løse utfordringer i sam arbeid med kommunene.

GD E Gauldal/Orkdal blir berørt som følge av endring er i kommunestrukturen. GD E
Gauldal/Orkdal består av tjenesteenhetene Gauldal p olitistasjonsdistrikt med tjenestestedene
Heimdal politistasjon (Stasjon Sør), Røros lensmann skontor, Oppdal lensmannskontor og
Midtre Gauldal lensmannskontor og tjenesteenhet Ork dal lensmannsdistrikt med
tjenestestedene Orkdal lensmannskontor, Hitra lensm annskontor og Hemne lensmannskontor.

Namsdistriktene følger tjenesteenheten men unntak a v Trondheim kommune som har
Namsfogd som er leder for Felles enhet for sivil re ttspleie for hele Trøndelag politidistrikt har
ansvar for hele kommunen.

H ALSA KOM M UN E
Halsa kommune slås sammen med Hemne kommune og dele r av Snillfjord kommune fra 1.
januar 2020 og blir Heim kommune. Den nye kommunen vil ha en fast politilokasjon i
Kyrksæterøra med nærmeste større tjenestested Orkda l lensmannskontor. Sammen med Hitra
lensmannskontor utgjør disse tre tjenestestedene Or kdal lensmannsdistrikt. Dette fører til at
Orkdal lensmannsdistrikt som pr i dag omfatter komm unene Skaun, Orkdal, Agdenes, Meldal,
Hemne, Snillfjord, Hitra og Frøya, og har tjenestes tedene Orkdal, Hemne og Hitra vil få et
utvidet geografisk ansvarsområde. Driftsenhetens ho vedsete ligger ved Stasjon Sør. Det er
utviklet rutiner som sikrer bistand fra Stasjon sør og Sentrum politistasjon ved hendelser som
krever ekstra ressurser i de områdene som blant ann et Heim kommune tilhører.

I tilrådningen av effektivisering av tjenesteenhete r og tjenestesteder Trøndelag politidistrikt i
Nærpolitireformen ble Hemne og Snillfjord foreslått oppretthold som eget tjenestested som
følge av den pågående kommunereformen og Hemne komm une sin tilknytning til kommuner i
Møre og Romsdal. Halsa lensmannskontor ble slått sa mmen med Surnadal og Rindal
lensmannskontor 1. april 2018, men kontoret stengte 30. mai 2016 da ansatte ble flyttet til
Surnadal.

Distriktet anbefaler at Hemne lensmannskontor vider eføres med stedsplassering Kyrksæterøra
som en del av Orkdal lensmannsdistrikt som også bli r Namsdistriktet for Heim kommune.

RIN DAL KOM M UN E
Kongelig resolusjon av 24. august 2018 besluttet at det geografiske området for Trøndelag
politidistrikt utvides til å omfatte Rindal kommune med ikrafttredelsesdato den 1. januar 2019.
Rindal kommune grenser i nord mot Hemne og Orkdal, i øst mot Meldal, i Sør mot Rennebu og
Oppdal. Alle disse kommunene tilhører Geografisk dr iftsenhet Gauldal/Orkdal i Trøndelag
politidistrikt. Driftsenhetens hovedsete ligger ved Stasjon Sør. Det er utviklet rutiner som
sikrer bistand fra Stasjon Sør og Sentrum politista sjon ved hendelser som krever ekstra
ressurs i de områdene som Rindal kommune blir å til høre. Fra Rindal kommune er det ca. 55
km til Orkanger som blir nærmeste tjenestested.

Rindal kommune har ikke hatt eget lensmannskontor. Surnadal og Rindal lensmannskontor ble
sammenslått med Halsa lensmannskontor 1. april 2018 med tjenestested i Surnadal. Orkdal
lensmannsdistrikt bistår allerede i dag med å løse oppdrag i Rindal kommune når det er
naturlig og nødvendig.
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Distriktet anbefaler at Rindal kommune tilhører Ork dal lensmannsdistrikt med nærmeste
tjenestested Orkanger lensmannskontor og namsdistri kt Orkdal lensmannsdistrikt.

KLÆBU KOMMUNE
Klæbu kommune slås sammen med Trondheim kommune men denne sammenslåingen vil ikke
føre til endringer i politidistriktets struktur da Klæbu kommune i dag hører til Gauldal
politistasjonsdistrikt og tjenestested er Stasjon S ør. Stasjon Sør omfatter pr i dag Klæbu
kommune, Melhus kommune og deler av Trondheim kommu ne, slik at det vil være naturlig at
Klæbu kommune fortsatt tilhører Gauldal politistasj onsdistrikt og ikke Trondheim
politistasjonsdistrikt etter sammenslåingen med Tro ndheim kommune.

Distriktet anbefaler at Klæbu kommune fortsetter å tilhøre Stasjon sør, Gauldal
politistasjonsdistrikt. Namsdistriktet blir Namsfog den i Trondheim som dekker hele Trondheim
kommune jfr. Politiloven § 17.

HØRING
Vi ønsker innspill og tilbakemeldinger i deres komm uner på vår vurdering av at det ikke er
behov for justeringer i inndelinger av tjenesteenhe ter og namsdistrikter i distriktet som følge
av sammenslåingen av Hemne, Halsa og deler av Snill fjord kommune, Trondheim og Klæbu
kommune samt at Rindal overføres fra Møre og Romsda l fylke til Trøndelag fylke.

HØRINGSFRIST
28. desember 2018.

MOTTAKSADRESSE
Høringssvar sendes til: post.trondelag@politiet.no , bruk referanse 201805101.

Med Hilsen

Nils Kristian Moe
Politimester Trøndelag politidistrikt

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen sig natur

Adresseliste:
Fellesnemd Heim kommune Hitra kommune
Fellesnemd Trondheim kommune Frøya kommune
Halsa kommune KS
Hemne kommune Trøndelag fylkeskommunen
Snillfjord kommune Fylkesmannen i Trøndelag
Trondheim kommune GDE Gauldal/Ordal
Klæbu kommune HVO Trøndelag
Rindal kommune PF Trøndelag
Skaun kommune PJ Trøndelag
Orkdal kommune NTL Trøndelag
Meldal kommune PL Trøndelag
Agdenes kommune



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/2970    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISKE VERV SIGRUN SUMSTAD SØRDAL 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere 

tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig 

vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet. 

Kommunelovens § 15. pkt. 2  

Sigrun Sumstad Sørdal innvilges ut fra dette permisjon fra sine verv fra 

vedtaksdato til og ut valgperioden.  



Som fast medlem i Kommunestyret velges:  

 Som fast medlem i Midt-Norges 110 sentral velges:  

 Som 5. vararepr. i Formannskapet velges:  

 Som 2. vararepr. i Hovedutvalg for drift velges:  

 Som 3. vararep. i Hovedutvalg for forvaltning velges:  

 Som 2. vararep. i Trafikksikkerhetsutvalget velges:  

 Som representant i samarbeidsutvalget ved Mausund oppvekstsenter velges:  

 Som vararepr. i samarbeidsutvalget ved Mausund oppvekstsenter velges:  

 Som representant i samarbeidsutvalget ved Nesset Barnehage velges:  

 Som vararepr. i Skattetakstnemnda velges:  

 Som vararepr. i Kommunalt brukerråd velges:  

 

 

Vedlegg: 

 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 
Sigrun Sumstad Sørdal søker om fritak fra sine politiske verv fra vedtaksdato og ut valgperioden.  

Søknaden inneholder informasjon ang. personlige anliggender og holdes derfor untatt offentligheten. 

Jfr. § 13 i offentlighetsloven: «Opplysningar som er underlagde teieplikt» 

 



 
 Forvaltningsloven § 19. (innskrenket adgang til visse slags opplysninger).  

«En part har ikke krav på å få gjøre seg kjent med de opplysninger i et dokument 

Med mindre det er av vesentlig betydning for en part, har han eller hun ikke krav på å få gjøre seg 

kjent med de opplysninger i et dokument som gjelder 

 

a) en annens person helseforhold, eller 

b) andre forhold som av særlige grunner ikke bør meddeles videre» 

 
  

 

Vurdering: 

 

Kommuneloven § 16.pkt. 2 om Opprykk og nyvalg. 

 

«Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall, trer 

varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis  

organet er valgt ved forholdsvalg. Er et kommunestyre valgt ved flertallsvalg, trer 

varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt.» 

 

Dersom Sigrun Sumstad Sørdal innvilges permisjon må følgende medlemmer i Arbeiderpartiets 

gruppe velges: 



Fast medlem i Kommunestyret  

 Fast medlem i Midt-Norges 110 sentral   

 5. vararepr. i Formannskapet  

 2. vararepr. i Hovedutvalg for drift   

 3. vararep. i Hovedutvalg for forvaltning   

 2. vararep. i Trafikksikkerhetsutvalget  

 Representant i samarbeidsutvalget ved Mausund oppvekstsenter  

 Vararepr. i samarbeidsutvalget ved Mausund oppvekstsenter   

 Representant i samarbeidsutvalget ved Nesset Barnehage   

 Vararepr. i Skattetakstnemnda  

 Vararepr. i Kommunalt brukerråd  

 

 Kommunelove § 15. pkt. 2 om Uttreden. Suspensjon.  

 

«Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av 

valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine 

plikter i vervet.» 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/3148    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

NYTT VALG AV MEDDOMMER I TINGRETTE I PERIEODEN 01.01.2017 - 

31.12.2020  

 

 

Forslag til vedtak: 

Sondre Brynjufsrud Bakke og Kjartan Ervik fritas som meddommere i tingretten fra dags dato. 

 

Hugo Solbakken og Håkon Margido Seternes velges som nye meddommere i tingretten fra dags 

dato og ut perioden. 

 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 
Sondre Brynjulfsrud Bakke har flyttet fra Frøya og ber derfor om fritak fra sitt verv som meddommer i 

tingretten for Frøya kommune. 

 

Kjartan Ervik har fått forandring i arbeidssituasjonen sin og er lite tilgjengelig for å stille når han blir 

innkalt da hans arbeidsplass foregår på havet og han er borte store deler av året. 

 
 

Følgende personer er forspurt og har sagt ja: 

 

Hugo Solbakken og Håkon Margido Seternes. 

 

Politiet har ingen merkander på Solbakken og Seternes. 

 

Vurdering: 

 
Rådmann vurderer å innstille de 2 foreslåtte personene. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Frode Larsen Arkiv: 014  

Arkivsaksnr.: 18/3022    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG 2019 - TIDSPUNKT FOR 

STEMMEGIVNING  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret vedtar at det i Frøya kommune avholdes kommunestyre- og 

fylkestingsvalg, mandag 09.september 2019. I tillegg avholdes det avholdes det valg også 

søndag 08.september 2019 i valgkretsene Sistranda og Øyrekka.  

 

Valglokalene stenger kl 20.00 på fast-Frøya og kl 18.00 i Øyrekka valgkrets. 

 

 

Vedlegg: 

Brev fra Kommunal- og moderniseringsdapartementet.  

 

Saksopplysninger:   

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i brev av 16.mars 2018 orientert om at 

valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 er fastsatt til mandsag 09.september 

2019. Dette er vedtatt i statsråd 16.mars 2018. 

 

Ved siste valg var valgdeltakelsen i Frøya kommune slik fordelt på valg over en eller to dager 

ved de to valgkretsene som hadde todagersvalg under valget 2017: 

 
Stemmekrets  Kryss i manntall   Totalt  Antall stemmeberettigede 

                             Søndag     Mandag  

Sistranda 65      321   386  665 

Øyrekka 58        46   104  270 

 

*Merk at dette ikke inkluderer tidlig/forhåndstemmer.  

 

Vurdering: 

 

I Øyrekka valgkrets er ca 56% av stemmene avgitt på valgting søndag, slik at her ser man en 

klar fordel at det er todagersvalg.  

Sistranda valgkrets grenser til valgkretsene Nesset og Nabeita som er store kretser innenfor 

korte avstander slik at totalt antall stemmeberettigede er stort innenfor en mindre avstand.  



 

 

Rådmannen vurderer derfor slik at todagersvalg også bør gjennomføres på Sistranda. Dette vil 

også kunne avlaste stemmestedet på selve valgdagen. 

 

Frøya kommune har elektronisk avkryssing i manntall som gjør at det ikke lenger er av 

betydning hvilket stemmested stemmegiver avgir sin stemme. Manntallet er elektronisk 

tilgjengelig på alle stemmestedene og begrepet fremmedstemmer eksisterer ikke lengre på 

valgdagen(e).  

 

Velgerne har i tillegg til stemming på selve valgdagen(e), anledning til å 

tidligstemme/forhåndsstemme fra 01. juli og til siste fredag før valgdagen.  

 

Når det gjelder tid og sted for stemming ved forhåndsstemming og valgdagen, vil dette bli 

fremmet i egen sak til valgstyret senere.  

 

Kommunen må vedta stengetid for valglokalene på valgdagen(e) allerede før budsjettet for 

valgåret legges. Valglokalene kan ha stengetid til 21.00. Kommunen kan selv vedta en 

tidligere stengetid.  

 

Tidligere valg har Frøya kommune hatt åpne valglokaler til kl.20.00 på fast-Frøya og til kl 

18.00 i Øyrekka. Kortere åpningstid i Øyrekka valgkrets grunnet at valgmateriellet må fraktes 

med båt/ferje til Herredshuset. Rådmannen foreslår å opprettholde tidligere valgs åpningstider 

da det erfaringsmessig er få personer som avgir stemmer når klokken nærmere seg kl.20.00.  

 

Rådmannen fremmer forslag om at det holdes valg over to dager i valgkretsene Sistranda og 

Øyrekka i Frøya kommune og stengetidene for valglokalene på valgdagen er kl .20.00 på fast-

Frøya og kl 18.00 i Øyrekka krets.  

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Valg over to dager medfører imidlertid større kostnader til valggjennomføring enn ved valg 

over en dag. Det påløper større utgifter til blant annet møtegodtgjørelse, men det er tatt høyde 

for dette i rådmannen forslag til budsjett for valget 2019. 
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Fastsetting av valgdag for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 

Valgloven § 9-2 (1) lyder:  

"Kongen fastsetter før hvert valg valgdagen til en mandag." 

 

I statsråd 16. mars 2018 er valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget fastsatt til 

mandag 9. september 2019.  

 

Hvert enkelt kommunestyre kan – i medhold av valgloven § 9-2 (2) – bestemme at det i 

vedkommende kommune skal holdes valg også søndag 8. september 2019.  

 

Departementet vil i løpet av våren fastsette forskrifter for gjennomføring av kommunestyre- 

og fylkestingsvalget 2019 for kommuner og fylkeskommuner som er berørt av 

grenseendringer. Disse kommunene og fylkeskommunene skal gjennomføre valg som om 

sammenslåinger, deling og grensejusteringer er gjennomført. Departementet vil 

forskriftsfeste at fellesnemnda får myndighet til å bestemme om det skal avholdes valg også 

på søndagen.  
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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Roger Antonsen Arkiv: 042 &58  

Arkivsaksnr.: 18/3254    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

KRAV OM LOVLIGHETSKONTROLL AV KOMMUNESTYREVEDTAK I SAK 

136/18 - HABILITET I BEHANDLINGEN AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken legges fram for kommunestyret uten vedtak. 

 

 

 

Vedlegg: 

 
a) Krav om lovlighetskontroll kommunestyret i sak 136/18 - Habilitet i behandling av kommunes 

arealplan 

b) Notat fra Advokatfirmaet Stokholm & Svendsen vedrørende habilitet for varamedlemmer i 

Stiftelsen Halten. 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Bakgrunn 
Det vises til vedlagt skriv fra kommunestyrerepresentantene Arvid Hammernes, Martin Nilsen og 

Remy Strømskag, datert 12.11.18 vedrørende krav om lovlighetskontroll i ovennevnte sak 136/18, 

punkt 6 i vedtaket.    

I tillegg vedlegges et Notat fra Advokatfirmaet Stokholm & Svendsen i anliggende sak.  

 

 

 

 

Kommunestyrets vedtak i sak 136/18: 



 

 

 

Hva sier kommuneloven om kommunestyrets behandling av lovlighetskontroll 
 

Det fremgår av kommuneloven § 59 nr. 1 at klage på avgjørelser truffet av folkevalgt organ eller den 

kommunale eller fylkeskommunale administrasjonen (lovlighetsklager) kan bringes inn til 

«departementet» til kontroll av avgjørelsens lovlighet. Departementets myndighet er delegert til 

Fylkesmannen når det gjelder kommunale avgjørelser. 

 

Sentrale formål og hensyn til grunn for bestemmelsen 
Som det fremgår av forarbeidene til kommuneloven, er reglene om lovlighetskontroll et middel til å 
få avklart rettslig tvil uten å måtte gå til domstolene. I tillegg er hensynet til rettssikkerhet, faglig 
kvalitet på forvaltningsavgjørelser, hensynet til den offentlige forvaltningens omdømme og behovet 
for å ivareta grunnleggende nasjonale målsettinger viktige begrunnelser for reglene om 
lovlighetskontroll. 

Lovlighetskontrollen etter kommuneloven § 59 representerer en sikkerhetsventil og et supplement 
til andre klage- og kontrollordninger med kommunale vedtak. Dette tilsier at lovlighetskontroll 
brukesmed en viss varsomhet.  

Doble klage - og kontrollordninger kan bidra til mye administrasjon og samtidig rettsusikkerhet ved 
at kommunen eller partene ikke kan innrette seg i tråd med avgjørelsen før alle klage - og 
kontrollmuligheter er uttømte. Videre legger departementet til grunn at egenkontroll i kommunene 



og borgernes klageadgang etter forvaltningsreglene, skal bidra til å redusere behovet for tilsyn og 
kontroll fra statlige organer.  

Samlet medfører disse forholdene at det er en begrensning knyttet til hvilke typer avgjørelser som 
skal omfattes av reglene om lovlighetskontroll. De nevnte hensynene har også betydning i 
vurderingen av om en sak skal tas opp etter eget initiativ.  

 

Generelt om lovlighetskontroll 
Lovlighetskontroll er ikke klage i forvaltningslovens forstand. Fylkesmannen har derfor ikke 
kompetanse til å fatte ny avgjørelse, bare til å oppheve den foreliggende avgjørelse dersom den er 
ugyldig, jf. § 59 nr. 4, andre ledd. Fylkesmannens vedtak i en sak om lovlighetskontroll kan ikke 
påklages etter forvaltningsloven.  

Det samme gjelder også avvisningsvedtak, dvs. vedtak der Fylkesmannen kommer til at vilkårene for 
å foreta lovlighetskontroll ikke er oppfylt og dermed avviser klagen.  

 

Hvem kan kreve kontroll etter § 59 nr. 1? 
Etter § 59 nr. 1 kan «tre eller flere medlemmer i kommunestyret» sammen bringe kommunale 
avgjørelser inn for lovlighetskontroll. For at lovlighetsklagen skal være lovlig fremsatt kreves det 
således underskrift av minst tre kommunestyrerepresentanter. Det er ikke tilstrekkelig at en 
representant underskriver på vegne av de andre, eller at en representant underskriver på vegne av 
partiets eller listens gruppe i kommunestyret eller fylkestinget. 

Varamedlem som sådan anses ikke som «medlemmer av kommunestyret». Et varamedlem anses 
kun som medlem av kommunestyret i den tid vedkommende møter som representant, eller når han 
eller hun har møtt i det aktuelle møtet som vara for det faste medlemmet. Et varamedlem trer i det 
ordinære medlemmets funksjon for det eller de møte ne vedkommende har møtt. Dette inkluderer 
retten til å kreve lovlighetskontroll av de avgjørelsene som er truffet i de aktuelle møtene, også 
etter møtenes slutt. 

 

Avgjørelser om møteoffentlighet og habilitet 
Ved lovendring ble det fra 1.7.2010 adgang til å foreta lovlighetskontroll med avgjørelser om at 
møter skal holdes for åpne eller lukkede dører, og avgjørelser om habilitet, jf. § 59 nr. 1 annet 
punktum. Departementet viste i Ot.prp. nr. 17 (2008-2009) til at dette er prosessledende avgjørelser 
som etter sin art og innhold anses som så viktige at de bør kunne lovlighetskontrollers. 

 

Begrunnelsen for at de nevnte avgjørelsene kan være selvstendige grunnlag for lovlighetskontroll, 
er blant annet demokratihensyn, hensynet til åpenhet i forvaltningen og tillit til forvaltningens 
avgjørelser. De samme hensynene tilsier etter departementets vurdering at terskelen for å 
gjennomføre kontroll med disse avgjørelsene, også etter § 59 nr. 5, ikke bør ligge for høyt.  

Det kan kreves lovlighetskontroll av avgjørelser om møteoffentlighet eller habilitet uavhengig av 
hvilket resultat avgjørelsen innebærer. Forutsatt at vilkårene for klage er oppfylt, kan det således 
kreves lovlighetskontroll både der avgjørelsen konkluderer med at det foreligger habilitet eller 
inhabilitet, eller den konkluderer med at møtet skal holdes for åpne eller lukkede dører.  

 



Dersom Fylkesmannen konkluderer med at en prosessledende avgjørelse om habilitet eller 
møteoffentlighet er ugyldig, oppstår det spørsmål om hvilken rettsvirkning det får for den videre 
saksgangen og for den realitetsavgjørelsen som eventuelt foreligger. Departementet legger til 
grunn at dersom det ikke er truffet en realitetsavgjørelse i saken, bør feilen kunne rettes opp ved at 
det treffes en ny avgjørelse om habilitet. Dersom saken er ferdigbehandlet i det kommunale 
organet og det foreligger en realitetsavgjørelse, blir det avgjørende om feilen medfører at denne 
avgjørelsen er ugyldig, dvs. om feilen kan ha virket bestemmende på avgjørelsens innhold, jf. 
forvaltningsloven § 41. Dersom feilen, dvs. den uriktige prosessledende beslutningen, ikke kan ha 
virket inn på innholdet i den endelige avgjørelsen, må det legges til grunn at avgjørelsen heller ikke 
kan oppheves på det grunnlaget.  

 

Behandling av saken i organet som har fattet avgjørelsen (vedtaksorganet) 
I kommuneloven § 59 nr. 2 heter det at krav om lovlighetskontroll skal fremsettes for «det organ 
som har truffet den aktuelle avgjørelse.» Det heter videre at «Hvis dette opprettholder avgjørelsen, 
oversendes saken til departementet.» Det har vært reist spørsmål om dette innebærer at 
kommunen/vedtaksorganet har plikt til å ta stilling til saken på nytt, ved å fatte nytt vedtak i saken 
hvor en enten opprettholder tidligere avgjørelse, eller treffer ny endret avgjørelse. Forholdet er ikke 
kommentert i lovens forarbeider. Som ved ordinær klagebehandling etter forvaltningsloven, er det 
ønskelig at det organet som har truffet avgjørelsen skal få anledning til å se på saken på nytt før den 
sendes Fylkesmannen for kontroll. Organet får da anledning til eventuelt å endre vedtaket uten at 
det oversendes for statlig kontroll. Det samsvarer best med lovens ordlyd «Hvis dette 
opprettholder...» at vedtaksorganet formelt må ta stilling til saken på nytt.  

Det er imidlertid tvilsomt om det kan settes som krav at saken må være gjenstand for ny 
realitetsbehandling og votering i vedtaksorganet før oversendelsen til Fylkesmannen. Likevelmener 
departementet det bør synliggjøres i protokollen eller i oversendelsen til Fylkesmannen at 
avgjørelsen er opprettholdt av vedtaksorganet. Dette (opprettholdelsen) kan skje ved at 
vedtaksorganet i møte, gjennom votering eller på annen måte, bestemmer at saken skal oversendes 
til klageinstansen. Dersom det ikke fremkommer noe informasjon som tilsier at kommunen har tatt 
stilling til om avgjørelsen opprettholdes før oversendelsen til klageinstansen, bør Fylkesmannen 
sende saken tilbake til kommunen for behandling.  

Det fremgår verken av kommuneloven eller forarbeidene en frist for oversendelse til Fylkesmannen. 

Departementet har tidligere uttalt at lovens regler må suppleres med uskrevne normer for god 

forvaltningsskikk. Vedtaksorganet bør uten ugrunnet opphold ta stilling til om det ønsker å 

opprettholde sin avgjørelse. Hva som ligger i «uten ugrunnet opphold», må avgjøres i forhold til den 

enkelte sak på samme måte som etter forvaltningsloven § 11a. Her er sakens kompleksitet av 

betydning. 

Det er det organet som «har truffet den aktuelle avgjørelsen» som skal ta stilling til saken på nytt. 

Organet eller administrasjonen kan ha truffet avgjørelsen etter delegert myndighet. Kommunen må 

som utgangspunkt selv bestemme hvordan lovlighetsklagen skal behandles før oversendelse til 

Fylkesmannen, men det må gå klart frem at avgjørelsen har blitt tatt stilling til av det organet som 

opprinnelig traff avgjørelsen. Som øverste organ i kommunen kan likevel kommunestyret selv alltid 

ta stilling til spørsmålet på vegne av underliggende organ. For å forhindre forsinkelse er det likevel 

viktig at det ikke legges opp til flertrinns intern behandling av lovlighetsklagen førsaken sendes 

Fylkesmannen. I enkelte tilfeller kan utredningsprinsippet i forvaltningsloven § 17 likevel tilsi at 

klagen bør forelegges det organet som har delegert sin myndighet til vedtaksorganet. 



Både det organet som har fattet avgjørelsen og overordnet organ i kommunen kan når som helst 

omgjøreavgjørelsen, så lenge slik omgjøring skjer i samsvar med forvaltningslovens bestemmelser. 

Forvaltningslovens regler om omgjøring gjelder uavhengig av om avgjørelsen er påklaget eller krevd 

lovlighetskontrollert. Det har vært spørsmål om hvordan kommunen skal håndtere lovlighetsklager 

der det er spørsmål om klagevilkårene etter § 59 nr. 1 første punktum er oppfylt. Et flertall i 

kommunestyret kan ikke nekte tre eller flere kommunestyre medlemmer å få sin lovlighetsklage 

fremmet for Fylkesmannen ved å legge til grunn at vilkårene for klage ikke er til stede. En slik 

adgang vil kunne føre til at lovlighetsklager generelt kan avskjæres av flertallet. Dette vil heller ikke 

være i samsvar med formålet bak ordningen, som er muligheten for kommunestyrets mindretall til 

å få avgjørelsen prøvet på nytt ved rettslig tvil.  

 

 

Vurdering: 

 
Med grunnlag i de vurderinger og opplysninger som gjort i saksopplysningene, legger rådmannen 
frem saken uten innstilling. 
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Notat   

 

Til: Frøya kommune 

Fra: Advokat Han Chieu Lam 

Ansvarlig advokat: Advokat Terje Svendsen 

Sak nr. 531 

Sted og dato: Sistranda, d. 19.11.2018 

Vedrørende: Habilitet for varamedlemmer i stiftelsen Halten 

 

 

1. Innledning 

Nærværende notat er utarbeidet i henhold til oppgitte opplysninger og utlevert materiale, og 

nedenstående er vår umiddelbare vurdering basert på de oppgitte opplysninger. Dersom det 

måtte fremkomme nye opplysninger i saken tas det forbehold om at det vil kunne påvirke 

vurderingen i saken. 

 

Det vises samtidig til tidligere notater fra hhv. KS Advokatene, Fylkesmannen og Advokatfirmaet 

Stokholm Svendsen, senest ved vårt notat av 01.10.2018. 

 

2. Fakta 

Det ble i kommunens sak nr. 136/18 fattet vedtak i kommunestyret d. 25.10.2018 der det i 

punkt 6 vedtas at også personlige varamedlemmer til både styret og rådet i Stiftelsen Halten 

Nikolai Dahls Minne vurderes inhabile i saksforberedelser og politisk behandling av 

kommuneplanens arealdel. Dette ble vedtatt etter en skjønnsmessig vurdering etter 

forvaltningsloven § 6, andre ledd. 
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Punkt 6 i vedtaket har følgende ordlyd: 

 

 «Styremedlemmer og rådsmedlemmer til Stiftelsen Halten vurderes inhabil etter § 6, første ledd pkt. e). 

Personlige Varamedlemmer til styret og Personlige varamedlemmer til rådet vurderes inhabile etter en 

skjønnsmessig vurdering etter § 6, andre ledd. 

Varamedlemmer innehar det samme ansvar for utviklingen for Stiftelsen Halten Nikolai Dahls Minne, SHNDM. 

Medlemmer og varamedlemmer til styre og Råd til SHNDM, er valgt av KST i Frøya på like vilkår og med samme 

intensjon; det beste for å ivareta SHNDM på halten.» 

 

Siden har kommunen d. 12.11.2018 mottatt krav om lovlighetskontroll av ovennevnte vedtak.  

 

På denne bakgrunn ønsker kommunen en ny særskilt habilitetsvurdering av varamedlemmene 

til både styret og rådet i Stiftelsen Halten med avsett i forvaltningsloven § 6, andre ledd. 

 

3. Konklusjon 

Den skjønnsmessige bestemmelse i forvaltningsloven § 6 andre ledd skal ikke overprøve de 

klare grensene som er satt i forvaltningsloven § 6 første ledd om automatisk inhabilitet. Det må 

derfor foreligge andre forhold utover det faktum at vedkommende er varamedlem, før 

vedkommende kan bli erklært for inhabil. 

Ved valg av styre- og rådsmedlemmer og varamedlemmer er det naturlig at disse velges ut i fra 

samme vilkår og intensjoner. Formålet bak vara-systemet er nettopp at vedkommende kan tre 

til for et medlem i tilfelle vedkommende selv er forhindret, slik at organet sikres 

beslutningsdyktighet og at samme interesser og formål blir ivaretatt uavhengig av hvem som 

møter.  

 

Når styre- og rådsmedlemmer og varamedlemmer velges ut i fra samme vilkår, men at 

varamedlemmene ikke er innsatt i § 6 første ledd om automatisk inhabilitet, vil denne situasjon 

trolig være noe som lovgiver har tatt høyde for og tatt konkret stilling til. 
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I tilfelle at det skulle være forhold utover det faktum at vedkommende er varamedlem, må disse 

forhold også være egnet til å svekke tilliten til varamedlemmets upartiskhet, før vedkommende 

kan bli erklært inhabil. Eksempler på slike forhold kan være økonomisk, goodwill, anseelse, 

lojalitetskonflikter og annet.  

 

Vi har ikke mottatt opplysninger som skulle tilsi at dette skulle være tilfellet. Skulle det 

imidlertid være en egen tilknytning til stiftelsen utover det forhold at vedkommende er 

varamedlem, er det viktig at det foreligger en tilstrekkelig beskrivelse av egen tilknytning til 

stiftelsen, og eventuelt hvilken type fordel/tap/ulempe det kan omhandle og i hvor stort 

omfang det er tale om. Dette slik at kommunestyret kan foreta en vurdering på best mulig 

grunnlag. Når en vurdering foretas må dette gjøres individuelt for hvert varamedlem. 

 

På det foreliggende grunnlag er det vår vurdering at varamedlemmene er habile. 

 

4. Vurdering 

Det er tidligere redegjort for reglene om automatisk inhabilitet, jf. forvaltningsloven § 6 første 

ledd. Særlig aktuelt i denne saken er § 6 første ledd, bokstav e). Det ble fra vår side vurdert at 

varamedlemmene til både styret og rådet i Stiftelsen Halten ikke var omfattet av reglen om 

automatisk inhabilitet alene i kraft av å være varamedlem. Dette var dog under forutsetning av 

at varamedlemmene ikke hadde deltatt i den aktuelle saken om innspillet til arealplanen og at 

de ikke møter regelmessig i styret/rådet. 

 

Blir varamedlemmene ikke erklært inhabile etter § 6 første ledd bokstav e), utelukker det 

imidlertid ikke at de ikke kan bli erklært inhabile etter § 6, andre ledd. 

 

Forvaltningsloven § 6 andre ledd har følgende ordlyd: 

«Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet; 

blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv  

eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist 

av en part.» 
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4.1. Inhabilitet etter kommunestyrets begrunnelse 

Den skjønnsmessige vurderingen i forvaltningsloven § 6, andre ledd skal ikke overprøve de klare 

grensene som er satt i forvaltningsloven § 6 første ledd om automatisk inhabilitet. For at 

varamedlemmene skal bli erklært inhabile må det derfor foreligge andre forhold eller 

momenter enn de som er nevnt i første ledd. Med andre ord er en ikke inhabil alene i kraft av 

å være et varamedlem, men det må foreligge andre forhold utover det faktum at vedkommende 

er varamedlem. 

 

Når det gjelder kommunestyrets begrunnelse for å erklære varamedlemmene inhabile hitsettes 

følgende fra vedtakets punkt 6: 

 

«Varamedlemmer innehar det samme ansvar for utviklingen for Stiftelsen Halten Nikolai Dahls Minne, SHNDM. 

 Medlemmer og varamedlemmer til styre og Råd til SHNDM, er valgt av KST i Frøya på like vilkår og med samme 

intensjon; det beste for å ivareta SHNDM på halten.» 

 

Ved valg av styre- og rådsmedlemmer (heretter «medlemmer») og varamedlemmer er det 

naturlig at disse blir valgt ut i fra samme vilkår og med samme intensjoner. Hele formålet bak 

dette systemet er nettopp at et varamedlem vil kunne tre til for et medlem, dersom 

vedkommende selv er forhindret i å møte, slik at organet forblir beslutningsdyktig og at samme 

interesser og formål blir ivaretatt uavhengig av hvem som møter. Når også et varamedlem først 

har beslutningsmyndighet i en sak der de trer inn i stedet for et medlem, medfører det etter 

vår oppfatning også at de ikke vil ha samme ansvar for utviklingen av stiftelsen på lik måte som 

et vanlig medlem. Dette avspeiler seg også i skillet ved automatisk inhabilitet for medlemmer 

og varamedlemmer. Når varamedlemmet møter som medlem i en sak, vil varamedlemmet da 

også bli automatisk inhabil.  

 

Slik en oppfatter kommunestyrets begrunnelse for inhabilitet er det med grunnlag i det forhold 

at vedkommende er varamedlem og er valgt ut i fra samme vilkår som et vanlig medlem. Dette 

vil etter vår oppfatning ikke være tilstrekkelig for å bli erklært inhabil. Dette vil trolig være en 

situasjon som lovgiver har tatt høyde for og det gjøres nok engang oppmerksom på at § 6 andre 

ledd ikke skal overprøve de strenge grensene i § 6 første ledd. 
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På dette grunnlag er det vår vurdering at varamedlemmene er habile. 

 

4.2. Inhabilitet av øvrige grunner 

Som det fremgår ovenfor er § 6 andre ledd en skjønnsmessig bestemmelse der det foretas en 

vurdering av om et varamedlem er inhabilt. Vurderingen skal blant annet baseres på om det er 

andre særegne forhold som foreligger utover det faktum at vedkommende er varamedlem. 

Skulle det være tilfellet må disse særegne forhold også være egnet til å svekke tilliten til 

medlemmets upartiskhet, før vedkommende kan bli erklært inhabil. 

 

Ovennevnte kan være tilfellet dersom et varamedlem eller noen varamedlemmet har en nær 

personlig tilknytning til, har særlig personlig fordel, tap eller ulempe avhengig av utfallet i 

saken. Det gjelder i første rekke økonomisk, men kan også være i form av goodwill, anseelse, 

lojalitetskonflikter og annet. Det skal dog være en særlig fordel eller ulempe som tilkommer 

vedkommende spesielt, eller som han eller hun vil merke i spesielt stor grad. 

 

Vi har ikke mottatt opplysninger som skulle tilsi at dette skulle være tilfellet. Skulle det 

imidlertid være en egen tilknytning til stiftelsen utover det forhold at vedkommende er 

varamedlem, er det viktig at det foreligger en tilstrekkelig beskrivelse av egen tilknytning til 

stiftelsen, og eventuelt hvilken type fordel/tap/ulempe det kan omhandle og i hvor stort 

omfang det er tale om. Dette slik at kommunestyret kan foreta en vurdering på best mulig 

grunnlag. Vurderingen må foretas individuelt for hvert enkelt varamedlem. 

 

På det foreliggende grunnlag er det imidlertid vår vurdering at varamedlemmene er habile. 
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