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GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLLER FRA MØTENE 16.06.15, 24.06.15, 25.06.15 OG 15.07.15  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoller fra møtene 16.06.15, 24.06.15, 25.06.15 og 15.07.15 godkjennes som fremlagt 
 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra formannskapsmøte 16.06.15 

Protokoll fra formannskapsmøte 24.06.15 

Protokoll fra formannskapsmøte 25.06.15 

Protokoll fra formannskapsmøte 15.07.15 
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2. GANGS BEHANDLING - GODKJENNING AV PLANPROGRAM FOR REVISJON AV 

KOMMUNEDELPLAN FOR SISTRANDA  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

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

følgende endringer: 

 

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

og universell utforming. Dette må medtas under infrastruktur. 

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

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

 

Vedlegg: 

 

Brev fra Statens Vegvesen, datert 06.05.2015 

Brev fra Sør-Trøndelag fylkeskommune, datert 26.05.2015 

Brev fra Fylkesmannen, datert 02.06.2015 

Brev fra Direktoratet for mineralforvaltning, datert 09.06.2015 

Mail fra Hans Anton Grønskag, datert 30.04.2015 

Merknad fra Nils J. Vang, mottatt 29.04.2015 

Vedtak i brukerrådet i møte den 18.05.2015 

Innspill fra THM Invest AS, datert 02.06.2015. 

 

Saksopplysninger:  

  

På bakgrunn av FSK saknr. 58/15 har rådmannen nå varslet oppstart av arbeidet med rullering av 

Kommunedelplan for Sistranda og bedt om innspill til planarbeidet.  

 

Forslag til planprogram til kommunedelplan for Sistranda lå ute til offentlig ettersyn i perioden 28.4.15 – 9.6.15. 

 

I høringsperioden kom det inn totalt 12 innspill.   

 

Vurdering: 

Innspill sektormyndigheter Rådmannens kommentar  

 

Statens vegvesen, brev datert 6.5.15 

 

Innspill til planarbeidet 

Merker seg at det under planprogrammets punkt 

4.3 står at etablering av detaljhandel på sjøsiden 

av fylkesveg 714 vil kunne bli tatt opp til ny 

vurdering i revisjonen av kommunedelplanen.  

 

 

 

 

 

Innspillet tas med i planavveiningene. 
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Statens vegvesen er fortsatt svært skeptisk til å 

øke personbiltrafikken på tvers av fylkesvegen, 

og også til å øke antallet avkjørsler på strekninga. 

Mener at om det skal vurderes å tillate 

detaljhandel på sjøsida av fylkesvegen, må dette 

vurderes der det allerede er etablert avkjørsler.  

 

 

Sør-Trøndelag fylkeskommune, brev 26.5.15 

 

Innspill til planprogrammet 

Konsekvenser for fylkesveg 714 må tas med i 

planprogrammet, og for øvrig vil ivaretakelse av 

kollektivtrafikk og universell utforming være 

vesentlig for fylkeskommunen videre i 

planarbeidet.  

 

Innspill til planarbeidet 

Mener at utbygging på nedsiden av fylkesvegen 

gir utfordringer med tanke på trafikksikkerhet, og 

derfor kan utløse behov for avbøtende tiltak. 

Gjør oppmerksom på at fylkeskommunen bare 

unntaksvis har gitt støtte til opprydding i 

trafikkproblemer som skyldes nyere lokale 

plangrep. 

 

Når det gjelder kulturminner under vann, 

forutsettes det at NTNU vitenskapsmuseet kan 

kreve at det gjennomføres marinarkeologisk 

befaring for framtidige reguleringsplaner der det 

åpnes for inngrep i sjø eller vassdrag. 

Kostnadene ved slike undersøkelser forutsettes 

dekt av tiltakshaver.  Det gjøres oppmerksom på 

at dersom det registreres kulturminner omfattet 

av kulturminnelovens §14, kan disse ikke frigis 

gjennom plan. Det må da søkes til 

Riksantikvaren om dispensasjon fra loven i hvert 

enkelt tilfelle før inngrep eventuelt kan tillates.  

 

Sør-Trøndelag fylkeskommune ber om at 

automatisk fredede kulturminner som er 

registrert innenfor planområdet tegnes inn på 

plankartet, og viser til vedlagt kart.  

 

Grunnet usikkerhet om hvor skjulte automatiske 

fredede kulturminner finnes, må 

fylkeskommunen ta forbehold om arealbruken 

der disse ligger. Det forutsettes at framtidige 

reguleringsplaner sendes fylkeskommunen for 

uttalelse.  

 

 

 

 

Tas til etterretning. 

 

 

 

 

 

 

Tas til etterretning. 

 

 

 

 

 

 

 

Tas til etterretning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tas til etterretning. 

 

 

 

 

Tas til etterretning. 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, brev 2.6.15 

 

Innspill til planprogrammet 

I tillegg til temaene som er synliggjort i 

planprogrammet, bør det vurderes om en skal 

 

 

 

Tas til etterretning 
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gjøre rede for forurenset grunn i planområdet.  

 

Mener at planprogrammets punkt 3.2 legger et 

godt utgangspunkt for å sikre at 

folkehelseperspektivet. Forebygging av 

trafikkulykker er viktig folkehelsearbeid, og bør 

ha prioritet som tema.  

 

Innspill til planarbeidet 

 

Barn og unge 

Planen synes å ha et bevisst fokus på barn og 

unge, gjennom intensjoner om å legge til rette for 

boligbygging i nærheten av viktige funksjoner 

som skole, barnehage og fritidstilbud, samt 

løsninger for gående og syklende. Oppfordrer 

kommunen til å invitere barn og unge i 

høringsfasen.  

 

Landbruk 

Ser det som viktig at gjenværende dyrkamark tas 

vare på for framtida. Å etablere ei avgrensning 

av tettstedet som ivaretar viktige 

landskapsverdier på Sistranda synes fornuftig.  

 

For eventuelle utbyggingsområder på dyrka 

mark, må det dokumenteres at det er utredet 

alternativer. Det må også utredes eventuelle 

indirekte konsekvenser for dyrka mark og 

avbøtende tiltak.  

 

Er opptatt av effektiv arealbruk i sentrale 

utbyggingsområder. En effektiv arealbruk vil 

bidra til å redusere presset på omkringliggende 

landbruks- og naturområder i et langsiktig 

perspektiv. Ser det som positivt at det er tenkt 

fortetting ved å utnytte innklemte arealer til 

boligformål, og at det er potensial for fortetting 

av eksisterende boligområder. Ser det som viktig 

at det innarbeides minimumskrav til boligtetthet i 

bestemmelsene til planen, samt at det 

gjennomføres en effektiv arealbruk med tanke på 

parkering.  

 

Miljøvern 

Ser det som positivt at planarbeidet har fokus på 

å styre utviklingen av tettstedet både ved å 

ivareta viktige landskapselement som lyngheiene 

og strandsonen og ved å se på behovet for nye 

utbyggingsområder.  

 

Ser klima, naturmangfold, strandsone, landskap 

og tilgang til friluftsområder som sentrale tema i 

planarbeidet. Forurensning i form av støv, støy 

og forurensning i grunnen er også viktige temaer 

i planarbeidet.  

 

 

Tas til etterretning 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tas til etterretning 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tas til etterretning. – Avveining av hvor det skal 

legges til rette for utbygging vil være en 

avveining som foretas i planarbeidet. 

Kystlynghei, dyrkamark og strandsone er alle 

eks. på verdifulle landskapsområder som vektes 

mot hverandre ved behov for nye 

utbyggingsområder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jf. Kommentar over. 

 

 

 

 

 

 

Tas til etterretning. 
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Ser det som viktig med høy arealutnyttelse. 

Mener at det bør synliggjøres et tydelig skille 

mellom boligområder med høy utnytting og 

områder som forvaltes med vekt på andre 

verdier. Det må settes minimumskrav til 

utnyttelsen i bestemmelsene til planen. 

Framholder grønnstruktur og strandsone som to 

viktige fokusområder for planen.  

Påpeker at alle saker som berører natur og miljø 

skal vurderes etter prinsippene i 

naturmangfoldloven §§ 8-12. 

 

Sosial og helse  

I tillegg til retningslinjene som er lagt til grunn i 

planprogrammet, nevnes Retningslinje for 

luftkvalitet i arealplanlegging, T1520.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktoratet for Mineralforvaltning, brev 

datert 9.6.15 

 

Ingen merknad.  

 

 

 

Innspill fra private og organisasjoner Rådmannens kommentar  

 

Einar Steinvik og Stein Terje Eriksen, notat 

fra møte 9.8.13 

 

Innspill til planarbeidet 

Eiendommene 21/118 og 21/225 ønskes regulert 

til boligformål i kommunedelplanen.  Kart som 

viser de aktuelle eiendommene er vedlagt. 

 

 

 

 

 

 

Tas til etterretning. 

Frøya kiteklubb, notat 1.3.15 

 

Innspill til planarbeidet 

Orienterer om hvordan kiting foregår, og slår fast 

at Sistranda ut fra naturgitte forhold utgjør et 

unikt område for aktiviteten. Lister opp fysiske 

tiltak i strandsonen for å bedre sikkerheten ved 

kiting.  

Ønsker også at det etableres et naust for 

vannsport i det aktuelle området, med fasiliteter 

som dusj, omkledningsrom, låsbar oppbevaring, 

oppvarmet oppholdsrom etc. 

 

 

 

 

Legges til grunn for avveiningene om bruk og 

vern av strandsonen. 

Hans Anton Grønskag, brev 16.4.15 

 

Innspill til planarbeidet 

Mener at deler av hans eiendom har blitt regulert 

til offentlig friområde uten at han har blitt gjort 

oppmerksom på dette. Ønsker at hele hans 

eiendom, gnr. 21 bnr. 160 omreguleres til 

boligformål i kommunedelplanen.  

 

 

 

 

Her er det uklarheter vedr. eiendomsgrenser, jf. 

skyldelingsforretninger, matrikkel (se eiendom) 

og eiendommer slik de er tatt i bruk.  Dette bør 

gås gjennom slik at grenser blir riktige og 

reguelringsplan bør utarbeides for å fastsette 

detaljert arealbruk, jf. bestemmelse til gjeldende 
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plan. 

Det vises forøvrig til at grønnstrukturen vurderes 

gjennom bl.a. barnetråkkregistreringen i 

pågående kommuneplanarbeid.  

 

Nils J. Vang, e-post datert 29.4.15 

 

Innspill til planarbeidet 

Mener at gangbrua over fylkesvegen på Sistranda 

er et byggverk som gir et visuelt minne som 

mange vil knytte til Frøya og Sistranda, og 

foreslår dekorasjon av denne for å gjøre den til 

noe fint og severdig.  

 

 

 

Ligger utenfor det som kommuneplanarbeidet 

skal omfatte. 

Kommunalt brukerråd, møtebok 18.5.15 

 

Innspill til planprogrammet 

Brukerrådet bemerker at formuleringen om 

universell utforming på planprogrammets side 15 

endres, slik at det slås fast at prinsippet om 

universell utforming skal ivaretas i planlegginga 

på ”alle områder der lov og forskrift krever det”, 

framfor ”der det passer”, slik det er foreslått i 

høringsforslaget.  

 

 

 

Foreslås endret. 

Frøya kommune, pleie og omsorg, e-post 

20.5.15 

 

Innspill til planarbeidet 

Slår fast at det er for tidlig å fastsette størrelse på 

nytt sykehjem. Tomtebehov anslås til om lag 4 

daa.  

 

Når de gjelder bofellesskap for demente, slår en 

fast et behov for ei forholdsvis flat tomt på minst 

3 - 4 daa.  

 

 

 

 

 

Tas til etterretning. 

Eldrerådet, e-post datert 21.5.15 

 

Innspill til planprogrammet 

Støtter det kommunale brukerrådets uttalelse til 

planprogrammet.  

 

 

 

 

Tas til etterretning. 

 

THM invest, brev datert 2.6.15 

 

Innspill til planarbeidet 

Ønsker å gjenskape området rundt Rabbenbrygga 

og å utvikle området rundt til et område med 

sammensatt arealbruk.  Ser for seg tre trinn for 

utviklingen: 

 

1. Renovere bygninger for å stoppe forfall. 

Fylling i sjø for å gi mer plass.  Gjenreise 

butikken som brant ned.  

 

 

 

 

 

Er hensikten å gjenskape et tidligere 

bygningsmiljø for opplevelse, eller å drive 

næring?  En kombinasjon? 

 

 

I gjeldende plan er det lagt opp til satsing på 

senterfunksjoner både på Siholmen, Midtsian og 

Rabben. Det bør vurderes om dette legger opp til 

en for stor spredning ev senterfunksjoner. 
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2. Etablere tilstrekkelige arealer for parkering og 

sørvisområde for båter. Modernisering og 

ombygging av kai, slik at denne i første omgang 

gir plass til 50 båter. Etablering av sørvisstasjon 

og verksted for marine brukere. Orienterer om at 

det vurderes å flytte sørvisfunksjon for båtene til 

Lerow AS til området.  

 

3. Etablering av ei 100 meter lang betongkai i T-

form ut fra ekisterende ruiner, med kapasitet på 

inntil 150 båtplasser i framtida. Restaurant, 

overnatting, sørvisfunksjoner for båtfolk og 

andre turister. 8-kantet glassbygning på enden av 

kaia for servering og opphold.  

 

Mener det må planlegges utfylling og utvidelse i 

både nordlig og sørlig retning med tanke å 

framtidig utvikling. Planen bør åpne for flere 

kombinasjoner av både land- og sjøbaserte 

næringer.  

Formålet for Rabben bør diskuteres med 

utgangspunkt i innspillet.   
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GODKJENNING AV KJØPEKONTRAKT - TOMT TIL FOTBALLHALL  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet godkjenner fremlagte kjøpekontrakt for kjøp av del av eiendommen Gnr. 21, bnr. 1 som ligger i 

grensen mot Sistranda idrettsplass(Golan). 

Kjøpesummen finansieres midlertidig ved bruk av ubundet kapitalfond mot tilbakeføring ved finansiering av 

fotballhallen/klatrehallen. 

Formannskapet tar forbehold om at prosjektet for fotballhall/klatrehall gjennomføres og at kjøpet ikke 

gjennomføres før prosjektet er endelig vedtatt og finansiert. 

 

Vedlegg: 

 

Forslag til kjøpekontrakt. 

 

Saksopplysninger:   

 

I forbindelse med Helhetlig idrettspark er det planlagt bygging av fotballhall(11-hall) i kombinasjon med 

klatrehall og servicebygg. Det er utlyst totalprosjekt i DOFFIN med anbudsfrist 01.09.2015 kl. 14.00. 

 

For å sikre areal til prosjektet er det nødvendig å erverve grunn som ligger nord for Sistranda idrettsplass 

(Golan). 

 

Vurdering: 

 

Det er gjennomført forhandlinger med grunneier og for å unngå at man berører andre eiendommer, samt at 

grunneier ikke blir sittende igjen med noen «inneklemte» areal er arealet noe større enn strengt tatt nødvendig for 

selve prosjektet. Det er imidlertid et krav fra selger at dette arealet medtas i kjøpet. 

 

Kvadratmeterprisen er noe høyere enn prisen som var grunnlaget for kjøp av areal til Beinskardet boligfelt som 

var på kr. 140 pr m2. Kjøpekontraktene ble her inngått i juni 2011. Fra juni 2011 og frem til juni 2015 har man 

hatt en prisstigning på 7,3 % i følge konsumprisindeksen. Med dette som utgangspunkt vil dette bety en økning 

fra kr. 140,- pr. m2 til kr. 150,20 pr. m2 for grunnprisen på Beinskardet. 

 

Dette betyr at den prisen som er fremforhandlet ligger på samme nivå som andre kjøp til utbygging på Sistranda 

som ikke ligger i strandsonen. I kjøpekontrakten er fratrukket et beløp med bakgrunn i en leiekontrakt på 

eiendommen som kommunen kjøpte til Blått kompetansesenter og som ikke er slettet. Dette var grunneiers 

ansvar i henhold til kjøpekontrakten, men for å unngå eget oppgjør mellom grunneier og kommunen, så tas 

denne erstatning inn i kjøpekontrakten som et fradrag i kjøpesummen.  

 

Rådmannen vil tilrå at kjøpekontrakten godkjennes som fremlagt.



Saknr: 121/15 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

11.08.2015 

Arkivsaksnr: 

15/1041 

Sak nr: 

121/15 

Saksbehandler: 

Andreas Kvingedal 

Arkivkode: 

 

Gradering: 

 

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

121/15 Formannskapet 11.08.2015 

 

 

THM INVEST AS - TILLEGGSAREAL PÅ RABBEN(RORBUA)  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

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

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

småbåthavnen.  

 

Følgende forutsetninger legges til grunn for salget: 

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

enighet mellom selger og kjøper. 

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

servicefaciliteter. 

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

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

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

småbåthavnen. 

 

Vedlegg: 

 

Brev fra THM Invest AS, datert 07.05.2015 

Brev fra (Innspill til kommunedelplan), datert 02.06.2015 

Utsnitt av Kommunedelplan for Sistranda 

Ortofoto som viser aktuelle utbygginger og aktuelt eiendomssalg 

Situasjonskart 

Skisse som viser utbygging av småbåthavn 

 

Saksopplysninger: 

 

THM Invest A/S kjøpte i desember 2013 «Rorbua-eiendommen» av Frøya kommune etter en forutgående 

utlysing.  Etter denne tid har den nye eieren oppgradert anlegget og foretatt ombygging til utleieformål. 

Prosjektet er ikke ferdigstilt, da det gjenstår en del forhold omkring brannsikkerheten, bl.a. rømningsveger. 

 

I kommunedelplanen for Sistranda er området avsatt til allmennyttig formål og småbåthavn. Innenfor dette 

formålet er det også tillatt med utleieleiligheter på lik linje med formålet på Siholmen. 

 

Vurdering: 

 

THM Invest AS har planer om å utvikle området videre og dette er synliggjort i et innspill til kommunedelplanen 

for Sistranda. I tillegg er det ved brev til byggesakskontoret bedt om en avklaring om kjøp av naust og 

tilleggsareal til allerede ervervet areal på Rabben.  

 

Når det gjelder naustet så eies dette av Frøya kommune og er ikke i bruk, men det ligger to trebåter i naustet. 

Disse kan flyttes til Kvisten, hvor vi har lager for andre båter. Naustet har tidligere vært brukt i forbindelse med 

«naustprosjektet» ved Sistranda skole, men dette er ikke lengre aktuelt bruksformål.  
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Naustet ligger tett inn til bygget som er kjøpt av THM Invest og er en utfordring i forhold til rømningsveg for 

ene bygget på bnr. 121. I tillegg vanskeliggjør naustet vedlikeholdet på nabobygget. THM Invest A/S ønsker 

derfor å overta/kjøpe naustet fra Frøya kommune. 

 

I og med at det planlegges småbåthavn i området, som er i samsvar med arealplanen, så er det behov for adkomst 

og parkeringsplass for småbåthavnen. Her søkes det derfor om tilleggstomt nord for dagens eiendom. Det er på 

vedlagte ortofoto vist hvilken eiendom det er snakk om og denne har en størrelse på ca. 900 m2. Her er det 

planlagt utfylling langs hele eiendommens lengde for så å bygge småbåthavn som har landfeste på denne 

fyllingen. Det er vedlagt en grov skisse av prosjektet. 

 

Nord for eiendommen ligger Byggeriet som i dag har store utforinger når det gjelder avkjørsel fra Fv. 714. 

Denne avkjørselen er svært bratt og på vinteren så kan ikke vogntog kjøre ned til bedriften og må derfor losses 

fra Fv. 714. Eier har henvendt seg til kommunen om evt, utvidelse av selve avkjørselen mot sør, men dette kan 

ikke godkjennes av Statens Vegvesen, da avkjørselen vil ble svært bred. Eneste mulighet er her å bygge ny 

avkjørsel lenger sør, slik at man får en lengre avstand til å ta opp stigningen. Denne omleggingen vil imidlertid 

komme i konflikt med dagens slamavskiller.  Det er imidlertid nå planlagt at denne slamavskilleren skal saneres, 

samt utslippsledningen og avløp skal føres til den nye slamavskilleren som er anlagt for Beinskardet boligfelt. 

Ved at dette prosjektet gjennomføres åpner dette for at avkjørsel omlegges og med dette får sanert både dagens 

avkjørsel til Byggeriet og til «Rorbua» og samler dette i en avkjørsel som vist på vedlagt skisse. I tillegg vil man 

da knytte på adkomst til området som tenkes utfylt og bygges ut til småbåthavn. 

 

Det vil være naturlig at kommunen ikke selger det areal hvor det er vist adkomst sør for Byggeriet, slik at denne 

bedriften også har adkomst til sjøsiden av sin eiendom. Dette betyr at nordgrensen for det området som tilrås 

solgt til THM Invest AS legges i utløpet av Bekkelva. Begrensningen av arealet mot vest bør gå mot ny 

adkomstveg til Byggeriet og totalt vil dette arealet utgjøre ca. 900 m2. 

 

Med de planer som nå foreligger på Rabben om utbygging av småbåthavn mener Rådmannen at kommunen bør 

selge nødvendig tilleggstomt slik THM Invest AS har ønske om. Når det gjelder pris for naustet og grunnarealet 

bør pris her fastlegges ved takst av godkjent takseringsfirma som oppnevnes etter enighet mellom selger og 

kjøper. Videre må et salg forutsette at det legges frem en fremdriftsplan for firmaets utbyggingsplaner, samt at 

kommunen må ha garanti for at det settes av gjesteplasser i den nye småbåthavnen.  Det må også være en 

forpliktelse at de deltar i anlegg av ny avkjørsel, sammen med Byggeriet, slik at man får sanert avkjørsler og får 

en sikker adkomst til alle aktiviteter i området. 
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HØRING OM SAMMENSLÅING AV TINGRETTER  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommune stiller seg positiv til Justis- og beredskapsdepartementetets forslag og stiller seg bak en 

sammenslåing av Sør-Trøndelag tingrett og Fosen tingrett. 

Eller: 

 

2. Frøya kommune ønsker ikke å stille seg bak Justis- og beredskapsdepartementetets forslag om 

sammenslåing av Sør-Trøndelag tingrett og Fosen tingrett på bakgrunn av viktigheten med å 

opprettholde arbeidsplasser i distriktene. 

 

Vedlegg: 

 

1. Høring – Forslag til sammenslåing av Fosen tingrett og Sør-Trøndelag tingrett. 

 

Saksopplysninger:   

 

Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring forslag om å 

sammenslå følgende tingretter (lokaliseringsforslag i parentes): 

 Aust-Telemark og Nedre Telemark tingrett (Skien) 

 Jæren tingrett og Dalane tingrett (Sandnes) 

 Sør-Trøndelag tingrett og Fosen tingrett (Trondheim) 

 Modum, Eiker og Sigdal tingrett og Kongsberg tingrett (Opprettholdes 

på hhv. Kongsberg og Hokksund) 

 Bergen tingrett og Nordhordland tingrett (Bergen) 

 

Departementet har utarbeidet fem høringsnotater som er innarbeidet i ett dokument.  

Høringsnotat for Sør-Trøndelag tingrett og Fosen tingrett er tatt ut og vedlegges denne saken. 

 

På bakgrunn av en forespørsel fra Justis- og beredskapsdepartmentet11. februar 2014 

innhentet Domstoladministrasjonen (DA) uttalelser fra alle domstollederne i tingrettene om deres syn på 

sammenslåing med nærliggende domstoler. Samtlige domstolledere responderte 

på henvendelsen fra DA, og 60 % av domstollederne var positive til strukturendringer. 

 

Vurdering: 

 

Et vesentlig moment ved vurderingen av endringer i domstolstrukturen har vært at domstolene skal være av en 

slik størrelse at det skapes et godt faglig miljø, noe som skal sikre det rettssøkende publikum et godt og 

likeverdig domstoltilbud i hele landet. Samfunnsutviklingen de siste årene har medført økte krav til kunnskap og 

innsikt. Det er for den enkelte dommer neppe mulig å ha erfaring fra alle livsforhold og omfattende kunnskap på 

alle rettsområder. 



Saknr: 123/15 

Utviklingen viser at sakene har blitt mer komplekse og tidkrevende. Dette stiller høyere krav til domstolen og 

den enkelte dommer. Det er utfordrende for den enkelte dommer å ha omfattende kunnskap på alle rettsområder. 

En større kollegial domstol vil derfor gi grunnlag for bedre samlet faglig kompetanse. Større domstoler vil også 

gi bedre mulighet for moderat 

spesialisering av dommere, og for planmessig kompetanseutvikling både for dommere og saksbehandlere ved 

domstolen. 

 
Videre gir større domstoler bedre vilkår for å avvikle ressurskrevende saker, og til å avvikle rettssaker med flere 

dommere. Større domstoler vil også gjøre det lettere å etablere mer 

rasjonelle administrative rutiner, blant annet gjennom bruk av ny teknologi. Dette muliggjør en mer effektiv og 

økonomisk drift. Videre gir større domstoler redusert sårbarhet med 

hensyn til sykefravær, ferieavvikling mv. Færre rettslokaler gjør det lettere og rimeligere å innføre nødvendige 

sikkerhetstiltak. 

 

Sett i et distriktspolitisk perspektiv vil det likevel være uheldig å sentralisere arbeidsplasser bort fra distriktene 

og inn i større enheter. Distriktene vil miste kompetanse og arbeidsplasser som er viktig for å opprettholde 

lokalsamfunn. For små kommuner er slike arbeidsplasser viktig, og er med på å bygge bærekraftige samfunn. 

 

Rådmannen fremsetter derfor to forslag til vedtak, et der kommunen stiller seg bak sammenslåingen og et der 

kommunen ikke gjør det på bakgrunn av viktigheten med å opprettholde arbeidsplasser i distriktene. 
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GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLLER FRA MØTENE 16.06.15, 24.06.15, 

25.06.15 OG 15.07.15  

 

 

Forslag til vedtak: 
Protokoller fra møtene 16.06.15, 24.06.15, 25.06.15 og 15.07.15 godkjennes som fremlagt 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra formannskapsmøte 16.06.15 

Protokoll fra formannskapsmøte 24.06.15 

Protokoll fra formannskapsmøte 25.06.15 

Protokoll fra formannskapsmøte 15.07.15 
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2. GANGS BEHANDLING - GODKJENNING AV PLANPROGRAM FOR 

REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR SISTRANDA  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommunestyre fastsetter «Planprogram til kommunedelplan for Sistranda, Frøya 

kommune», med følgende endringer: 

 

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

kollektivtrafikk og universell utforming. Dette må medtas under infrastruktur. 

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

planområdet. 

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

brukerrådet. 

 

 

Vedlegg: 

 

Brev fra Statens Vegvesen, datert 06.05.2015 

Brev fra Sør-Trøndelag fylkeskommune, datert 26.05.2015 

Brev fra Fylkesmannen, datert 02.06.2015 

Brev fra Direktoratet for mineralforvaltning, datert 09.06.2015 

Mail fra Hans Anton Grønskag, datert 30.04.2015 

Merknad fra Nils J. Vang, mottatt 29.04.2015 

Vedtak i brukerrådet i møte den 18.05.2015 

Innspill fra THM Invest AS, datert 02.06.2015. 

 

Saksopplysninger:  

  

På bakgrunn av FSK saknr. 58/15 har rådmannen nå varslet oppstart av arbeidet med 

rullering av Kommunedelplan for Sistranda og bedt om innspill til planarbeidet.  

 

Forslag til planprogram til kommunedelplan for Sistranda lå ute til offentlig ettersyn i 

perioden 28.4.15 – 9.6.15. 

 



I høringsperioden kom det inn totalt 12 innspill.   

 

Vurdering: 

Innspill sektormyndigheter Rådmannens kommentar  

 

Statens vegvesen, brev datert 6.5.15 

 

Innspill til planarbeidet 

Merker seg at det under planprogrammets punkt 

4.3 står at etablering av detaljhandel på sjøsiden 

av fylkesveg 714 vil kunne bli tatt opp til ny 

vurdering i revisjonen av kommunedelplanen.  

 

Statens vegvesen er fortsatt svært skeptisk til å 

øke personbiltrafikken på tvers av fylkesvegen, 

og også til å øke antallet avkjørsler på 

strekninga. Mener at om det skal vurderes å 

tillate detaljhandel på sjøsida av fylkesvegen, må 

dette vurderes der det allerede er etablert 

avkjørsler.  

 

 

 

 

 

 

Innspillet tas med i planavveiningene. 

Sør-Trøndelag fylkeskommune, brev 26.5.15 

 

Innspill til planprogrammet 

Konsekvenser for fylkesveg 714 må tas med i 

planprogrammet, og for øvrig vil ivaretakelse av 

kollektivtrafikk og universell utforming være 

vesentlig for fylkeskommunen videre i 

planarbeidet.  

 

Innspill til planarbeidet 

Mener at utbygging på nedsiden av fylkesvegen 

gir utfordringer med tanke på trafikksikkerhet, og 

derfor kan utløse behov for avbøtende tiltak. 

Gjør oppmerksom på at fylkeskommunen bare 

unntaksvis har gitt støtte til opprydding i 

trafikkproblemer som skyldes nyere lokale 

plangrep. 

 

Når det gjelder kulturminner under vann, 

forutsettes det at NTNU vitenskapsmuseet kan 

kreve at det gjennomføres marinarkeologisk 

befaring for framtidige reguleringsplaner der det 

åpnes for inngrep i sjø eller vassdrag. 

Kostnadene ved slike undersøkelser forutsettes 

dekt av tiltakshaver.  Det gjøres oppmerksom på 

at dersom det registreres kulturminner omfattet 

av kulturminnelovens §14, kan disse ikke frigis 

gjennom plan. Det må da søkes til 

Riksantikvaren om dispensasjon fra loven i hvert 

enkelt tilfelle før inngrep eventuelt kan tillates.  

 

Sør-Trøndelag fylkeskommune ber om at 

automatisk fredede kulturminner som er 

registrert innenfor planområdet tegnes inn på 

 

 

 

Tas til etterretning. 

 

 

 

 

 

 

Tas til etterretning. 

 

 

 

 

 

 

 

Tas til etterretning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tas til etterretning. 

 

 



plankartet, og viser til vedlagt kart.  

 

Grunnet usikkerhet om hvor skjulte automatiske 

fredede kulturminner finnes, må 

fylkeskommunen ta forbehold om arealbruken 

der disse ligger. Det forutsettes at framtidige 

reguleringsplaner sendes fylkeskommunen for 

uttalelse.  

 

 

 

Tas til etterretning. 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, brev 2.6.15 

 

Innspill til planprogrammet 

I tillegg til temaene som er synliggjort i 

planprogrammet, bør det vurderes om en skal 

gjøre rede for forurenset grunn i planområdet.  

 

Mener at planprogrammets punkt 3.2 legger et 

godt utgangspunkt for å sikre at 

folkehelseperspektivet. Forebygging av 

trafikkulykker er viktig folkehelsearbeid, og bør 

ha prioritet som tema.  

 

Innspill til planarbeidet 

 

Barn og unge 

Planen synes å ha et bevisst fokus på barn og 

unge, gjennom intensjoner om å legge til rette for 

boligbygging i nærheten av viktige funksjoner 

som skole, barnehage og fritidstilbud, samt 

løsninger for gående og syklende. Oppfordrer 

kommunen til å invitere barn og unge i 

høringsfasen.  

 

Landbruk 

Ser det som viktig at gjenværende dyrkamark tas 

vare på for framtida. Å etablere ei avgrensning 

av tettstedet som ivaretar viktige 

landskapsverdier på Sistranda synes fornuftig.  

 

For eventuelle utbyggingsområder på dyrka 

mark, må det dokumenteres at det er utredet 

alternativer. Det må også utredes eventuelle 

indirekte konsekvenser for dyrka mark og 

avbøtende tiltak.  

 

Er opptatt av effektiv arealbruk i sentrale 

utbyggingsområder. En effektiv arealbruk vil 

bidra til å redusere presset på omkringliggende 

landbruks- og naturområder i et langsiktig 

perspektiv. Ser det som positivt at det er tenkt 

fortetting ved å utnytte innklemte arealer til 

boligformål, og at det er potensial for fortetting 

av eksisterende boligområder. Ser det som viktig 

at det innarbeides minimumskrav til boligtetthet i 

bestemmelsene til planen, samt at det 

gjennomføres en effektiv arealbruk med tanke på 

parkering.  

 

 

 

Tas til etterretning 

 

 

 

Tas til etterretning 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tas til etterretning 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tas til etterretning. – Avveining av hvor det skal 

legges til rette for utbygging vil være en 

avveining som foretas i planarbeidet. 

Kystlynghei, dyrkamark og strandsone er alle 

eks. på verdifulle landskapsområder som vektes 

mot hverandre ved behov for nye 

utbyggingsområder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Miljøvern 

Ser det som positivt at planarbeidet har fokus på 

å styre utviklingen av tettstedet både ved å 

ivareta viktige landskapselement som lyngheiene 

og strandsonen og ved å se på behovet for nye 

utbyggingsområder.  

 

Ser klima, naturmangfold, strandsone, landskap 

og tilgang til friluftsområder som sentrale tema i 

planarbeidet. Forurensning i form av støv, støy 

og forurensning i grunnen er også viktige temaer 

i planarbeidet.  

 

Ser det som viktig med høy arealutnyttelse. 

Mener at det bør synliggjøres et tydelig skille 

mellom boligområder med høy utnytting og 

områder som forvaltes med vekt på andre 

verdier. Det må settes minimumskrav til 

utnyttelsen i bestemmelsene til planen. 

Framholder grønnstruktur og strandsone som to 

viktige fokusområder for planen.  

Påpeker at alle saker som berører natur og miljø 

skal vurderes etter prinsippene i 

naturmangfoldloven §§ 8-12. 

 

Sosial og helse  

I tillegg til retningslinjene som er lagt til grunn i 

planprogrammet, nevnes Retningslinje for 

luftkvalitet i arealplanlegging, T1520.  

 

 

 

 

Jf. Kommentar over. 

 

 

 

 

 

 

Tas til etterretning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktoratet for Mineralforvaltning, brev 

datert 9.6.15 

 

Ingen merknad.  

 

 

 

Innspill fra private og organisasjoner Rådmannens kommentar  

 

Einar Steinvik og Stein Terje Eriksen, notat 

fra møte 9.8.13 

 

Innspill til planarbeidet 

Eiendommene 21/118 og 21/225 ønskes regulert 

til boligformål i kommunedelplanen.  Kart som 

viser de aktuelle eiendommene er vedlagt. 

 

 

 

 

 

 

Tas til etterretning. 

Frøya kiteklubb, notat 1.3.15 

 

Innspill til planarbeidet 

Orienterer om hvordan kiting foregår, og slår fast 

at Sistranda ut fra naturgitte forhold utgjør et 

unikt område for aktiviteten. Lister opp fysiske 

tiltak i strandsonen for å bedre sikkerheten ved 

kiting.  

 

 

 

 

Legges til grunn for avveiningene om bruk og 

vern av strandsonen. 



Ønsker også at det etableres et naust for 

vannsport i det aktuelle området, med fasiliteter 

som dusj, omkledningsrom, låsbar oppbevaring, 

oppvarmet oppholdsrom etc. 

 

Hans Anton Grønskag, brev 16.4.15 

 

Innspill til planarbeidet 

Mener at deler av hans eiendom har blitt regulert 

til offentlig friområde uten at han har blitt gjort 

oppmerksom på dette. Ønsker at hele hans 

eiendom, gnr. 21 bnr. 160 omreguleres til 

boligformål i kommunedelplanen.  

 

 

 

 

Her er det uklarheter vedr. eiendomsgrenser, jf. 

skyldelingsforretninger, matrikkel (se eiendom) 

og eiendommer slik de er tatt i bruk.  Dette bør 

gås gjennom slik at grenser blir riktige og 

reguelringsplan bør utarbeides for å fastsette 

detaljert arealbruk, jf. bestemmelse til gjeldende 

plan. 

Det vises forøvrig til at grønnstrukturen 

vurderes gjennom bl.a. barnetråkkregistreringen 

i pågående kommuneplanarbeid.  

 

Nils J. Vang, e-post datert 29.4.15 

 

Innspill til planarbeidet 

Mener at gangbrua over fylkesvegen på Sistranda 

er et byggverk som gir et visuelt minne som 

mange vil knytte til Frøya og Sistranda, og 

foreslår dekorasjon av denne for å gjøre den til 

noe fint og severdig.  

 

 

 

Ligger utenfor det som kommuneplanarbeidet 

skal omfatte. 

Kommunalt brukerråd, møtebok 18.5.15 

 

Innspill til planprogrammet 

Brukerrådet bemerker at formuleringen om 

universell utforming på planprogrammets side 15 

endres, slik at det slås fast at prinsippet om 

universell utforming skal ivaretas i planlegginga 

på ”alle områder der lov og forskrift krever 

det”, framfor ”der det passer”, slik det er 

foreslått i høringsforslaget.  

 

 

 

Foreslås endret. 

Frøya kommune, pleie og omsorg, e-post 

20.5.15 

 

Innspill til planarbeidet 

Slår fast at det er for tidlig å fastsette størrelse på 

nytt sykehjem. Tomtebehov anslås til om lag 4 

daa.  

 

Når de gjelder bofellesskap for demente, slår en 

fast et behov for ei forholdsvis flat tomt på minst 

3 - 4 daa.  

 

 

 

 

 

Tas til etterretning. 

Eldrerådet, e-post datert 21.5.15 

 

Innspill til planprogrammet 

Støtter det kommunale brukerrådets uttalelse til 

planprogrammet.  

 

 

 

Tas til etterretning. 



 

 

THM invest, brev datert 2.6.15 

 

Innspill til planarbeidet 

Ønsker å gjenskape området rundt Rabbenbrygga 

og å utvikle området rundt til et område med 

sammensatt arealbruk.  Ser for seg tre trinn for 

utviklingen: 

 

1. Renovere bygninger for å stoppe forfall. 

Fylling i sjø for å gi mer plass.  Gjenreise 

butikken som brant ned.  

 

2. Etablere tilstrekkelige arealer for parkering og 

sørvisområde for båter. Modernisering og 

ombygging av kai, slik at denne i første omgang 

gir plass til 50 båter. Etablering av sørvisstasjon 

og verksted for marine brukere. Orienterer om at 

det vurderes å flytte sørvisfunksjon for båtene til 

Lerow AS til området.  

 

3. Etablering av ei 100 meter lang betongkai i T-

form ut fra ekisterende ruiner, med kapasitet på 

inntil 150 båtplasser i framtida. Restaurant, 

overnatting, sørvisfunksjoner for båtfolk og 

andre turister. 8-kantet glassbygning på enden av 

kaia for servering og opphold.  

 

Mener det må planlegges utfylling og utvidelse i 

både nordlig og sørlig retning med tanke å 

framtidig utvikling. Planen bør åpne for flere 

kombinasjoner av både land- og sjøbaserte 

næringer.  

 

 

 

 

Er hensikten å gjenskape et tidligere 

bygningsmiljø for opplevelse, eller å drive 

næring?  En kombinasjon? 

 

 

I gjeldende plan er det lagt opp til satsing på 

senterfunksjoner både på Siholmen, Midtsian og 

Rabben. Det bør vurderes om dette legger opp til 

en for stor spredning ev senterfunksjoner. 

Formålet for Rabben bør diskuteres med 

utgangspunkt i innspillet.   

 

 

 

 

 









































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Andreas Kvingedal Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 14/1371    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

GODKJENNING AV KJØPEKONTRAKT - TOMT TIL FOTBALLHALL  

 

 

Forslag til vedtak: 

Kommunestyret godkjenner fremlagte kjøpekontrakt for kjøp av del av eiendommen Gnr. 21, 

bnr. 1 som ligger i grensen mot Sistranda idrettsplass(Golan). 

Kjøpesummen finansieres midlertidig ved bruk av ubundet kapitalfond mot tilbakeføring ved 

finansiering av fotballhallen/klatrehallen. 

Kommunestyret tar forbehold om at prosjektet for fotballhall/klatrehall gjennomføres og at 

kjøpet ikke gjennomføres før prosjektet er endelig vedtatt og finansiert. 

 

 

Vedlegg: 

 

Forslag til kjøpekontrakt. 

 

Saksopplysninger:   

 

I forbindelse med Helhetlig idrettspark er det planlagt bygging av fotballhall(11-hall) i 

kombinasjon med klatrehall og servicebygg. Det er utlyst totalprosjekt i DOFFIN med 

anbudsfrist 01.09.2015 kl. 14.00. 

 

For å sikre areal til prosjektet er det nødvendig å erverve grunn som ligger nord for Sistranda 

idrettsplass (Golan). 

 

Vurdering: 

 

Det er gjennomført forhandlinger med grunneier og for å unngå at man berører andre 

eiendommer, samt at grunneier ikke blir sittende igjen med noen «inneklemte» areal er 

arealet noe større enn strengt tatt nødvendig for selve prosjektet. Det er imidlertid et krav fra 

selger at dette arealet medtas i kjøpet. 

 

Kvadratmeterprisen er noe høyere enn prisen som var grunnlaget for kjøp av areal til 

Beinskardet boligfelt som var på kr. 140 pr m2. Kjøpekontraktene ble her inngått i juni 2011. 

Fra juni 2011 og frem til juni 2015 har man hatt en prisstigning på 7,3 % i følge 



konsumprisindeksen. Med dette som utgangspunkt vil dette bety en økning fra kr. 140,- pr. 

m2 til kr. 150,20 pr. m2 for grunnprisen på Beinskardet. 

 

Dette betyr at den prisen som er fremforhandlet ligger på samme nivå som andre kjøp til 

utbygging på Sistranda som ikke ligger i strandsonen. I kjøpekontrakten er fratrukket et beløp 

med bakgrunn i en leiekontrakt på eiendommen som kommunen kjøpte til Blått 

kompetansesenter og som ikke er slettet. Dette var grunneiers ansvar i henhold til 

kjøpekontrakten, men for å unngå eget oppgjør mellom grunneier og kommunen, så tas 

denne erstatning inn i kjøpekontrakten som et fradrag i kjøpesummen.  

 

Rådmannen vil tilrå at kjøpekontrakten godkjennes som fremlagt. 

 

 

 

 

 

 









 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Andreas Kvingedal Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 15/1041    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

 

THM INVEST AS - TILLEGGSAREAL PÅ RABBEN(RORBUA)  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

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

på Rabben. Kommunen vil derfor selge nødvendig tilleggstomt inklusive bestående naust, 

slik at det er mulig å utbygge småbåthavnen.  

 

Følgende forutsetninger legges til grunn for salget: 

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

oppnevnes etter enighet mellom selger og kjøper. 

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

parkeringsareal og servicefaciliteter. 

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

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

med naboeiendommen(Byggeriet), slik at man får en felles avkjørsel til Byggeriet, 

«Rorbua-eiendommen» og  småbåthavnen. 

 

Vedlegg: 

 

Brev fra THM Invest AS, datert 07.05.2015 

Brev fra (Innspill til kommunedelplan), datert 02.06.2015 

Utsnitt av Kommunedelplan for Sistranda 

Ortofoto som viser aktuelle utbygginger og aktuelt eiendomssalg 

Situasjonskart 

Skisse som viser utbygging av småbåthavn 

 

Saksopplysninger: 

 

THM Invest A/S kjøpte i desember 2013 «Rorbua-eiendommen» av Frøya kommune etter en 

forutgående utlysing.  Etter denne tid har den nye eieren oppgradert anlegget og foretatt 

ombygging til utleieformål. Prosjektet er ikke ferdigstilt, da det gjenstår en del forhold 

omkring brannsikkerheten, bl.a. rømningsveger. 

 



I kommunedelplanen for Sistranda er området avsatt til allmennyttig formål og småbåthavn. 

Innenfor dette formålet er det også tillatt med utleieleiligheter på lik linje med formålet på 

Siholmen. 

 

Vurdering: 

 

THM Invest AS har planer om å utvikle området videre og dette er synliggjort i et innspill til 

kommunedelplanen for Sistranda. I tillegg er det ved brev til byggesakskontoret bedt om en 

avklaring om kjøp av naust og tilleggsareal til allerede ervervet areal på Rabben.  

 

Når det gjelder naustet så eies dette av Frøya kommune og er ikke i bruk, men det ligger to 

trebåter i naustet. Disse kan flyttes til Kvisten, hvor vi har lager for andre båter. Naustet har 

tidligere vært brukt i forbindelse med «naustprosjektet» ved Sistranda skole, men dette er 

ikke lengre aktuelt bruksformål. Naustet ligger tett inn til bygget som er kjøpt av THM Invest 

og er en utfordring i forhold til rømningsveg for ene bygget på bnr. 121. I tillegg 

vanskeliggjør naustet vedlikeholdet på nabobygget. THM Invest A/S ønsker derfor å 

overta/kjøpe naustet fra Frøya kommune. 

 

I og med at det planlegges småbåthavn i området, som er i samsvar med arealplanen, så er 

det behov for adkomst og parkeringsplass for småbåthavnen. Her søkes det derfor om 

tilleggstomt nord for dagens eiendom. Det er på vedlagte ortofoto vist hvilken eiendom det er 

snakk om og denne har en størrelse på ca. 900 m2. Her er det planlagt utfylling langs hele 

eiendommens lengde for så å bygge småbåthavn som har landfeste på denne fyllingen. Det er 

vedlagt en grov skisse av prosjektet. 

 

Nord for eiendommen ligger Byggeriet som i dag har store utforinger når det gjelder 

avkjørsel fra Fv. 714. Denne avkjørselen er svært bratt og på vinteren så kan ikke vogntog 

kjøre ned til bedriften og må derfor losses fra Fv. 714. Eier har henvendt seg til kommunen 

om evt, utvidelse av selve avkjørselen mot sør, men dette kan ikke godkjennes av Statens 

Vegvesen, da avkjørselen vil ble svært bred. Eneste mulighet er her å bygge ny avkjørsel 

lenger sør, slik at man får en lengre avstand til å ta opp stigningen. Denne omleggingen vil 

imidlertid komme i konflikt med dagens slamavskiller.  Det er imidlertid nå planlagt at denne 

slamavskilleren skal saneres, samt utslippsledningen og avløp skal føres til den nye 

slamavskilleren som er anlagt for Beinskardet boligfelt. Ved at dette prosjektet gjennomføres 

åpner dette for at avkjørsel omlegges og med dette får sanert både dagens avkjørsel til 

Byggeriet og til «Rorbua» og samler dette i en avkjørsel som vist på vedlagt skisse. I tillegg 

vil man da knytte på adkomst til området som tenkes utfylt og bygges ut til småbåthavn. 

 

Det vil være naturlig at kommunen ikke selger det areal hvor det er vist adkomst sør for 

Byggeriet, slik at denne bedriften også har adkomst til sjøsiden av sin eiendom. Dette betyr at 

nordgrensen for det området som tilrås solgt til THM Invest AS legges i utløpet av Bekkelva. 

Begrensningen av arealet mot vest bør gå mot ny adkomstveg til Byggeriet og totalt vil dette 

arealet utgjøre ca. 900 m2. 

 

Med de planer som nå foreligger på Rabben om utbygging av småbåthavn mener Rådmannen 

at kommunen bør selge nødvendig tilleggstomt slik THM Invest AS har ønske om. Når det 

gjelder pris for naustet og grunnarealet bør pris her fastlegges ved takst av godkjent 

takseringsfirma som oppnevnes etter enighet mellom selger og kjøper. Videre må et salg 

forutsette at det legges frem en fremdriftsplan for firmaets utbyggingsplaner, samt at 



kommunen må ha garanti for at det settes av gjesteplasser i den nye småbåthavnen.  Det må 

også være en forpliktelse at de deltar i anlegg av ny avkjørsel, sammen med Byggeriet, slik at 

man får sanert avkjørsler og får en sikker adkomst til alle aktiviteter i området. 

 

 

 

 















Dette dokumentet mangler



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Mona Åsen Arkiv: X42 &13  

Arkivsaksnr.: 15/939    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

HØRING OM SAMMENSLÅING AV TINGRETTER  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

1. Frøya kommune stiller seg positiv til Justis- og beredskapsdepartementetets forslag 

og stiller seg bak en sammenslåing av Sør-Trøndelag tingrett og Fosen tingrett. 

Eller: 

 

2. Frøya kommune ønsker ikke å stille seg bak Justis- og beredskapsdepartementetets 

forslag om sammenslåing av Sør-Trøndelag tingrett og Fosen tingrett på bakgrunn av 

viktigheten med å opprettholde arbeidsplasser i distriktene. 

 

 

Vedlegg: 

 

1. Høring – Forslag til sammenslåing av Fosen tingrett og Sør-Trøndelag tingrett. 

 

Saksopplysninger:   

 

Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring forslag om å 

sammenslå følgende tingretter (lokaliseringsforslag i parentes): 

 Aust-Telemark og Nedre Telemark tingrett (Skien) 

 Jæren tingrett og Dalane tingrett (Sandnes) 

 Sør-Trøndelag tingrett og Fosen tingrett (Trondheim) 

 Modum, Eiker og Sigdal tingrett og Kongsberg tingrett (Opprettholdes 

på hhv. Kongsberg og Hokksund) 

 Bergen tingrett og Nordhordland tingrett (Bergen) 

 

Departementet har utarbeidet fem høringsnotater som er innarbeidet i ett dokument.  

Høringsnotat for Sør-Trøndelag tingrett og Fosen tingrett er tatt ut og vedlegges denne saken. 

 

På bakgrunn av en forespørsel fra Justis- og beredskapsdepartmentet11. februar 2014 

innhentet Domstoladministrasjonen (DA) uttalelser fra alle domstollederne i tingrettene om 

deres syn på sammenslåing med nærliggende domstoler. Samtlige domstolledere responderte 

på henvendelsen fra DA, og 60 % av domstollederne var positive til strukturendringer. 



 

Vurdering: 

 

Et vesentlig moment ved vurderingen av endringer i domstolstrukturen har vært at 

domstolene skal være av en slik størrelse at det skapes et godt faglig miljø, noe som skal 

sikre det rettssøkende publikum et godt og likeverdig domstoltilbud i hele landet. 

Samfunnsutviklingen de siste årene har medført økte krav til kunnskap og innsikt. Det er for 

den enkelte dommer neppe mulig å ha erfaring fra alle livsforhold og omfattende kunnskap 

på alle rettsområder. 

Utviklingen viser at sakene har blitt mer komplekse og tidkrevende. Dette stiller høyere krav 

til domstolen og den enkelte dommer. Det er utfordrende for den enkelte dommer å ha 

omfattende kunnskap på alle rettsområder. En større kollegial domstol vil derfor gi grunnlag 

for bedre samlet faglig kompetanse. Større domstoler vil også gi bedre mulighet for moderat 

spesialisering av dommere, og for planmessig kompetanseutvikling både for dommere og 

saksbehandlere ved domstolen. 
 

Videre gir større domstoler bedre vilkår for å avvikle ressurskrevende saker, og til å avvikle 

rettssaker med flere dommere. Større domstoler vil også gjøre det lettere å etablere mer 

rasjonelle administrative rutiner, blant annet gjennom bruk av ny teknologi. Dette muliggjør 

en mer effektiv og økonomisk drift. Videre gir større domstoler redusert sårbarhet med 

hensyn til sykefravær, ferieavvikling mv. Færre rettslokaler gjør det lettere og rimeligere å 

innføre nødvendige sikkerhetstiltak. 

 

Sett i et distriktspolitisk perspektiv vil det likevel være uheldig å sentralisere arbeidsplasser 

bort fra distriktene og inn i større enheter. Distriktene vil miste kompetanse og arbeidsplasser 

som er viktig for å opprettholde lokalsamfunn. For små kommuner er slike arbeidsplasser 

viktig, og er med på å bygge bærekraftige samfunn. 

 

Rådmannen fremsetter derfor to forslag til vedtak, et der kommunen stiller seg bak 

sammenslåingen og et der kommunen ikke gjør det på bakgrunn av viktigheten med å 

opprettholde arbeidsplasser i distriktene. 

 

 

 

 















 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 15/1090    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

 

ORDFØRERENS ORIENTERING  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 15/1091    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

 

RÅDMANNENS ORIENTERING  
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