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PROSESSVARSEL - OMGJØRING AV DISPENSASJONSVEDTAK - VINDKRAFT  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Komunestyret vedtar at 

 Dispensasjonsvedtak i sak 49/16 - fattet av Hovedutvalg for forvaltning 10.03.2016, er gyldig 

 Denne beslutningen er ikke et enkeltvedtak og kan derfor ikke påklages 

 

 

Vedlegg: 

 

Prossessvarsel fra Steenstrup Stordrange, datert 22. januar 2019 

Notat fra Bjerkan Stav, datert 8. februar 2019 

Notat fra Bjerkan Stav, datert 13. februar 2019 

Dispensasjonsvedtak, HFF i sak 49/16 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Frøya kommune har mottatt prossessvarsel fra Steenstrup Stordrange – 22. januar 2019 -  gjennom advokat 

Lars Selmar Alsaker. Alsaker representerer folkeaksjonen «Nei til vindkraftverk på Frøya» samt 9 naboer til 

den planlagte vindmølleparken. Prosessvarselet ligger som vedlegg i saken. 

 

Frøya kommune har engasjert advokatfirmaet Bjerkan Stav gjennom advokat Kari Leira Bjørsnøs for en 

vurdering av de juridiske sidene ved saken. Deres vurderinger ligger som vedlegg i notat, datert 8. februar 

2019. 

 

 

Sammendrag Prosessvarsel fra Steenstrup Stordrange 

 

Alsaker mener at vedtaket, fattet i Hovedutvalg for forvaltning 10.03.2016 – sak 49/16, er ugyldig og 

kommunen har således plikt til å oppheve sitt ugyldige vedtak. Alsaker mener videre at 

dispensasjonssøknaden må behandles på nytt. 

 

Som grunnlag for kravet om å oppheve vedtaket, mener Alsaker at flere forhold anses som alvorlige feil, 

og dersom feil kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold, så foreligger ugyldighet. Alsaker legger 

frem følgende; 

 

 Dispensasjonssaken ble ikke nabovarslet 

 Det ble ikke sendt ut underretning om vedtaket til sakens parter 

 Begrunnelsen for vedtaket var mangelfullt 

 Det foreligger ikke materialrettslig adgang etter PBL - Plan- og Byggningsloven - §19-2 – til å 

dispensere 
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Sareptas dispensasjonssøknad fra 18.08.2015, samt komplettering av søknad datert 08.12.2015, refererer til 

prosjektet slik det var beskrevet i konsesjonen av 28.06.2012. I søknaden om konsesjon forut for 2012 var 

det beskrevet vindmøller med en maksimal høyde på 150 meter. Det var dette som var gjenstand for 

konsekvensutredninger, høring og vurdering. Det var dette tiltaket kommunen innvilget dispensasjon for i 

2016. I følge Alsaker er det nå tale om et vesentlig annerledes tiltak, og dette krever uansett ny behandling 

om dispensasjon. En vurdering av dispensasjon etter PBL er en helt konkret vurdering, der både selve 

dispensasjonsvedtaket og de bestemmelser det søkes dispensasjon fra, må tas konkret stilling til. 

Kommunen har aldri vurdert dispensasjon fra de vindmøllene det nå er tale om å etablere. All den tid det 

ikke er innvilget dispensasjon for vindmøller med høyde på 180 meter, så vil en slik etablering være i strid 

med PBL. En økning av høyden på vindmøllene opp til 180 meter innebærer en vesentlig endring av 

tiltaket det ble søkt om, innvilget og gitt konsesjon til. 

 

Etter PBL § 1-3 er reglene slik at forhold som gjelder anlegg for overføring eller omforming av elektrisk 

energi ikke er omfattet av PBL. Detet gjelder kraftledninger og transformatorstasjoner. For andre forhold, 

som selve vidturbinene, fundamenter, adkomstveier, internveier og drifts- og servicebygg i 

vindparkområdet gjelder PBL. Det betyr at slike tiltak ikke kan etableres dersom de er i strid med 

gjeldende arealplan. Kommunen kan i utgangspunktet bestemme om de vil ha en vindmøllepark eller ikke. 

Kommunen kan i kommuneplan/ reguleringsplan også gi føreinger for utførelsen av en vindmøllepark, 

f.eks. maksimal høyde på turbiner, støybegrensinger, rekkefølgekrav for infrastruktur mm. En 

reguleringsplanbehandling gir også en demokratisk og åpen prosess med bred mulighet for medvirkning og 

innflytelse for kommunens innbyggere. 

 

Det er i PBL § 6-4 hjemmel for at departementet i den enkelte sak kan bestemme at endelig konsesjon til 

kraftproduksjonsanlegg etter energiloven uten videre skal ha virkning som statlig plan. I følge Alsaker er 

det høy terskel for at departementet benytter seg av denne hjemmelen, og den hindrer ikke kommunene i å 

vedta arealplaner som enten nekter utbygging av vindmølleparker, eller legger føringer og vilkår for 

etableringen av dem. 

 

Når Frøya kommune vedtok å dispensere fra reguleringsplankravet, fratok en samtidig seg selv og sine 

innbyggere muligheten til å øve innflytelse og muligheten til å legge føringer for utforming. 

 

Kommuneplanens krav om reguleringsplanbehandling av vindmølleparken gav med andre ord et 

utvedtydig signal til kommunens innbyggere om at det ville komme en planprosess som ville ta endelig 

stilling til om kommunen ønsket vindmøllepark eller ikke. Naboer og de 10 organisasjonene som hadde 

vært engasjert i saken om vindmølleparken hadde således en berettiget forventning om at de ville få en 

mulighet til påvirkning og medvirkning gjennom reguleringsplanprosessen. Denne muligheten ble 

imidlertid tatt ifra dem. 

 

Alsakers konklusjon: 

 

I vedtak i HFF 10.03.2016 fattet kommunen et dispensasjonsvedtak etter PBL § 19-2, om at det dispenseres 

fra kommuneplanens arealdel. I tillegg ble det fattet vedtak om fritak for nabovarsling etter PBL § 21-3. 

Ingen naboer eller interesseorganisasjoner ble således varslet om at det var initiert en dispensasjonssak. 

Lovens klare hovedregel er at dispensasjonssøknader skal nabovarsles. PBLs forarbeider fastsetter klart at 

manglende varsling av en dispensasjonssak vil kunne medføre ugyldighet. Dette medfører en vesentlig 

saksbehandlingsfeil. 

 

Naboer og gjenboere ble heller ikke gitt underretning om kommunens dispensasjonsvedtak. Frøya 

kommune har en rettslig plikt til å sende grunneiere/ naboer/ gjenboere underretning om 

dispensasjonsvedtaket. At underretning til sakens parter ble unntatt er også en vesentlig 

saksbehandlingsfeil. 

 

I vedtaket fra Frøya kommune var det ikke gitt noen analyse eller beskrivelse av hensynene bak de 

bestemmelser det ble søkt dispensert fra. Det ble ikke engang formulert tydelig i vedtaket hva det ble 

dispensert fra i kommuneplanens arealdel. Vedtaket var generelt formulert som en dispensasjon fra 

kommuneplanens arealdel, uten å spesifisere hvilket tiltak det ble gitt dispensasjon for – eller hvilke 
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bestemmelser i kommuneplanen det ble dispensert fra. Den manglende begrunnelsen utgjør en vesentlig 

saksbehandlingsfeil. 

 

I tillegg er det også grunn til å stille spørsmål ved om det i det hele er materiellrettslig grunnlag for å 

dispensere fra LNF-formålet i kommuneplanen, med hjemmel i PBL § 19-2, for å etablere en stor 

vindmøllepark. Dersom hensynet bak arealdisponeringen til LNF-formål vesentlig tilsidesettes, så vil det 

ikke være grunnlag for dispensasjon. 

 

 

I denne saken er det tale om tre vesentlige saksbehandlingsfeil. Både hver for seg, og samlet, tilsier 

saksbehandlingsfeilene at kommunens dispensasjonsvedtak av 10.03.2016 er ugyldig. I og med at det ikke 

foreligger noe gyldig dispensasjonsvedtak fra gjeldende kommuneplan/ reguleringsplankrav, så har Sarepta 

Energi AS ikke lov til å anlegge vindmølleparken. Kommunen har også en selvstendig plikt til å vurdere 

omgjøring av et ugyldig vedtak.  

 

Dersom kommunen unnlater å behandle dispensasjonssaken på ny, til tross for den foreliggende 

ugyldighet, så varsles med dette at vår klient vil vurdere rettslige skritt mot kommunen, med sikte på å 

fastslå ugyldighet. 

 

 

Sammendrag - Vurderinger Bjerkan Stav 

 

Det konstateres at vedtaket om dispensasjon av 10.03.2016 ikke lider av saksbehandlingsfeil som fører til 

at vedtaket er ugyldig. Villkårene for å gi dispensasjon var oppfylt og vedtaket lider derfor heller ikke av 

innholdsmessige feil. 

 

Gjennom kommunens vedtak om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, er utbygger gitt en rettighet. 

Dispensasjonsvedtaket kan etter loven bare omgjøres dersom vedtaket er ugyldig. Frøya kommune har 

derfor ikke adgang til å omgjøre vedtaket. En beslutning om at dispensasjonsvedtaket fra 2016 er gyldig og 

derfor ikke kan omgjøres, vil ikke være et enkeltvedtak og vil ikke kunne påplages. Skulle kommunen 

komme til at vedtaket er ugyldig, vil dette være et enkeltvedtak som kan påplages til Fylkesmannen av 

parter og andre med rettslig klageinteresse. 

 

Vedtaket innebærer at kommunen har gitt dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av 

vindkraftverk innenfor rammene som det er gitt anleggskonsesjon for. Dispensasjonsvedtaket omfatter også 

endringer i forhold til tidligere utbyggingsplan, så lenge endringene godkjennes av NVE, ved behandling 

av detaljplan/ Miljø- Transport- og Anleggsplan (MTA). Skulle NVE komme til at endringer i utbyggers 

planer går utenfor rammene i anleggskonsesjonen, vil endringene imidlertid ikke omfattes av 

dispensasjonsvedtaket. En beslutning om at ny dispensasjon ikke er nødvendig vil ikke være å regne som et 

enkeltvedtak og vil derfor ikke kunne påklages. 

 

Dersom kommunen skulle komme til at vedtaket om dispensasjon ikke omfatter tiltaket som da er planlagt 

gjennom MTA med detaljplan, vil utbygger kunne hevde overfor kommunen at dette innebærer en 

omgjøring av dispensasjonsvedtaket som det ikke er rettslig grunnlag for. Utbygger vil kunne påklage 

kommunens vedtak til Fylkesmannen. 

 

Om utbyggingsplanene for vindkraftverket blir forsinket eller forhindret som følge av at kommunen legger 

til grunn at dispensasjonsvedtaket er ugyldig eller ikke omfatter vindkraftverket som nå planlegges, vil 

kommunen kunne bli møtt med et erstatningskrav fra utbygger. Utbygger vil videre kunne be Olje- og 

Energidepartementet om at anleggskonsesjonen skal gis virkning som statlig plan, med den følge at tiltaket 

ikke lenger vil være avhengig av at kommunen gir dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. 

 

Om kommunen selv ønsker å utarbeide reguleringsplan for tiltaket, bør dette avklares på et tidlig stadium 

for at prosessene kan bli tidsmessig samordnet på en god måte. I forarbeidene til PBL heter det at vilkårene 

for å gi dispensasjon alltid vil være til stede når det foreligger en endelig konsesjon etter energiloven. 

 

Alsaker har anført at kommunens dispensasjonsvedtak lider av tre saksbehandlingsfeil:  
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 Manglende nabovarsling 

 Manglende underretning om dispensasjonsvedtaket 

 Mangelfull begrunnelse  

 

I tillegg har Alsaker hevdet at det er tvilsomt om det forelå materiellrettslig adgang til å dispensere etter 

PBL § 19-2  

 

 

Manglende nabovarsling 

 

Det er på det rene at naboer/ gjenboeres interesser blir berørt av vindkraftverket. Ordlyden i PBL §19-1, jf. 

§ 21-3 andre ledd tilsier derfor at det ikke var formelt grunnlag for å unnlate nabovarsling. Bestemmelsene 

om unntak fra varslingsplikten i PBL § 21-3 fjerde og femte ledd anses ikke å komme til anvendelse. 

Vurderingen er at det etter dette burde vært sendt nabovarsel før kommunen behandlet søknaden om 

dispensasjon. 

 

Neste spørsmål blir om saksbehandlingsfeilen i form av manglende nabovarsling vil få konsekvenser for 

gyldigheten av dispensasjonsvedtaket. Ved vurderingen av om manglende nabovarsling får konsekvenser 

for dispensasjonsvedtakets gyldighet, må en først vurdere om feilen kan ha virket inn på innholdet i 

dispensasjonsvedtaket. Dersom feilen ikke kan ha virket inn, vil ugyldighet på grunn av feilen være 

utelukket. Om man kommer til at feilen kan ha virket inn, må det foretas en nærmere vurdering av om 

dette medfører ugyldighet. 

 

Kommunen har i vedtaket om dispensasjon vist at naboer og andre interessenter var tilstrekkelig hørt 

gjennom konsesjonsbehandlingen, og at det derfor var grunnlag for å unnlate nabovarsel. Søknaden om 

dispensasjon gjaldt akkurat det samme tiltaket som konsesjonen gjelder. Det fremgår av søknaden av 

18.08.2015 at det søkes om dispensasjon for «det konsesjonsgitte Frøya vindkraftverk». 

Det framgår av NVEs anleggskonsesjon at det ble holdt offentlige møter i forbindelse med melding om 

planlegging av Frøya vindkraftverk i 2002. Videre framgår at konsesjonssøknad ble sendt på offentlig 

høring i 2004, og at det i den forbindelse ble holdt offentlige møter. Det framgår også at 

planendringssøknad fra 2012 ble sendt på høring med frist 15.05.2012, samt at det ble holdt møte med 

lokale og regionale myndigheter og offentlig møte på Sistranda 26.03.2012, hvor NVE og tiltakshaver 

orienterte om prosessen og prosjektet. Naboer, gjenboere og andre berørte hadde gjennom 

konsesjonsbehandlingen god anledning til å fremme sine synspunkter om vindkraftverket. 

 

Spørsmålet om manglende nabovarsling kan ha innvirket på dispensasjonsvedtakets innhold må vurderes 

ut fra situasjonen slik den var i 2016. Forutsetningene for prosjektet var ikke endret fra konsesjon ble gitt i 

2012 til dispensasjon ble omsøkt i 2016. Spørsmål om den nærmere konkretisering av utbyggingsplanene, 

slik som turbinhøyde og plassering av turbinene, ble først aktualisert i forbindelse med utbyggers 

Detaljplan/ MTA som ble utarbeidet i 2018. Det er usannsynlig at det ved nabovarsling om 

dispensasjonssøknaden ville kommet argumenter som kommunen ikke allerede var kjent med gjennom den 

omfattende medvirkningsprosessen forut for konsesjonsvedtaket. Da feilen ikke kan ha virket inn på 

vedtakets innhold, følger det av FVL § 41 at vedtaket er gyldig. 

 

 

Manglende underretning 

 

Det er på det rene at naboer og gjenboere ikke ble underrettet om vedtaket om dispensasjon. Det framgår 

av FVL § 27 at «partene» skal underrettes om vedtaket så snart som mulig. Alsaker har i brev hevdet at 

naboer og gjenboere til vindkraftverket må anses som parter i dispensasjonsvedtaket, at de derfor hadde 

krav på underretning om vedtaket, og at manglende underretning fører til at dispensasjonsvedtaket er 

ugyldig. 

Det kan stilles spørsmål ved om naboer og gjenboere var å anse som parter i dispensasjonssaken. Eckhoff 

og Smith skriver at naboer til et byggetiltak neppe vil anses som parter bare fordi tiltaket vil være til en 

viss sjenanse for dem, men at de vil kunne få partsstilling dersom tiltaket vil hindre dem i å utøve sine 

rettigheter eller medføre vesentlig skade for dem. Avgjørelsen beror på en skjønnsmessig vurdering. 

Det er ikke nødvendig å ta stilling til om naboer og gjenboere hadde partsstatus i dispensasjonssaken, da 

brudd på FVL § 27 om underretning til parter ikke i seg selv kan ha hatt noen betydning for vedtakets 
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innhold. Manglende underretning kan derfor under enhver omstendighet ikke føre til at vedtaket om 

dispensasjon blir ugyldig. 

 

 

 

 

Mangelfull begrunnelse 

 

Alsaker har anført at dispensasjonsvedtaket ikke er tilstrekkelig begrunnet, og at det utgjør en vesentlig 

saksbehandlingsfeil som tilsier at vedtaket er ugyldig. 

Kommunen har i saksframlegget til dispensasjonsvedtaket vist til at kommunens anledning til å gi 

dispensasjon er oppfylt når endelig anleggskonsesjon er gitt, at OED kan gi konsesjonen virkning som 

statlig plan og at det vurderes som viktig at kommunen beholder området innenfor kommunens planverk. I 

følge forarbeidene til PBL § 19-2, er vilkårene for å gi dispensasjon alltid til stede når det foreligger en 

endelig konsesjon etter energiloven. Kommunen har, i forkant av dispensasjonsvedtaket, foretatt en 

grundig vurdering som endte med at kommunen valgte å tilrå NVE å gi konsesjon. Kommunens 

dispensasjonsvedtak er tilstrekkelig begrunnet. I og med at vilkårene for å gi dispensasjon alltid vil være 

oppfylt når endelig konsesjon er gitt, vil en eventuell mangelfull begrunnelse heller ikke kunne indikere at 

vedtaket lider av innholdsmessige feil. 

 

 

Alsaker har stilt spørsmål ved om det i det hele tatt er grunnlag for å dispensere fra LNF-formålet for å 

etablere en stor vindmøllepark. Det er åpenbart ikke grunnlag for å si at kommunen ikke hadde grunnlag 

for å innvilge dispensasjon, i følge PBL § 19-2 – da vilkårene alltid vil være oppfylt der det er gitt endelig 

konsesjon. 

 

 

I saksbehandlingen har rådmannen blitt gjort oppmerksom på bestemmelser i PBL § 21-9. For tiltak som ikke 

igangsettes innen tre år, faller tillatelsen bort. Dette gjelder også dispensasjoner. Vi har bedt vår advokat om en 

vurdering av dette. Advokatens konklusjon er tydelig; Dispensasjon for Frøya vindkraftverk faller ikke bort 

etter tre år. Bestemmelsen i PBL §21-9 om bortfall av dispensasjon gjelder ikke for vindkraftverk som har fått 

anleggskonsesjon etter energiloven. Dispensasjonen gjelder så lenge konsesjonen varer. Utførlig vurdering 

finnes i vedlegg. 

 

 

Vurdering: 

 

Rådmannen har vurdert prosessvarslet fra Steenstrup Stordrange, og utredning foretatt av Bjerkan Stav på 

vegne av kommunen.  

 

Rådmann vurderer saken slik:  

 

1. Dispensasjonssaken burde vært nabovarslet. Rådmannens vurdering er likevel at manglende 

nabovarsling ikke kan ha virket inn på innholdet i dispensasjonsvedtaket. Da feilen ikke kan ha virket 

inn på vedtakets innhold, følger det av FVL § 41 at vedtaket er gyldig 

 

2. Underretning til parter har ingen betydning for vedtakets innhold. Rådmannen anser at manglende 

underretning ikke fører til at vedtaket om dispensasjon blir ugyldig 

 

3. Rådmannen anser at kommunens dispensasjonsvedtak er tilstrekkelig begrunnet. I og med at vilkårene 

for å gi dispensasjon alltid vil være oppfylt når endelig konsesjon er gitt, vil en eventuell 

mangelfull begrunnelse heller ikke kunne indikere at vedtaket lider av innholdsmessige feil. 

 

Rådmannen støtter seg til advokatens vurderinger og innstiller til kommunestyret at dispensasjonsvedtaket - 

fattet av Hovedutvalg for forvaltning 10.03.2016, sak 49/16, er gyldig. Da dette ikke er et enkeltvedtak, kan 

ikke dette påklages. 
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HØRINGSUTTALELSE FRA FRØYA KOMMUNE - DETALJPLAN OG  MTA - FRØYA 

VINDKRAFTVERK, TILLEGGSUTTALELSE  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret i Frøya ønsker å forsterke høringsuttalelsen i K-sak 166/18, datert 13.12.2018 og 

oversender NVE følgende tilleggsuttalelse:  

 

«Valget av vindturbiner, som gir en høyde på 180 meter, er en stor endring av tiltaket. Kommunestyret i 

Frøya kommune henstiller derfor NVE å pålegge tiltakshaver endring av planlagt vindmøllehøyde, slik at 

høyden er i tråd med tidligere kommuniserte planer» 

 

Frøya kommune har i tillegg vedtatt ny folkeavstemning i K-sak 03/19, datert 31.01.2019, JA eller NEI til 

vindkraftverk på Frøya. Denne gjennomføres 02.04.19. Frøya kommune oversender resultatet til NVE så 

raskt dette foreligger. 

 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 13.12.2018 sak 166/18 

 

Vedtak: 

Frøya kommunestyre tilrår Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) med detaljplan for Frøya vindkraftverk 

med følgende endringer: 

 

1. Det skal utarbeides en ROS-analyse som kartlegger tidsperioden når myke trafikanter er særlig utsatt 

på veistrekningen FV 714 Nordhammarvika – Nabeita skole – Frøya vindkraftverk. Dette skal danne 

grunnlag for detaljplan for transport av utstyr. Det skal settes en tidsfrist for når utjevnede fartshumper 

ved Nabeita oppvekstsenter skal tilbakeføres.  

 

 

2. Kommunen ønsker at man ser på muligheten for å utarbeide turstier i tilknytning til endepunktene for 

internveiene, slik at man oppnår flere rundløypemuligheter og da sannsynligvis større bruk av området 

i et folkehelseperspektiv. Tilrettelegging av turstier med rundløypemulighet vil også bidra til å lede 

turgåing til ønskede områder. 

 

 

3. Kommunen skal delta i drøftinger om plassering av masseuttak og deponi, da dette kan ha innvirkning 

på elementer tilliggende miljørettet helsevern som støy mv. 

 

4. Plasseringen av turbin 1,2,3,4 og 5 tillates ikke, men flyttes vekk fra området nord-vest i 

konsesjonsområdet, slik at de ikke blir stående mellom reirhylle og næringssøkområde for hubropar. 

Dette begrunnes med at antallet turbiner er redusert til 14 og en kan unngå en utbygging i det viktige 
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naturområdet Røssvassmyra og redusere kollisjonsfaren for hubro ved at gjennomflyging til 

fødesøksområdene reduseres. 

 

5. I tabell 7.4, fjerde punkt, om perioder for anleggsarbeid for disse to turbinene, kreves det derfor ikke 

noen hensyn. Formuleringer som så langt det er mulig er uklare retningslinjer. Forstyrrelser i 

hekkeperiode for hubro skal unngås.  

Forstyrrelser av hubro I hekkeperioden 31.01 til 1.10 skal ikke forekomme. 

 

 

6. Følgende tiltak/revidering av tiltak tas inn i tabell 10: Tiltak friluftsliv:  

 

 Et avtalt antall tilrettelagte rasteplasser/gapahuk/utkikkspunkt i området skal opparbeides 

av utbygger. Plassering og utforming skjer i samarbeid med kommunen og/eller frivillige 

organisasjoner.  

 

 Utbygger skal opparbeide en offentlig tilgjengelig parkeringsplass for et visst antall biler 

ved innkjøringen til konsesjonsområdet. 

 

 Tidligere forslag om utleieordning for sykler i området for vindkraftverk tas inn i planen 

igjen. 

 

 

7. Avbøtende tiltak utvides slik at alle naboer kommer under tillatt grense for skyggekast (< 8 timer/år).  

 

 

8. Fylkeskommunen skal utføre oppmerking av kulturminnet Tomasvatnet 1 med sikringssone før 

anleggsstart. 

 

Enstemmig. 

 

9. Turbin 7 flyttes slik at sveipearealet ikke kommer i konflikt med områdene utenfor det opprinnelige 

konsesjonsområdet. 

 

Vedtatt med 21 mot 2 stemmer 

 

 

Alternativt: 

 

Frøya kommune er bekymret for de negative effektene av den planlagte vindkraftutbyggingen, særlig ved at 

størrelsen på vindturbinene har økt fra den opprinnelige navhøyden på 84 meter til 112 meter. De økonomiske 

tilpasningene vil bety økt kollisjonsfare og økt «fangstareal» for fugl, og økt synlighet og skyggekast for 

omgivelsene. 

 

Vedtatt med 18 mot 3 stemmer 

 

 

Kommunestyrets behandling i møte 13.12.18: 

 

Rep. Kristin Strømskag erklærte seg inhabil som tjenestemann. 

 

 

Følgende forslag til endring i vedtak ble fremmet av Sv og Sp: 

I første rekke: 

 

Frøya kommune vil ikke tilrå den framlagte MTA med detaljplan for Frøya vindkraftverk, og er av den 

oppfatning at de foreslåtte endringen bare innebærer praktiske og økonomiske hensyn tatt av utbyggeren på 

bekostning av natur- og miljøkvalitetene i og utenfor konsesjonsområdet. Frøya kommune ber 
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konsesjonsinnehaveren forholde seg til de opprinnelige planene, med maksimal navhøyde på 84 meter på 

vindmøllene. 

 

Falt med 10 mot 12 stemmer avgitt av Frp. H, V, Sp og Sv. 

 

 

Følgende forslag til endring i vedtak ble fremmet av Sv og Ap: 

 

Alternativt: 

 

Frøya kommune er bekymret for de negative effektene av den planlagte vindkraftutbyggingen, særlig ved at 

størrelsen på vindturbinene har økt fra den opprinnelige navhøyden på 84 meter til 112 meter. De økonomiske 

tilpasningene vil bety økt kollisjonsfare og økt «fangstareal» for fugl, og økt synlighet og skyggekas for 

omgivelsene. 

 

Vedtatt med 19 mot 3 stemmer avgitt av Pål Terje Bekken, Ann Kristin Kristoffersen og Helge Borgen. 

 

Tillegg i pkt 4: 

Plasseringen av turbin 1,2,3,4 og 5. 

Dette begrunnes med at antallet turbiner er redusert til 14 og en kan unngå en utbygging I det viktige 

naturområdet Røssvassmyra og redusere kollisjonsfaren for hubro ved at gjennomflyging til fødesøksområdene 

reduseres. 

 

Enstemmig. 

 

Tillegg pkt 5: 

Forstyrrelser av hubro I hekkeperioden 31.01 til 1.10 skal ikke forekomme. 

 

Enstemmig. 

 

Nytt punkt: 

Turbin 7 flyttes slik at sveipearealet ikke kommer i konflikt med områdene utenfor det opprinnelige 

konsesjonsområdet. 

 

Vedtatt med 19 mot 2 stemmer avgitt av Sv og Sp. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 04.12.2018 sak 192/18 

 

Vedtak: 

Frøya kommunestyre tilrår Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) med detaljplan for Frøya vindkraftverk 

med følgende endringer: 

 

1. Det skal utarbeides en ROS-analyse som kartlegger tidsperioden når myke trafikanter er særlig utsatt 

på veistrekningen FV 714 Nordhammarvika – Nabeita skole – Frøya vindkraftverk. Dette skal danne 

grunnlag for detaljplan for transport av utstyr. Det skal settes en tidsfrist for når utjevnede fatshumper 

ved Nabeita oppvekstsenter skal tilbakeføres.  

 

2. Kommunen ønsker at man ser på muligheten for å utarbeide turstier i tilknytning til endepunktene for 

internveiene, slik at man oppnår flere rundløypemuligheter og da sannsynligvis større bruk av området 

i et folkehelseperspektiv. Tilrettelegging av turstier med rundløypemulighet vil også bidra til å lede 

turgåing til ønskede områder. 

 

3. Kommunen skal delta i drøftinger om plassering av massetak og deponi, da dette kan ha innvirkning 

på elementer tilliggende miljørettet helsevern som støy mv. 

 

4. Plasseringen av turbin nr. 1 og 2 tillates ikke, men flyttes vekk fra området nord-vest i 

konsesjonsområdet, slik at de ikke blir stående mellom reirhylle og næringssøkområde for hubropar. 
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Dette begrunnes med at antallet turbiner er redusert til 14, og det er mulig å unngå Røssvasmyra 

innenfor konsesjonsområdet.  

 

5. I tabell 7.4, fjerde punkt, om perioder for anleggsarbeid for disse to turbinene, kreves det derfor ikke 

noen hensyn. Formuleringer som så langt det er mulig er uklare retningslinjer. Forstyrrelser i 

hekkeperiode for hubro skal unngås.  

 

6. Følgende tiltak/revidering av tiltak tas inn i tabell 10: Tiltak friluftsliv:  

 

 Et avtalt antall tilrettelagte rasteplasser/gapahuk/utkikkspunkt i området skal opparbeides 

av utbygger. Plassering og utforming skjer i samarbeid med kommunen og/eller frivillige 

organisasjoner.  

 

 Utbygger skal opparbeide en offentlig tilgjengelig parkeringsplass for et visst antall biler 

ved innkjøringen til konsesjonsområdet. 

 

 Tidligere forslag om utleieordning for sykler i området for vindkraftverk tas inn i planen 

igjen. 

 

7. Avbøtende tiltak utvides slik at alle naboer kommer under tillatt grense for skyggekast (< 8 timer/år).  

 

8. Fylkeskommunen skal utføre oppmerking av kulturminnet Tomasvatnet 1 med sikringssone før 

anleggsstart. 

 

Enstemmig. 

 

 

Vedlegg: 

 

Vedtak i KST-sak 166/18 – Høring av detaljplan og MTA – Frøya vindkraftverk 

Forslag på brev til NVE (Alsaker) 

 

Saksopplysninger:   

 

Frøya kommune har mottatt et forslag på brev, utarbeidet av advokat Alsaker på vegne av «Nei til 

vindkraftverk på Frøya». Brevet er utformet som en henvendelse til NVE fra Frøya kommune. I brevet ber 

Alsaker om at: 

 

1. Frøya kommune henstiller om at NVE stiller søknaden av 19.01.2018 i bero, og at Frøya kommune 

inngir et nytt tilsvar til NVE etter at folkeavstemningen er avholdt 

2. Frøya kommune er av den oppfatning at de endringer det er søkt om representerer vesentlige 

endringer i relasjon til punkt 6 i konsesjonsvilkårene. Dette innebærer, slik kommune oppfatter 

konsesjonsvilkårene, at NVE først må ta stilling til om de vesentlige endringene som søknaden av 

19.11.2019 representerer kan godkjennes. Først deretter kan MTA-søknad behandles. 

 

Formannskapet har bedt rådmann saksbehandle dette brevet.  

 

Slik rådmann tolker dette er Frøya kommunestyre langt på vei enig i flere punkt som Alsaker berører i sitt brev. 

Rådmann viser da til at Kommunestyret i Frøya kommune behandlet høring av detaljplan/ MTA for Frøya 

vindkraftverk i møte den 13. desember 2018 – sak 166/18. Kommunestyret vedtok en høringsuttalelse – se 

fullstendig høringsuttalelse i vedlegg, der kommunen tilrår detaljplan/ MTA for Frøya vindkraftverk med visse 

spesifiserte endringer.  
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Følgende ble vedtatt om høyden på vindturbinene: 

 
Frøya kommune er bekymret for de negative effektene av den planlagte vindkraftutbyggingen, særlig 

ved at størrelsen på vindturbinene har økt fra den opprinnelige navhøyden på 84 meter til 112 meter. 

De økonomiske tilpasningene vil bety økt kollisjonsfare og økt «fangstareal» for fugl, og økt synlighet 

og skyggekast for omgivelsene. 
 
Rådmann foreslår derfor at Frøya kommune forsterker vedtaket, spesielt knyttet til høyden på vindmøllene, noe 

også Alsaker utdyper i sitt forslag til brev. 

 

I punkt 6 i vilkårene som er fastsatt i gjeldende anleggskonsesjon for Frøya vindmøllepark av 03.10.2016. Her 

heter det: 

 

«….Dersom valg av leverandør/turbinstørrelse medfører vesentlige endringer av tiltaket slik det er 

spesifisert i konsesjonssøknaden, skal dette fremlegges i detaljplan. Eventuell detaljplan skal vise 

endelig utbyggingsløsning, herunder plassering av vindturbiner og adkomst- og internveier. 

Detaljplanen skal godkjennes av NVE og legges til grunn for miljø-, transport og anleggsplan». 

 

I den opprinnelige konsesjonssøknaden fra mars 2012 var størrelse per turbin spesifisert til å være på mellom 

2,3 og 3 MW. Videre var det i konsesjonssøknaden fra mars 2012 spesifisert at navhøyde ville være mellom 60 

og 100 meter, mens rotordiameter ville ligge mellom 70 og 100 meter. Dette ville etter det tiltakshaver selv har 

opplyst typisk gitt en vindmølle med totalhøyde på 135-150 meter. 

 

I tiltakshavers søknad til NVE av 19.11.2018 er de opprinnelige spesifikasjoner vesentlig endret. Det er nå tale 

om turbiner på 4,2 MW. Videre er det nå søkt om navhøyde på 112 meter, og rotordiameter på 136 meter. 

Dette vil gi en totalhøyde på vindmøllene på 180 meter.   

 

Alsaker berører også den planlagte folkeavstemningen i sitt brev. Rådmann viser her til kommunestyrets vedtak 

om ny folkeavstemning, K-sak 03/19, datert 31.01.2019: 

 

Frøya kommunestyre vedtar en ny forlkeavstemning om vindkraftutbygging på Frøya. Dette med 

bakgrunn i det store engasjementet fra Frøyas innbyggere i denne saken.  

 

Det forutsettes at folkeavstemingen blir avholdt så snart som mulig. 

 

 

Vurdering: 

 

Rådmannen viser til K-sak 166/18, 13.12.2018, «Høring av detaljplan og MTA - Frøya vindkraftverk» og 

anbefaler at kommunestyret forsterker sin uttalelse da de planlagte vindmøllene med en totalhøyde på 180 

meter medfører en stor endring av tiltaket sammenlignet med det som har blitt presentert i søknad og 

forarbeidet til anleggskonsesjonen.  

 

I tillegg har kommunestyret vedtatt at det skal gjennomføres en ny folkeavstemning på Frøya, JA/NEI til 

vindkraft, dato for gjennomføring av avstemningen er satt til 02.04.19. 

 

Ut fra dette innstiller rådmann på at Frøya kommunestyre forsterker uttalelsen til detaljplan/ MTA og foreslår 

følgende punkt som kan oversendes NVE:  

 

Kommunestyret i Frøya ønsker å forsterke høringsuttalelsen i sak 166/18, datert 13.12.2018 og 

oversender NVE følgende tilleggsuttalelse:  

 

«Valget av vindturbiner, som gir en høyde på 180 meter, er en stor endring av tiltaket. Kommunestyret i 

Frøya kommune henstiller derfor NVE å pålegge tiltakshaver endring av planlagt vindmøllehøyde, slik at 

høyden er i tråd med tidligere kommuniserte planer» 
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Frøya kommune har i tillegg vedtatt ny folkeavstemning i K-sak 03/19, datert 31.01.2019, JA eller NEI til 

vindkraftverk på Frøya. Denne gjennomføres 02.04.19. Frøya kommune oversender resultatet til NVE så 

raskt dette foreligger. 
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FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

26.02.2019 

Arkivsaksnr: 

19/415 

Sak nr: 

27/19 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

27/19 Formannskapet 26.02.2019 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 05.02.19  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 05.02.19 godkjennes som framlagt. 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 05.02.19 
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FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

26.02.2019 

Arkivsaksnr: 

19/414 

Sak nr: 

28/19 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

28/19 Formannskapet 26.02.2019 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT MØTE 12.02.19  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra ekstraordinært møte 12.02.19 godkjennes som framlagt. 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 12.02.19 
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FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

26.02.2019 

Arkivsaksnr: 

19/418 

Sak nr: 

29/19 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

29/19 Formannskapet 26.02.2019 

 

REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Referatene tas til orientering. 

 

Vedlegg: 

 

Endring i inndeling i Lensmanns - og Politistasjonsdistrikter i Trøndelag Politidistrikt 

Ressursplan 2019, RS Trøndelag, Møre og Romsdal 
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FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

26.02.2019 

Arkivsaksnr: 

19/142 

Sak nr: 

30/19 

Saksbehandler: 

Roger  Antonsen 

Arkivkode: 

A20 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

5/19 Formannskapet 22.01.2019 

4/19 Kommunestyret 31.01.2019 

30/19 Formannskapet 26.02.2019 

 

OPPFØLGING AV SKOLEBRUKSPLAN - NYE AREALER SISTRANDA SKOLE - LEIEAVTALE 

GAMEL FRØYA VGS  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet vedtar at det inngås en leieavtale med Frøy Eiendom AS vedr leie av gamel Frøya VGS 

slik forslag til leiekontrakt foreligger. 

Leiekostnadene for høsten 2019 på kr 1 145 833 eks mva foreslås dekk innenfor kommunens vedtatte 

driftsbudsjett for 2019. Fremtidige leiekostnader innarbeides i økonomiplan.   

 

 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 31.01.2019 sak 4/19 

 

Vedtak: 

Kommunestyret gir rådmann fullmakt til å ferdigforhandle en leieavtale innenfor de rammer som erbeskrevet i 

saksfremlegget vedr. leie av gamle Frøya VGS for en periode på inntil 10 år. Leieavtalen legges fram for 

Formannskapet for endelig godkjenning.    

Leiekostnadene for høsten 2019 dekkes innenfor kommunens vedtatte driftsbudsjett for 2019. Fremtidige 

leiekostnader innarbeides i økonomiplan.   

 

Vedtatt med 14 mot 9 stemmer. 

 

Kommunestyret ber rådmannen - med utgangspunkt i vedtak knyttet både til skolebruksplanen og 

funksjonsanalysen for barneskole på Sistranda, om å utrede tomt for mulig ny skole på Sistranda med evt. 

barnehage. 

 

Enstemmig. 

 

 

Kommunestyrets behandling i møte 31.01.19: 

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av H, V, Sp og Frp: 

 

Saken trekkes inntil at eierforhold av gamle Frøya VGS er avklart, altså salg gjennomført. 

 
Falt med 10 mot 13 stemmer avgitt av Ap. 
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Følgende forslag til vedtak ble fremmet av H, V, Sp og Frp: 

 

Frøya kommune kontakter fylkeskommunen og megler for å være med på å gi bud på kjøp av gamle 

videregående skole med bakgrunn i plassbehovet på Sistranda skole. 

Formannskapet gis myndighet til å ivareta kommunens interesse i budkonkurransen. 

Det er i kommunens klare interesse å bli eier av eiendommen ut fra beliggenhet og verdibetraktning. 

 

Falt med 11 mot 12 stemmer avgitt av Ap. 

 

Formannskapets innstilling: 

 

Kommunestyret gir rådmann fullmakt til å ferdigforhandle en leieavtale innenfor de rammer som erbeskrevet i 

saksfremlegget vedr. leie av gamle Frøya VGS for en periode på inntil 10 år. Leieavtalen legges fram for 

Formannskapet for endelig godkjenning.    

Leiekostnadene for høsten 2019 dekkes innenfor kommunens vedtatte driftsbudsjett for 2019. Fremtidige 

leiekostnader innarbeides i økonomiplan.   

 

Vedtatt med 14 mot 9 stemmer avgitt V, H og Frp 

 

Følgende forslag til tillegg i Rådmanns forslag til vedtak ble fremmet av Ap og Sv: 

 

Kommunestyret ber rådmannen - med utgangspunkt i vedtak knyttet både til skolebruksplanen og 

funksjonsanalysen for barneskole på Sistranda, om å utrede tomt for mulig ny skole på Sistranda med evt. 

barnehage. 

 

Enstemmig. 

 

Protokolltilførsel fra V, H, Sp og Frp: 

 

Borgerlig gruppe ønsker sak 4/19 sendt til kontrollutvalget. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 22.01.2019 sak 5/19 

 

Vedtak: 

Kommunestyret gir rådmann fullmakt til å ferdigforhandle en leieavtale innenfor de rammer som erbeskrevet i 

saksfremlegget vedr. leie av gamle Frøya VGS for en periode på inntil 10 år. Leieavtalen legges fram for 

Formannskapet for endelig godkjenning.    

Leiekostnadene for høsten 2019 dekkes innenfor kommunens vedtatte driftsbudsjett for 2019. Fremtidige 

leiekostnader innarbeides i økonomiplan.   

 

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 

 

 

Formannskapets behandling i møte 22.01.19: 

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av fellesborgelig gruppe: 

 

Frøya kommune kontakter fylkeskommunen som eier og ber om å få kjøpe gamle videregående skole med 

bakgrunn i plassbehovet på Sistranda skole. 

Falt med 3 mot 4 stemmer avgitt av Ap. 

 

 

Vedlegg: 
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- Leiekontrakt – gamle Frøya VGS - med Frøy Eiendom AS   

 

    

Saksopplysninger:   

Kommunestyret ga i sak K-59/17 av 01.06.17 ved behandling av skolebruksplanen, rådmannen i oppdrag å 

utrede ny 1. - 4. skole med barnehage på Sistranda (oppvekstsenter). Videre ble rådmann bedt om å utrede 

områder rundt dagens skole og andre områder avsatt til offentlig formål for å vurdere mulig tomt. Samtidig 

skulle det gjøres en analyse av hvordan situasjon for dagens Sistranda skole vil se ut når denne løsningen er 

realisert. 

På bakgrunn av dette ble det utarbeidet en funksjonsanalyse.  

Kommunestyret vedtok følgende i sak 62/18:  

 

1. Kommunestyret tar til etterretning vedlagte funksjonsanalyse hva gjelder generelle pedagogiske, 

organisatoriske og arealmessige betraktninger ved etablering av ny skole for barnetrinnet. 

2. Kommunestyret ber rådmannen sikre tomt ihht funksjonsanalysens beskrivelse av et hensiktsmessig 

uteområde for barn i nærheten av alternative læringsarenaer, og iverksette videre planlegging 

(skisseprosjekt) for ny fulldelt barneskole på Sistranda med plass til 250 elever. 

3. Planløsningen av ny 1-7 skole skal i pedagogisk/organisatorisk og økonomisk sammenheng ta hensyn 

til at første byggetrinn om ønskelig kan bli en skole for småskoletrinnet for 150 elever, og at bygget 

skal kunne utvides for økt elevkapasitet og barnehageformål på et senere tidspunkt. 

4. Kommunestyret vedtar at ved etablering av ny 1-7 skole på Sistranda, skal Sistranda skole 

omorganiseres til en ren ungdomsskole. 

 

Kommunestyret vedtok følgende i sak 4/19:  

Kommunestyret gir rådmann fullmakt til å ferdigforhandle en leieavtale innenfor de rammer som er beskrevet i 

saksfremlegget vedr leie av gamle Frøya VGS for en periode på inntil 10 år. Leieavtalen legges fram for 

Formannskapet for endelig godkjenning.    

Leiekostnadene for høsten 2019 dekkes innenfor kommunens vedtatte driftsbudsjett for 2019. Fremtidige 

leiekostnader innarbeides i økonomiplan.   

 

Økt arealbehov fra skoleåret 2019/2020 
Med økende elevtall har Sistranda skole allerede fra kommende skoleår utfordringer med å ha nok klasserom 

tilgjengelig. I dag organiseres alle trinn med unntak av 6. og 7. trinn som to-paralleller - dvs to klasser per 

årstrinn.  

Elevtallet ved Sistranda skole er i dag henholdsvis 184 elever på barnetrinnet og 123 elever på ungdomstrinnet. 

Fra skoleåret 2019/2020 vil antall elever ved barnetrinnet være ca 190 og ca 120 elever ved ungdomstrinnet. 



Saknr: 30/19 

Det vil si totalt 310 elever. Fram mot 2040 vil antall elever i Frøya kommune i henhold til SSB øke fra dagens 

524 til 738 ved høy vekst, og 557 ved lav vekst - ref tabell 1. Brorparten av elevene vil tilhøre Sistranda 

skolekrets.  

Tabell 1: SSB folketallsfremskriving for aldersgruppen 6 - 15 år (dvs 1. trinn - 10. trinn) per 1. jan 2018 

5014 Lav nasjonal vekst (LLML) Høy nasjonal vekst (HHMH) 

Frøya kommune 2020 2025 2030 2035 2040 2019 2020 2025 2030 2035 2040 

Menn 6-15 år 267 280 290 289 287 257 269 290 327 361 382 

Kvinner 6-15 år 262 296 284 273 270 252 264 302 319 343 356 

Totalt 6-15 år 529 576 574 562 557 509 533 592 646 704 738 

Det kjøres en parallell prosess vedre ny organisering av Sistranda skole - ref HFD-vedtak 4/19. 

 
Rådmanns vurdering i K-sak 4/19.  
Tidsaspekter 

Sistranda skole har akutt behov for ett klasserom med tilhørende grupperom fra og med høsten 2019. 

Bakgrunnen er som beskrevet tidligere i saken at det på alle trinn, med unntak av 6. og 7. trinn, er to-parallelle 

trinn - dvs to klasser per årstrinn. Fra høsten 2020 økes behovet med ytterligere ett klasserom med tilhørende 

grupperom.  

Fremtidig behov 

I henhold til SSBs folketallsutvikling 2020 - 2040 for Frøya for aldersgruppen 0 - 15 år er veksten på 

henholdsvis 33 elever ved lav vekst og hele 214 elever ved høy vekst. 

I og med usikkerhet rundt elevtallsutvikling i et 20-års perspektiv vurder rådmann det som mest fornuftig å 

iverksette midlertidige løsninger - for eksempel leie av tilgjengelig bygg.   

Ved å flytte ungdomstrinnet midlertidig til Gamle Frøya VGS frigir dette arealer ved Sistranda skole slik at 

mellomtrinnet kan flytte inn i dagens ungdomstrinns- areal og småtrinnet flytte inn det arealet som i dag 

benyttes av mellomtrinnet. Disse interne forflytningene av små- og mellomtrinnet vil ikke kreve noen 

ombygging, kun omorganisering. Som enn konsekvens av dette kan bygget som i dag benyttes av småtrinnet 

stenges ned.   

Ny vurdering vedr evt ny barneskole 1. 7. trinn bør tas opp på et senere tidspunkt og i god tid før en eventuell 

leieavtale går ut.  

Leieavtale 
Det har vært avholdt møte med eier av gamle Frøya VGS, Frøy Eiendom AS om leie av deler av 

bygningsmassen. Skissert arealbehov ved å flytte ungdomstrinnet, som en midlertidig løsning for en periode på 

10 år, er på ca 2200 m2.  

Eierne har engasjert prosjektutvikling Midt-Norge for å beregne restaurerings-/oppgraderings- kostanden av 

skissert arealbehov på ca 2200 m2. Tilstandsrapporten av 15. mars 2018 er brukt som grunnlag hva gjelder 

restaurerings-/oppgraderingstiltak.   
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På grunnlag av utarbeidet kostnadsoverslag på restaurerings-/oppgraderingsarbeider av skissert arealbehov, 

tilbyr Frøy Eiendom as følgende tilbud (tilbudet er vedlagt saken):  

 Leiepris for en leieperiode på 10 år er kr 2 500 000 per år inkl inventarkostander i klasserom, 

kontorer, garderobeskap og fellesareal mm (ref vedlagt inventarliste). 

 Frøya kommune har rett til å forlenge leieavtalen med 5 år. 

 Det gis opsjon på kjøp av eiendommen. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Leiekostnadene for høsten 2019 på kr 1 145 833 eks mva foreslås dekk innenfor kommunens vedtatte 

driftsbudsjett for 2019. Fremtidige leiekostnader innarbeides i økonomiplan.   
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GRUNNERVERV NYTT HØYDEBASSENG BREMNESTUVA  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommunestyre vedtar å erverve grunn til bygging av nye høydebasseng på 

Bremnestuva, Gnr. 50 bnr. 74. Grunnerverv gjelder deler av Gnr. 50 bnr. 3, totalt 

ca.2.600 m
2
 til en pris på 75,- pr. m

2
. I arealet inngår tomteerverv på 1.700 m

2
, samt vei 

(øvre halvdel av trasé) på 900 m
2
.  

2. Kjøpekontrakt med tilhørende dokumenter tinglyses som en heftelse på Gnr. 50 bnr, 3. 

3. Ervervet pålydende ca. kr. 195.000, samt kostnader med oppmåling og tinglysing dekkes 

inn gjennom prosjekt 551376 Høydebasseng Bremnestuva. 

4. Varig kostnad for vedlikehold og drift av adkomstvei til høydebasseng innarbeides i 

ordinært driftsbudsjett. 

 

Vedlegg: 

 

1. Avtale for oppgjør om grunnerverv Bremnestuva høydebasseng 

2. Erklæring om veirett 

3. Kart over aktuelt område 

4. Kjøpekontrakt eiendom 

5. Veitrasé øvre halvdel av adkomstvei 

 

Bakgrunn 

 

Frøya kommune har behov for en utbygging av drikkevannsforsyningen; dette for å sikre innbyggere samt 

næringsvirksomhet i kommunen tilstrekkelig mengder med vann av godkjent drikkevannskvalitet. Dagens 

høydebasseng på Bremnestuva har et volum på 700 m3. Høydebassengene forsyner befolkningen blant annet i 

områdene Bremneset, Dyrøya og øyrekka, samt industriparken på Nordskaget, der de største aktørene er 

næringsmiddelprodusentene InnovaMar og Nutrimar AS.  

 

Saksopplysninger 

Frøya kommune er grunneier av Gnr. 50 bnr. 74, som er tomteareal for dagens høydebasseng på Bremnestuva. 

Dette tomtearealet er på 2.041 m2. Ved bygging av planlagte nye høydebasseng er det nødvendig med en 

utvidelse av tomteområdet. I reguleringsplan Bremnestuva (22.12.2016) er areal regulert til formålet 

«Vannforsyning» på 3.700 m2. Det er derfor behov for et grunnerverv for tomteareal på ca. 1.700 m2 fra Gnr. 

50 bnr. 3. 

For rivning av eksisterende høydebasseng, opparbeidelse av tomteareal og bygging av nye høydebasseng, er det 

nødvendig med bruk av tyngre kjøretøy. I den forbindelse er det behov for en oppgradering av eksisterende vei 

(nedre halvdel av adkomstvei) for å sikre adkomst for disse kjøretøyene. I tillegg må det foretas endringer i den 

øvre halvdel av veitrasé, slik at tyngre kjøretøy sikres forsvarlig adkomst til området (stigning og svingradier).  
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Grunneier er villig til å la Frøya kommune overta området for øvre halvdel av veitrasé; der trasé må endres. 

Dette gjelder ca. 200 meter vei med ny bredde 4.5 meter. Areal for ervervet veiområde blir da ca. 900 m2. 

Arealet fradeles og sammenføyes med Gnr. 50 bnr. 74. Nedre halvdel av adkomstvei går over Gnr. 50 bnr. 3, 

og det er derfor behov for en varig bruksrett til denne delen av adkomstveien, slik at tilgang til området sikres 

for framtiden. Bruksrett tinglyses som en heftelse på Gnr. 50 bnr. 3, og blir da en servitutt på Gnr. 50 bnr. 74.  

 

Middelforbruk av behandlet vann av godkjent drikkevannskvalitet for Bremnestuva høydebasseng i 2015 var 

3061 m3/døgn. Ved brudd i vannforsyning ved renseanlegget ved Kjerkdalsvatnet, vil høydebasseng tømmes i 

løpet av kort tid med uendret vannforbruk i henhold til en normalsituasjon. Ved brudd i vannforsyning skal 

kommunens innbyggere først og fremst sikres vann av godkjent drikkevannskvalitet. Dette vil da føre til at 

vannforsyning må kuttes til industriområdet ved Nordskaget. Bedrifter knyttet til industriområdet vil da ikke 

motta tilstrekkelig mengde vann med godkjent drikkevannskvalitet, noe som vil føre til en katastrofal situasjon 

for næringsmiddelproduksjonen som foregår ved industriområdet.  

I forprosjekt for «Høydebasseng Bremnestuva» utarbeidet av Rambøll Norge AS (23.09.2016), er nødvendig 

vannvolum i et drikkevannsbasseng (høydebasseng) beregnet som summen av utjevningsvolum, 

sikkerhetsreserve og brannvannsreserve. I henhold til Rambøll Norges As sine beregninger, bør totalt framtidig 

bassengvolum være minst 5325 m3 (basert på forbruk i 2015). I ettertid er beregning av dette volumet økt til 

6000 m3, hovedsakelig på grunn av økt behov/aktivitet ved industriparken på Nordskag. Det vil derfor være 

behov for bygging av nye høydebasseng; 2 stk. á 3000 m3. 

 

 Vurdering 

 

I forbindelse med utbygging av høydebasseng på Mausund i 2014 ble det inngått avtale om grunnerverv for 

framføring av vei til dette. Her ble pris satt til 50,- pr. m2.  

I forbindelse med etablering/prosjektering av Holahaugan boligfelt ble pris på tomteareal for grunnerverv satt 

til kr. 75,- pr. m2 (2017).  

Det har her vært en naturlig økning av pris pr. m2 i forbindelse med Frøya kommunes grunnerverv de senere 

år.  

Grunneier (Gnr. 50, bnr. 3) ble forelagt en avtale om tomteerverv der pris var satt til kr. 50,- pr. m2. Denne 

avtalen ble ikke godtatt, og grunneier kom med alternative løsninger. En av disse alternative løsningene var en 

meterpris for varig bruksrett til vei. Dette ble vurdert som uønskelig, da Frøya kommune har flere tilsvarende 

avtaler om bruksrett til vei, uten at dette har medført kostnader for kommunen. Det ble derfor vurdert som 

ønskelig for Frøya kommune å overta eierskapet på adkomstvei, fremfor kostnad for bruksrett.  

Gjennom forhandlinger med grunneier har Frøya kommune kommet frem til en annen løsning, noe som også 

var delvis foreslått fra grunneier. Det er denne løsningen som her skal behandles, dvs. tomtepris på kr. 75,- pr. 

m2 for ervervet areal. I ervervet areal inngår tomteareal og øvre halvdel av veitrasé for adkomstvei. Inkludert i 

denne prisen ligger fri og varig bruksrett til nedre halvdel av adkomstvei, samt tillatelse til oppgradering og 

utbedring av denne. 

 

Konklusjon 

 

På bakgrunn av overnevnte betraktninger og vurderinger anbefaler Rådmann at Frøya kommune inngår avtale 

om grunnerverv med grunneier av Gnr. 50 bnr. 3 for kr. 75,- pr. m2, totalt ervervet areal ca. 2.600 m2. Prisen 

vurderes å være i tråd med hva Frøya kommune tidligere har betalt for tilsvarende grunnerverv. 

Ved positivt vedtak vil det unngås ytterligere forsinkelser i prosjektet, og sikrer Frøyas innbyggere og 

næringsmiddelprodusenter tilgang til tilstrekkelig mengde vann av godkjent drikkevannskvalitet. 

 

 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 
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/ Kommunestyret  

 

TRONDHEIM HAVN IKS - GODKJENNING AV INDRE FOSEN KOMMUNE SOM DELTAKER I 

HAVNESELSKAPET  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Vedtak fattet i representantskapet i Trondheim havn IKS i sak 4/18 av 11.06.2018 om inntreden 

av Indre Fosen kommune som ny deltakerkommune i Trondheim Havn IKS, godkjennes. 

2. Fremlagt forslag til oppdatert selskapsavtale for Trondheim Havn IKS, gjeldende fra 01.01.2019, 

godkjennes med henvisning til § 4 i Lov om interkommunale selskap. 

 

 

Vedlegg: 

 

1. Brev fra Trondheim Havn IKS – godkjenning av Indre Fosen kommune som deltaker i havneselskapet. 

2. Inntreden av ny deltakerkommune i Trondheim Havn IKS – anmodning om politisk behandling. 

3. Trondheim Havn IKS – Indre Fosen - deltakelse i Trondheim Havn IKS  

 

 

Saksopplysninger:   

 

Trondheim Havn IKS oversender ved epost den 04.02.2019 henvendelse til eierkommunene i Trondheim Havn 

IKS forespørsel om godkjenning av ny eierkommune i havneselskapet, nærmere bestemt Indre Fosen 

kommune. 

 

Indre Fosen kommune er en sammenslåing av tidligere Leksvik og Rissa kommune, og hvor Leksvik kommune 

tidligere har vært deltaker i Trondheim Havn IKS siden sammenslåingen med Indre Trondheimsfjord 

Havnevesen IKS i 2013.  Leksviks eierandel var på 0,3%. 

 

I forarbeidene med sammenslåing av ovennevnte kommuner ble det utarbeidet en forprosjektrapport for «Mulig 

deltakelse i Trondheim Havn IKS for Indre Fosen kommune».  Rapporten ble behandlet i representantskapet i 

Trondheim Havn IKS den 11.06.2018 og var grunnlaget for den forutgående behandling i søkerkommunene og 

styret i Trondheim Havn IKS. 

 

Ved inntreden i Trondheim Havn IKS er det lagt til grunn at eiendommer/kaianlegg i tidligere Leksvik 

kommune med 0,3% forblir i selskapet.  Eieranlegg/kaianlegg som er beliggende i tidligere Rissa kommune 

forblir i kommunens eie. 

I og med at status på eiendommer/kaianlegg er uendret, vil Indre Fosens eierandel i Trondheim Havn IKS 

forbli den samme som tidligere Leksvik kommune, dvs 0,3%. 

 

I representantskapets behandling og ved revidering av ny tekst i selskapsavtalen ble det lagt til grunn at 

Trøndelag fylkeskommune skulle ha 2 observatører, etter at Sør- og Nord-Trøndelag frem til 

fylkessammenslåingen hadde hatt 1 observatør hver. 
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Idet endringene i selskapsavtalen ble betraktet som uvesentlige, ble det konferert med Brønnøysundregistrene 

om en forenklet behandling.  Det ble av forannevnte muntlig akseptert at ordførerne ved representantskapets 

behandling kunne signere den nye selskapsavtalen uten at kommunestyrene skulle behandle endringen. 

 

Søknaden fra Indre Fosen kommune ble behandlet i representantskapet den 11.06.2018, sak 4/18 med 

bakgrunn i denne aksept og med følgende vedtak: 

 

«Representantskapet godkjenner Indre Fosen kommune som deltaker i Trondheim Havn IKS.  Indre Fosen 

kommune vil ha en eierandel på 0,3%.   Saken behandles av eierkommunene ved at ordførerne signerer ny 

selskapsavtale.» 

 

Ved oversendelse og registrering i Brønnøysundregistrene av ny avtale påpeker Brønnøysundregistrene at 

ordførers signering ikke er tilstrekkelig og at godkjenning må skje i hvert enkelt kommunestyre i 

eierkommunene. 

 

Det kan opplyses at ihht selskapsavtalens § 9 ligger kompetansen til å innlemme nye deltakerkommuner hos 

selskapets representantskap og krever tilslutning fra samtlige deltakere, jfr selskapsavtalens § 8.  Inntreden av 

nye deltakerkommuner betinger endring av selskapsavtalen.  En slik endring skal behandles av den enkelte 

kommune i kommunestyret, og krever for å bli vedtatt, tilslutning fra alle deltakere. 

 

Representantskapet i Trondheim Havn IKS har anbefalt eierkommune følgende felles vedtak i saken: 

1. «Vedtak fattet i representantskapet i Trondheim Havn IKS i sak 4/18 av 11.06.2018 om inntreden av 

Indre Fosen kommune som ny deltakerkommune i Trondheim Havn IKS, godkjennes. 

2. Fremlagt forslag til oppdatert selskapsavtale for Trondheim Havn IKS, gjeldende fra 01.01.2019, 

godkjennes med henvisning til § 4 i Lov om interkommunale selskap.» 

 

 

Vurdering: 

 

Rådmannen anbefaler kommunestyret å slutte seg til representantskapet i Trondheim Havn IKS sitt vedtak i sak 

4/18, møte den 11.06.2018 om godkjenning opptak av Indre Fosen kommune i selskapet med tilhørende 

revidering av selskapsavtale. 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

I tråd med kommuneplanens samfunnsdel «Utvikle gode arenaer for partnerskap» 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Ingen 
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/ Kommunestyret  

 

HØRING DELSTRATEGI - TRAFIKKSIKKERHET - TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommunestyre tar Delstrategi Trafikksikkerhet til orientering og ønsker å gi følgende 

høringsuttalelse: 

1. Frøya kommune er sertifisert som Trafikksikker kommune. Vi ønsker å understreke viktigheten 

av at fylkeskommunen samarbeider med kommunene i sitt arbeid med trafikksikkerhet. 

Gjennom samordnet innsats i barn og ungdoms utdanningsløp vil vi sammen bidra til langsiktig 

og systematisk holdningsskapende arbeid.  

 

2. Frøya kommune vil understreke fylkeskommunens ansvar som kunnskapsleverandør til 

målrettet trafikksikkerhetsarbeid.  

 

3. Kunnskapsgrunnlag med ulykkesdata og risikoanalyser bør også innarbeides i 

beslutningsgrunnlaget for prioritering av gang- og sykkelsveier, utover funksjonsklassifiseringen 

i Delstrategi veg.  

 

4. Frøya kommune støtter fylkeskommunens fokus på trafikksikker skoleskyss og kollektivtrafikk. 

Frøya kommune er en kommune med en høy andel barn avhengige av skoleskyssordning. Som 

veieier og ansvarlig for skoleskyss bør fylkeskommunen ha et økt fokus på trafikksikre 

overganger med busskur, veibelysning og godt markerte busstopper.  

 

 

Vedlegg: 

 

Høringsbrev 

Høringsutkast Delstrategi trafikksikkerhet 

 

Saksopplysninger:   

 

Frøya kommune mottok 8. januar 2019 delstrategier innen samferdsel til høring fra Trøndelag fylkeskommune. 

Delstrategiene innen samferdsel omfatter områdene; veg, trafikksikkerhet, gods, mobilitet og sjø.  

 

Delstrategi veg ble vedtatt i fylkestinget oktober 2018. Denne høringen omfatter de fire gjenstående områdene. 

Delstrategiene vil behandles politisk som enkeltstående saker. Høringsfristen er satt til 15. april 2019.  

 

Sammendrag Delstrategi trafikksikkerhet 

Trafikksikkerhet er et overordnet samfunnsmål. Delstrategi trafikksikkerhet skal bidra til å operasjonalisere og 

konkretisere de føringer som er lagt i Trøndelagsplanen og samferdselsstrategien innenfor området 

trafikksikkerhet. 
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Samferdselsstrategien fremhever at Trøndelag fylkeskommune skal være en godt synlig aktør innenfor 

trafikksikkerhet.  

 

Overordnet mål for trafikksikkerhetsarbeidet er nullvisjonen med en visjon om at det ikke skal forekomme 

ulykker med drepte eller livsvarig skadde i trafikken. Trafikksikkerhetsarbeidet skal bidra til at risikoen for at 

ulykker skjer og at konsekvensene når de skjer minimaliseres. Utviklingen går i riktig retning, men videre 

utvikling vil nok kreve grundigere og mer målrettede tiltak enn tidligere.  

 

Fylkeskommunen berører temaet trafikksikkerhet i de fleste funksjonsområdene som fylkeskommunen operer i, 

direkte og indirekte. De mest sentrale områdene i så måte er Samferdsel med ansvar for fylkesvegene og 

kollektivtrafikken. Videregående utdanning og folkehelsearbeidet har også klare interesser og ansvar i 

grenseflaten opp mot trafikksikkerhetsarbeid.  

 

Fylkeskommunen har et viktig ansvar etter vegtrafikkloven for å tilrå og samordne tiltak for å fremme 

trafikksikkerheten i fylket. Dette ansvaret inkluderer samordning også av forhold som ligger utenfor 

fylkeskommunal tjenesteproduksjon. Dette ansvaret har i stor grad vært ivaretatt gjennom Fylkets 

trafikksikkerhetsutvalg (FTU).  

 

Hovedtrekkene i denne strategien er:  

• Fylkeskommunen skal i hele egen organisasjonen løfte, tydeliggjøre og sette klare krav til eget 

trafikksikkerhetsarbeid. Dette gjennom tiltaket «trafikksikker fylkeskommune» etter nasjonal mal. Med 

dette ønsker fylkeskommunen å sikre bevissthet og gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak i egen 

virksomhet.  

 

• Dernest legger strategien opp til at fylkeskommunen utarbeider plan for offensiv satsing av 

trafikksikkerhetstiltak overfor ungdom på arenaen videregående utdanning.  

 

• Strategien legger opp til høye ambisjoner rundt sikker skoleskyss. Dette gjennom satsing og 

målrettet arbeid i samarbeid med aktører som AtB, Videregående Utdanning, kommunene og FTU.  

 

• Kompetanse, samhandling og koordinering er viktige forutsetninger for utvikling og resultater i 

arbeidet med trafikksikkerhet. Strategien omhandler dette spesielt og da med organisering gjennom en 

koordinatorrolle som et av flere viktige strategigrep.  

 

• Strategien legger også opp til at fylkeskommunen vil bruke sin kunnskap og sitt nettverk til å ta en 

bredere rolle som tilrettelegger, koordinator og arenabygger der dette er ønsket eller påkrevd. 

Samhandling mellom aktører kan startes ved at fylkeskommunen tar en aktiv rolle i forhold til det å 

bane vei for gode initiativ. Målet er å bidra til at flere viktige trafikksikkerhetsutfordringer kan bli 

løftet og løst.  

 

• Delstrategi veg legger føring for trygge fylkesveger og for utbygging av gang- sykkelveger.  

 

Vurdering: 

 

Trafikksikkerhet er et tema som berører mange områder; folkehelse, holdningsskapende arbeid, veistandard, 

gang- og sykkelveier m.m. Områdene har også gjerne delt ansvar mellom f.eks. Statens vegvesen, 

fylkeskommuner og kommuner. Denne delstrategien har fokus på fylkeskommunens organisatoriske arbeid 

med trafikksikkerhetsarbeidet, særlig i forhold til koordinatorrollen. Delstrategi veg legger føring for trygge 

fylkesveger og for utbygging av gang- sykkelveger. Denne ble vedtatt høsten 2018.  

 

Frøya kommune ble i 2017 sertifiert som Trafikksikker kommune. Høringsuttalelsen fokuserer særlig på 

områder hvor kommunen og fylkeskommunen kan understøtte hverandres arbeid i forhold til trafikksikkerhet.  

 

Forhold til overordna planverk: 

 

I tråd med kommunens trafikksikkerhetsplan.  
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PLANBESTEMMELSER - UTFORMING AV BYGG I STRANDSONEN  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommunestyre vedtar vedlagte høringsforslag til planbestemmelser for utforming av bygg i 

strandsonen: Forslag til planbestemmelser for bygg i strandsonen for kommuneplanens arealdel 2018-2030.  

Planbestemmelsene innarbeides i kommuneplanens arealdel og legges ut på høring i neste runde, i 

henhold til plan- og bygningslovens § 11-14. 

 

 

Vedlegg: 

 

 Forslag til planbestemmelser for bygg i strandsonen - kommuneplanens arealdel 2018-2030 

 Planbestemmelser for bygg i strandsonen i gjeldende arealplan 

 Bestemmelser for utforming av bygninger i sjønære områder i Frøya kommune (2000) 

 

Saksopplysninger:   

 

Frøya kommunestyre vedtok i sak 180/18 å legge planforslag til kommuneplanens arealdel ut på høring og 

offentlig ettersyn. Under behandling av planforslaget ble en revidering av bestemmelser for utforming av bygg i 

strandsonen gjenstand for diskusjon.  

 

Vedtakets punkt 2, tredje ledd, var følgende:  

 

Gjeldende bestemmelser for «bygg i strandsonen» revideres og tas inn. Behandles som egen sak. 

 

Historikk 

Med bakgrunn i temadebatt i kommunestyret 5.09.1997 ble det oppnevnt en arbeidsgruppe for utarbeiding av 

retningslinjer for bygging i strandsonen i Frøya kommune. Formannskapet behandlet dette 07.10.1997, sak 

257/97.  

Utvalget utarbeidet et utkast som ble lagt frem til politisk behandling i formannskapet 23.03.1999, sak 72/99. 

Denne behandlingen vedtok å legge retningslinjene ut til offentlig ettersyn.  

 

I sak 21/00, 13.04.2000, stadfestet Frøya kommunestyre Bestemmelser for utforming av bygninger i sjønære 

områder i Frøya kommune. Disse ligger vedlagt.  

 

Disse bestemmelsene ble forenklet og innarbeidet i kommuneplanens arealdel 2011, sluttbehandlet 12.05.2011, 

63/11 i kommunestyret. Planbestemmelser i gjeldende arealplan ligger vedlagt.  

 

Forslag til planbestemmelser for bygg i strandsonen kommuneplanens arealdel 2018-2030 

Med bakgrunn i vedtaket i kommunestyret er det nå utarbeidet forslag til nye planbestemmelser for utforming 

av bygg i strandsonen: 
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Det er ført inn et nytt punkt til forslag til planbestemmelser tilknyttet kommuneplanens arealdel 2018- 

2030. Forslag til bestemmelser til bygg i strandsonen er forsøkt videreført i størst mulig grad fra gjeldende 

plan, men det er gjort en del tilpasninger og revideringer. Disse er referert nedenfor: 

 Bestemmelser knyttet til naust, sjå/sjøbod og brygge er sortert under egne punkt, og dermed strukturert 

annerledes for å gjøre det lettere å skille mellom bygningstypene. Det er i tillegg tilført en ny 

bygningstype kalt rorbu. Rorbu bygger i hovedsak rent utformingsmessig på bestemmelsene til 

sjå/sjøbod og brygge, men bruken er ulik.  

 For naust er bestemmelsen fra dagens plan i størst mulig grad videreført, men den er forenklet noe, da 

krav til blant annet vindusutforming er fjernet.  

 For sjå/sjøbod er høydebestemmelsen endret fra gjeldende plan, da det ikke lengre er anledning til å 

kun angi etasjehøyde som høydebegrensning. Ny høyde er satt til gesims 290 cm.  

 For brygge er også planbestemmelsene i gjeldende plan i hovedsak videreført, men det er også her satt 

en høydebegrensning på 550 cm istedenfor etasjehøyde. Videre er det satt en maks grunnflate på 100 

m2, da gjeldende bestemmelser ikke setter noen begrensinger her, bare et krav til minimum på 60 m2.  

 Krav til fargebruk for naust, sjå/sjøbod og brygge er videreført. 

 Funksjonsbruk for naust, sjå/sjøbod og brygge er videreført. Altså ikke varig opphold, med mindre du 

er yrkesfisker.  

 Rorbu tillates innredet for varig opphold.  

 Krav til fritidsbolig og helårsbolig er videreført, men krav til maks tillate tomtestørrelse for fritidsbolig 

er lagt til retningslinjer.  

 Det er lagt inn flere retningslinjer: 

- Bestemmelse om krav til maks tillate tomtestørrelse for naust er satt inn som retningslinje.  

- Krav om at naust, sjå/sjøbod, brygge og rorbu primært skal oppføres på pæler og ikke ved 

utfylling 

- Forholdet mellom bredde og lengde på naust, sjå/sjøbod, brygge og rorbu skal være 1:1,3 og 1:1,9 

- Hva som regnes som yrkesfisker. 

- Tomt for fritidsbolig ikke skal overstige 800 m2. 

 

Planbestemmelser og retningslinjer 

I foregående og gjeldende arealplan er utforming av bygg i strandsonen regulert gjennom planbestemmelser i 

kommuneplanens arealdel.  

Arealformålene som nyttes på plankartet innenfor rammen av plan- og bygningsloven § 11-7 første 

ledd, og tilhørende kart- og planforskrift, kan suppleres med bestemmelser etter §§ 11-10 og 11-11, 

som utfyller og utdyper den fastsatte arealbruken og vilkårene for den. Det kan også gis bestemmelser 

etter § 11-8 i tilknytning til hensynssoner, og generelle etter § 11-9 som som har betydning for 

hvordan arealene kan nyttes. Bestemmelser fastsetter i tekst forhold som det ikke er mulig eller 

hensiktsmessig å fremstille på plankartet. Bestemmelsene er rettslig bindende.  

 

Retningslinjer er uten tilsvarende juridisk virkning. Retningslinjene gir ikke direkte 

hjemmelsgrunnlag for vedtak. Retningslinjene skal legges til grunn for arealplanlegging og ved 

søknad om tiltak, og vil i mange sammenhenger bli innarbeidet med rettsvirkning i etterfølgende 

reguleringsplaner. 

  

Vurdering: 

Forslag til planbestemmelser for bygg i strandsonen for kommuneplanens arealdel 2018-2030 bygger i stor grad 

på tidligere planbestemmelser. Disse er noe revidert og forenklet, se punkter under saksopplysninger. Det er i 

tillegg lagt til et punkt om utforming av rorbuer, da dette erfaringsmessig er en etterspurt bygningstype i Frøya 

kommune.  

 

Med bakgrunn i ønsket om en styrt forvaltning av utforming av bygg i strandsonen er det foreslått at dette i 

hovedsak omfattes av planbestemmelser som er juridisk bindende.  

 

Da planforslag til kommuneplanens arealdel er vedtatt lagt ut på høring i sak 180/18, vil reviderte 

planbestemmelser for utforming av bygg i strandsonen innarbeides i planforslaget og legges ut til høring og 

offentlig ettersyn senere i prosessen, ihht. PBL § 11-14. Ved offentliggjøring og høring av planforslag vil 

innbyggere og sektormyndigheter gjøres oppmerksom på dette.   

 

Forhold til overordna planverk: 
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I henhold til plan- og bygningsloven.  
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SISTRANDA LIGGEKAI - FINANSIERING  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune omdisponere fra prosjekt 551455 Renseanlegg avløp – Sistranda til prosjekt 551358 

Liggekai Sistranda på kr 15 654 603 kr.   

 

Frøya kommune og Trondheim Havn fullfinansierer slik prosjektet og får det realisert i 2019. 

 

Prosjekt 551455 Renseanlegg avløp – Sistranda har en saldo på 24 700 000 kr pr 31.12.18 

 

 

Vedlegg: 

 

Saksprotokoll 23/18 – Tilskudd til Sistranda liggekai 

Presentasjon – Siholmen liggekai – Trondheim Havn 

Tilsagn om tilskudd 

 

Saksopplysninger:   

 

I forbindelse med statsbudsjettet for 2018 fikk Frøya kommune tildelt kr 16 237 500 til bygging av liggekai på 

Sistranda. Dette var et resultat av et arbeid som har pågått gjennom flere år, og flere søknader om tilskudd er 

sendt til Kystverket.  

 

I 2016 søkte kommunen Kystverket om investeringstilskudd med følgende kostnadskalkyle: 

- Kailengde 135 m 

Kostnad Sum 

Kostnadskalkyle, totale kostnader 45 479 887 

Kostnadskalkyle, tilskuddsgrunnlag 42 854 887 

Omsøkt investeringstilskudd, 50% 21 424 444 

Finansiering fra Frøya kommune 21 500 000 

Finansiering fra Frøya kommune (prosjektering) 1 000 000 

Finansiering fra Trondheim Havn 1 552 444 

 

- Kommunen fikk avslag på denne søknaden 12.10.2016 

Den 27.02.2017 søkte kommunen Kystverket på nytt om investeringstilskudd, for det samme prosjektet, 

men prisjustert på 4%. 

- Kailengde 135 m 

Kostnad Sum 

Kostnadskalkyle, totale kostnader 47 255 387 

Kostnadskalkyle, tilskuddsgrunnlag 44 252 387 

Omsøkt investeringstilskudd, 50% 22 262 694 
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Finansiering fra Frøya kommune 21 500 000 

Finansiering fra Trondheim Havn 2 492 694 
Prosjektert liggekai pr 27.02.17 

 
 

- Den 18.01.2018 fikk kommunen tilsagn på søknaden med følgende investeringstilskudd 

Kostnad Sum 

Samlet godkjent kostnad / investering 41 790 000 

Tilskudd ca. 39% (maks som er mulig er 40%) 16 237 500 

- Tilskuddet er basert på netto kostnader pr. 2016  

- Prisjusteringen på 4% fra 2016 til 2017 er ikke hensyntatt. 

 

Frøya kommune vedtok i K-sak 23/18 (arkivsak 17/2852) følgende vedtak: 

«Vedtak: 

Frøya kommune takker ja til tilskuddet over statsbudsjettet kap. 1360 post 60 for 2017 til kai, 

utdyping og molo på Sistranda Frøya kommune, totalt kr 16 237 500 

 

Frøya kommune forhandler med Trondheim Havn IKS om fullfinansiering av prosjektet 

 

Enstemmig» 

 

Som en følge av dette vedtaket og at kommunen fikk mindre tilskudd enn omsøkt, hadde Frøya kommune og 

Trondheim Havn et brukermøte der alternativene ble diskutert. Dette resulterte i at prosjektet ble endret til å se 

på en løsning med plassering av liggekai i tilknytning til moloen. Dette prosjektet ble antatt til å være noe 

rimeligere enn tidligere. 
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Prosjektert liggekai pr d.d. 

 
 

De tekniske arrangementene for kai og fortøyninger ble utformet sammen med to viktige aktører, og 

anbudsunderlag ble utarbeidet og konkurranse lagt ut på Doffin. 

- Laveste anbud inklusive opsjoner, strøm, vann og ISPS (International Ship and Port facilities Security 

code) ble på kr 44 592 600. 

- Høyeste anbud var 8 millioner kr dyrere 

- I tillegg kommer allerede påløpte og uforutsette kostnader 

- Totalkostnad 52 592 103 kr eks mva 
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Vurdering: 

I forbindelse med behandlingen av sak 23/18 tilskudd til Sistranda liggekai, gikk rådmann i forhandlinger med 

Trondheim Havn. Som en følge av dette ble prosjektet endret slik at finansieringen som lå til grunn skulle være 

tilstrekkelig. Etter anbudsprosessen på det nye prosjektet, liggekai langs moloen, viste det seg at prosjektet ikke 

ble rimeligere likevel. Dette skyldes tidsperspektivet, og priser som øker fra år til år. Prosjektet må være ferdig 

innen oktober 2019 og rådmann antar, grunnet et kort tidsperspektiv på bygging, gjør at prosjektet blir mer 

kostbart enn tidligere anslått. 

 

Hvis kommunen og Trondheim Havn ikke går videre med realisering av prosjektet, mister kommunen 

tilskuddet fra statsbudsjettet på 16 237 500 kr. Dette er tydelig kommunisert fra Kystverket. 

 

Trondheim Havn går inn med 2 500 000 kr i prosjektet. De vil videre ha drifts- og vedlikeholdsansvaret for 

kaien samt driftsinntekter. Trondheim Havn har gitt klare signaler om at de ikke ønsker å gå inn med ytterlige 

midler til prosjektet. Frøya kommune vil være eier av kaien. 

 

Kommunens inntekter i forbindelse med liggekaien vil være indirekte. Dette vil være bl.a. at fartøyene som 

benytter seg av kaien vil bruke lokalt næringsliv til f.eks. drivstoff, strøm, vann og andre forsyninger som mat 

o.l. Liggekaien vil også muliggjøre anløp av større fartøy f.eks. cruiseskip og all den aktivitet dette medfører. 
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Rådmann anser at en stor liggekai på Sistranda er positivt for Frøya kommune. Selv om kaien ikke direkte 

generer inntekter vil den skape aktivitet og sikre arbeidsplasser som er bra for Frøya. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

I tråd med budsjettet som er presentert overfor i saken, har prosjektet en underfinansiering på 11 354 603 kr 

eks. mva. I denne summen er det lagt inn ca. 10% i uforutsett og div. uforutsett. Teknisk sjef i Trondheim Havn 

Geir Ove Sumstad som har hatt ansvaret for prosjekteringen av liggekaien, sier at prosjektet med dette har et 

godt og realistisk budsjett. 

 

I forbindelse med prosjektet er det lagt til grunn en bevilgning fra Frøya kommune på 21 500 000 kr. Dette ble 

lagt inn i investeringsbudsjettet for 2018. Når kommunen legger frem investeringsprosjekter inneholder dette 

mva som en del av finansieringen. Frøya kommune la derfor til grunn i investeringsbudsjettet et lånebeløp på 

17 200 000 kr og mva på kr 4 300 000, totalt kr 21 500 000. Trondheim Havn har lagt til grunn at kommunens 

bevilgning var eks. mva, og finansieringen av liggekaien også må ta høyde for dette. 

 

Den totale underfinansieringen for prosjektet slik det foreligger nå vil derfor være 11 354 603 kr pluss 

4 300 000 kr. Totalt kr 15 654 603 kr. 

 

Frøya kommune har flere store prosjekter innen VAR som ikke er kommet i gang av ulike årsaker, men har 

likevel allerede betydelige bevilgninger godkjent. Ett av disse prosjektene er 551445 Renseanlegg avløp – 

Sistranda. I dette prosjektet er det totalt bevilget 25 000 000 kr hittil, og har en saldo på kr 24 700 000 pr 

31.12.18. Rådmann foreslår at kommunestyret omdisponerer midler fra dette prosjektet til liggekaien. Det vil 

fremdeles gjenstå ca. 10 000 000 kr i prosjektet, som vil være mer en nok til lå dekke kapitalbehovet i 2019. 

Investeringer på VAR i kommunens investeringsbudsjett er ikke inkl. mva. 

 

Rådmann vil bemerke at ved en slik omdisponering, der kommunen tar fra et selvkostområdet vil det avvike fra 

kommunens handlingsregel for låneopptak for hele summen på 15 654 603 kr. 

 

Konklusjon 

Rådmann foreslår å omdisponere fra prosjekt 551455 Renseanlegg avløp – Sistranda til 551358 Liggekai 

Sistranda kr 15 654 603 kr slik at Frøya kommune og Trondheim Havn fullfinansierer prosjektet og får det 

realisert i 2019. 
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PROSESSVARSEL - OMGJØRING AV DISPENSASJONSVEDTAK - VINDKRAFT  

 

Forslag til vedtak: 

 

Komunestyret vedtar at 

 Dispensasjonsvedtak i sak 49/16 - fattet av Hovedutvalg for forvaltning 10.03.2016, 

er gyldig 

 Denne beslutningen er ikke et enkeltvedtak og kan derfor ikke påklages 

 

 

Vedlegg: 

 

Prossessvarsel fra Steenstrup Stordrange, datert 22. januar 2019 

Notat fra Bjerkan Stav, datert 8. februar 2019 

Notat fra Bjerkan Stav, datert 13. februar 2019 

Dispensasjonsvedtak, HFF i sak 49/16 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Frøya kommune har mottatt prossessvarsel fra Steenstrup Stordrange – 22. januar 2019 -  

gjennom advokat Lars Selmar Alsaker. Alsaker representerer folkeaksjonen «Nei til 

vindkraftverk på Frøya» samt 9 naboer til den planlagte vindmølleparken. Prosessvarselet 

ligger som vedlegg i saken. 

 

Frøya kommune har engasjert advokatfirmaet Bjerkan Stav gjennom advokat Kari Leira 

Bjørsnøs for en vurdering av de juridiske sidene ved saken. Deres vurderinger ligger som 

vedlegg i notat, datert 8. februar 2019. 

 

 

 

 

Sammendrag Prosessvarsel fra Steenstrup Stordrange 

 

Alsaker mener at vedtaket, fattet i Hovedutvalg for forvaltning 10.03.2016 – sak 49/16, er 

ugyldig og kommunen har således plikt til å oppheve sitt ugyldige vedtak. Alsaker mener 

videre at dispensasjonssøknaden må behandles på nytt. 



 

Som grunnlag for kravet om å oppheve vedtaket, mener Alsaker at flere forhold anses 

som alvorlige feil, og dersom feil kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold, så 

foreligger ugyldighet. Alsaker legger frem følgende; 

 

 Dispensasjonssaken ble ikke nabovarslet 

 Det ble ikke sendt ut underretning om vedtaket til sakens parter 

 Begrunnelsen for vedtaket var mangelfullt 

 Det foreligger ikke materialrettslig adgang etter PBL - Plan- og Byggningsloven - 

§19-2 – til å dispensere 

 

Sareptas dispensasjonssøknad fra 18.08.2015, samt komplettering av søknad datert 

08.12.2015, refererer til prosjektet slik det var beskrevet i konsesjonen av 28.06.2012. I 

søknaden om konsesjon forut for 2012 var det beskrevet vindmøller med en maksimal 

høyde på 150 meter. Det var dette som var gjenstand for konsekvensutredninger, høring 

og vurdering. Det var dette tiltaket kommunen innvilget dispensasjon for i 2016. I følge 

Alsaker er det nå tale om et vesentlig annerledes tiltak, og dette krever uansett ny 

behandling om dispensasjon. En vurdering av dispensasjon etter PBL er en helt konkret 

vurdering, der både selve dispensasjonsvedtaket og de bestemmelser det søkes 

dispensasjon fra, må tas konkret stilling til. Kommunen har aldri vurdert dispensasjon fra 

de vindmøllene det nå er tale om å etablere. All den tid det ikke er innvilget dispensasjon 

for vindmøller med høyde på 180 meter, så vil en slik etablering være i strid med PBL. En 

økning av høyden på vindmøllene opp til 180 meter innebærer en vesentlig endring av 

tiltaket det ble søkt om, innvilget og gitt konsesjon til. 

 

Etter PBL § 1-3 er reglene slik at forhold som gjelder anlegg for overføring eller 

omforming av elektrisk energi ikke er omfattet av PBL. Detet gjelder kraftledninger og 

transformatorstasjoner. For andre forhold, som selve vidturbinene, fundamenter, 

adkomstveier, internveier og drifts- og servicebygg i vindparkområdet gjelder PBL. Det 

betyr at slike tiltak ikke kan etableres dersom de er i strid med gjeldende arealplan. 

Kommunen kan i utgangspunktet bestemme om de vil ha en vindmøllepark eller ikke. 

Kommunen kan i kommuneplan/ reguleringsplan også gi føreinger for utførelsen av en 

vindmøllepark, f.eks. maksimal høyde på turbiner, støybegrensinger, rekkefølgekrav for 

infrastruktur mm. En reguleringsplanbehandling gir også en demokratisk og åpen prosess 

med bred mulighet for medvirkning og innflytelse for kommunens innbyggere. 

 

Det er i PBL § 6-4 hjemmel for at departementet i den enkelte sak kan bestemme at 

endelig konsesjon til kraftproduksjonsanlegg etter energiloven uten videre skal ha virkning 

som statlig plan. I følge Alsaker er det høy terskel for at departementet benytter seg av 

denne hjemmelen, og den hindrer ikke kommunene i å vedta arealplaner som enten nekter 

utbygging av vindmølleparker, eller legger føringer og vilkår for etableringen av dem. 

 

Når Frøya kommune vedtok å dispensere fra reguleringsplankravet, fratok en samtidig seg 

selv og sine innbyggere muligheten til å øve innflytelse og muligheten til å legge føringer 

for utforming. 

 

Kommuneplanens krav om reguleringsplanbehandling av vindmølleparken gav med andre 

ord et utvedtydig signal til kommunens innbyggere om at det ville komme en planprosess 

som ville ta endelig stilling til om kommunen ønsket vindmøllepark eller ikke. Naboer og 



de 10 organisasjonene som hadde vært engasjert i saken om vindmølleparken hadde 

således en berettiget forventning om at de ville få en mulighet til påvirkning og 

medvirkning gjennom reguleringsplanprosessen. Denne muligheten ble imidlertid tatt ifra 

dem. 

 

Alsakers konklusjon: 

 

I vedtak i HFF 10.03.2016 fattet kommunen et dispensasjonsvedtak etter PBL § 19-2, om 

at det dispenseres fra kommuneplanens arealdel. I tillegg ble det fattet vedtak om fritak 

for nabovarsling etter PBL § 21-3. Ingen naboer eller interesseorganisasjoner ble således 

varslet om at det var initiert en dispensasjonssak. Lovens klare hovedregel er at 

dispensasjonssøknader skal nabovarsles. PBLs forarbeider fastsetter klart at manglende 

varsling av en dispensasjonssak vil kunne medføre ugyldighet. Dette medfører en 

vesentlig saksbehandlingsfeil. 

 

Naboer og gjenboere ble heller ikke gitt underretning om kommunens 

dispensasjonsvedtak. Frøya kommune har en rettslig plikt til å sende grunneiere/ naboer/ 

gjenboere underretning om dispensasjonsvedtaket. At underretning til sakens parter ble 

unntatt er også en vesentlig saksbehandlingsfeil. 

 

I vedtaket fra Frøya kommune var det ikke gitt noen analyse eller beskrivelse av 

hensynene bak de bestemmelser det ble søkt dispensert fra. Det ble ikke engang formulert 

tydelig i vedtaket hva det ble dispensert fra i kommuneplanens arealdel. Vedtaket var 

generelt formulert som en dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, uten å spesifisere 

hvilket tiltak det ble gitt dispensasjon for – eller hvilke bestemmelser i kommuneplanen det 

ble dispensert fra. Den manglende begrunnelsen utgjør en vesentlig saksbehandlingsfeil. 

 

I tillegg er det også grunn til å stille spørsmål ved om det i det hele er materiellrettslig 

grunnlag for å dispensere fra LNF-formålet i kommuneplanen, med hjemmel i PBL § 19-2, 

for å etablere en stor vindmøllepark. Dersom hensynet bak arealdisponeringen til LNF-

formål vesentlig tilsidesettes, så vil det ikke være grunnlag for dispensasjon. 

 

 

I denne saken er det tale om tre vesentlige saksbehandlingsfeil. Både hver for seg, og 

samlet, tilsier saksbehandlingsfeilene at kommunens dispensasjonsvedtak av 10.03.2016 er 

ugyldig. I og med at det ikke foreligger noe gyldig dispensasjonsvedtak fra gjeldende 

kommuneplan/ reguleringsplankrav, så har Sarepta Energi AS ikke lov til å anlegge 

vindmølleparken. Kommunen har også en selvstendig plikt til å vurdere omgjøring av et 

ugyldig vedtak.  

 

Dersom kommunen unnlater å behandle dispensasjonssaken på ny, til tross for den 

foreliggende ugyldighet, så varsles med dette at vår klient vil vurdere rettslige skritt mot 

kommunen, med sikte på å fastslå ugyldighet. 

 

 

Sammendrag - Vurderinger Bjerkan Stav 

 



Det konstateres at vedtaket om dispensasjon av 10.03.2016 ikke lider av 

saksbehandlingsfeil som fører til at vedtaket er ugyldig. Villkårene for å gi dispensasjon 

var oppfylt og vedtaket lider derfor heller ikke av innholdsmessige feil. 

 

Gjennom kommunens vedtak om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, er utbygger 

gitt en rettighet. Dispensasjonsvedtaket kan etter loven bare omgjøres dersom vedtaket er 

ugyldig. Frøya kommune har derfor ikke adgang til å omgjøre vedtaket. En beslutning om 

at dispensasjonsvedtaket fra 2016 er gyldig og derfor ikke kan omgjøres, vil ikke være et 

enkeltvedtak og vil ikke kunne påplages. Skulle kommunen komme til at vedtaket er 

ugyldig, vil dette være et enkeltvedtak som kan påplages til Fylkesmannen av parter og 

andre med rettslig klageinteresse. 

 

Vedtaket innebærer at kommunen har gitt dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for 

etablering av vindkraftverk innenfor rammene som det er gitt anleggskonsesjon for. 

Dispensasjonsvedtaket omfatter også endringer i forhold til tidligere utbyggingsplan, så 

lenge endringene godkjennes av NVE, ved behandling av detaljplan/ Miljø- Transport- og 

Anleggsplan (MTA). Skulle NVE komme til at endringer i utbyggers planer går utenfor 

rammene i anleggskonsesjonen, vil endringene imidlertid ikke omfattes av 

dispensasjonsvedtaket. En beslutning om at ny dispensasjon ikke er nødvendig vil ikke 

være å regne som et enkeltvedtak og vil derfor ikke kunne påklages. 

 

Dersom kommunen skulle komme til at vedtaket om dispensasjon ikke omfatter tiltaket 

som da er planlagt gjennom MTA med detaljplan, vil utbygger kunne hevde overfor 

kommunen at dette innebærer en omgjøring av dispensasjonsvedtaket som det ikke er 

rettslig grunnlag for. Utbygger vil kunne påklage kommunens vedtak til Fylkesmannen. 

 

Om utbyggingsplanene for vindkraftverket blir forsinket eller forhindret som følge av at 

kommunen legger til grunn at dispensasjonsvedtaket er ugyldig eller ikke omfatter 

vindkraftverket som nå planlegges, vil kommunen kunne bli møtt med et erstatningskrav 

fra utbygger. Utbygger vil videre kunne be Olje- og Energidepartementet om at 

anleggskonsesjonen skal gis virkning som statlig plan, med den følge at tiltaket ikke lenger 

vil være avhengig av at kommunen gir dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. 

 

Om kommunen selv ønsker å utarbeide reguleringsplan for tiltaket, bør dette avklares på 

et tidlig stadium for at prosessene kan bli tidsmessig samordnet på en god måte. I 

forarbeidene til PBL heter det at vilkårene for å gi dispensasjon alltid vil være til stede når 

det foreligger en endelig konsesjon etter energiloven. 

 

Alsaker har anført at kommunens dispensasjonsvedtak lider av tre saksbehandlingsfeil:  

 

 Manglende nabovarsling 

 Manglende underretning om dispensasjonsvedtaket 

 Mangelfull begrunnelse  

 

I tillegg har Alsaker hevdet at det er tvilsomt om det forelå materiellrettslig adgang til å 

dispensere etter PBL § 19-2  

 

 

Manglende nabovarsling 



 

Det er på det rene at naboer/ gjenboeres interesser blir berørt av vindkraftverket. 

Ordlyden i PBL §19-1, jf. § 21-3 andre ledd tilsier derfor at det ikke var formelt grunnlag 

for å unnlate nabovarsling. Bestemmelsene om unntak fra varslingsplikten i PBL § 21-3 

fjerde og femte ledd anses ikke å komme til anvendelse. Vurderingen er at det etter dette 

burde vært sendt nabovarsel før kommunen behandlet søknaden om dispensasjon. 

 

Neste spørsmål blir om saksbehandlingsfeilen i form av manglende nabovarsling vil få 

konsekvenser for gyldigheten av dispensasjonsvedtaket. Ved vurderingen av om 

manglende nabovarsling får konsekvenser for dispensasjonsvedtakets gyldighet, må en 

først vurdere om feilen kan ha virket inn på innholdet i dispensasjonsvedtaket. Dersom 

feilen ikke kan ha virket inn, vil ugyldighet på grunn av feilen være utelukket. Om man 

kommer til at feilen kan ha virket inn, må det foretas en nærmere vurdering av om dette 

medfører ugyldighet. 

 

Kommunen har i vedtaket om dispensasjon vist at naboer og andre interessenter var 

tilstrekkelig hørt gjennom konsesjonsbehandlingen, og at det derfor var grunnlag for å 

unnlate nabovarsel. Søknaden om dispensasjon gjaldt akkurat det samme tiltaket som 

konsesjonen gjelder. Det fremgår av søknaden av 18.08.2015 at det søkes om 

dispensasjon for «det konsesjonsgitte Frøya vindkraftverk». 

Det framgår av NVEs anleggskonsesjon at det ble holdt offentlige møter i forbindelse med 

melding om planlegging av Frøya vindkraftverk i 2002. Videre framgår at 

konsesjonssøknad ble sendt på offentlig høring i 2004, og at det i den forbindelse ble holdt 

offentlige møter. Det framgår også at planendringssøknad fra 2012 ble sendt på høring 

med frist 15.05.2012, samt at det ble holdt møte med lokale og regionale myndigheter og 

offentlig møte på Sistranda 26.03.2012, hvor NVE og tiltakshaver orienterte om 

prosessen og prosjektet. Naboer, gjenboere og andre berørte hadde gjennom 

konsesjonsbehandlingen god anledning til å fremme sine synspunkter om vindkraftverket. 

 

Spørsmålet om manglende nabovarsling kan ha innvirket på dispensasjonsvedtakets 

innhold må vurderes ut fra situasjonen slik den var i 2016. Forutsetningene for prosjektet 

var ikke endret fra konsesjon ble gitt i 2012 til dispensasjon ble omsøkt i 2016. Spørsmål 

om den nærmere konkretisering av utbyggingsplanene, slik som turbinhøyde og plassering 

av turbinene, ble først aktualisert i forbindelse med utbyggers Detaljplan/ MTA som ble 

utarbeidet i 2018. Det er usannsynlig at det ved nabovarsling om dispensasjonssøknaden 

ville kommet argumenter som kommunen ikke allerede var kjent med gjennom den 

omfattende medvirkningsprosessen forut for konsesjonsvedtaket. Da feilen ikke kan ha 

virket inn på vedtakets innhold, følger det av FVL § 41 at vedtaket er gyldig. 

 

 

Manglende underretning 

 

Det er på det rene at naboer og gjenboere ikke ble underrettet om vedtaket om 

dispensasjon. Det framgår av FVL § 27 at «partene» skal underrettes om vedtaket så snart 

som mulig. Alsaker har i brev hevdet at naboer og gjenboere til vindkraftverket må anses 

som parter i dispensasjonsvedtaket, at de derfor hadde krav på underretning om vedtaket, 

og at manglende underretning fører til at dispensasjonsvedtaket er ugyldig. 

Det kan stilles spørsmål ved om naboer og gjenboere var å anse som parter i 

dispensasjonssaken. Eckhoff og Smith skriver at naboer til et byggetiltak neppe vil anses 



som parter bare fordi tiltaket vil være til en viss sjenanse for dem, men at de vil kunne få 

partsstilling dersom tiltaket vil hindre dem i å utøve sine rettigheter eller medføre vesentlig 

skade for dem. Avgjørelsen beror på en skjønnsmessig vurdering. 

Det er ikke nødvendig å ta stilling til om naboer og gjenboere hadde partsstatus i 

dispensasjonssaken, da brudd på FVL § 27 om underretning til parter ikke i seg selv kan 

ha hatt noen betydning for vedtakets innhold. Manglende underretning kan derfor under 

enhver omstendighet ikke føre til at vedtaket om dispensasjon blir ugyldig. 

 

 

Mangelfull begrunnelse 

 

Alsaker har anført at dispensasjonsvedtaket ikke er tilstrekkelig begrunnet, og at det 

utgjør en vesentlig saksbehandlingsfeil som tilsier at vedtaket er ugyldig. 

Kommunen har i saksframlegget til dispensasjonsvedtaket vist til at kommunens anledning 

til å gi dispensasjon er oppfylt når endelig anleggskonsesjon er gitt, at OED kan gi 

konsesjonen virkning som statlig plan og at det vurderes som viktig at kommunen 

beholder området innenfor kommunens planverk. I følge forarbeidene til PBL § 19-2, er 

vilkårene for å gi dispensasjon alltid til stede når det foreligger en endelig konsesjon etter 

energiloven. Kommunen har, i forkant av dispensasjonsvedtaket, foretatt en grundig 

vurdering som endte med at kommunen valgte å tilrå NVE å gi konsesjon. Kommunens 

dispensasjonsvedtak er tilstrekkelig begrunnet. I og med at vilkårene for å gi dispensasjon 

alltid vil være oppfylt når endelig konsesjon er gitt, vil en eventuell mangelfull begrunnelse 

heller ikke kunne indikere at vedtaket lider av innholdsmessige feil. 

 

 

Alsaker har stilt spørsmål ved om det i det hele tatt er grunnlag for å dispensere fra LNF-

formålet for å etablere en stor vindmøllepark. Det er åpenbart ikke grunnlag for å si at 

kommunen ikke hadde grunnlag for å innvilge dispensasjon, i følge PBL § 19-2 – da 

vilkårene alltid vil være oppfylt der det er gitt endelig konsesjon. 

 

 

I saksbehandlingen har rådmannen blitt gjort oppmerksom på bestemmelser i PBL § 21-9. For 

tiltak som ikke igangsettes innen tre år, faller tillatelsen bort. Dette gjelder også 

dispensasjoner. Vi har bedt vår advokat om en vurdering av dette. Advokatens konklusjon er 

tydelig; Dispensasjon for Frøya vindkraftverk faller ikke bort etter tre år. Bestemmelsen i PBL 

§21-9 om bortfall av dispensasjon gjelder ikke for vindkraftverk som har fått 

anleggskonsesjon etter energiloven. Dispensasjonen gjelder så lenge konsesjonen varer. 

Utførlig vurdering finnes i vedlegg. 

 

 

Vurdering: 

 

Rådmannen har vurdert prosessvarslet fra Steenstrup Stordrange, og utredning foretatt av 

Bjerkan Stav på vegne av kommunen.  

 

Rådmann vurderer saken slik:  

 

1. Dispensasjonssaken burde vært nabovarslet. Rådmannens vurdering er likevel at 

manglende nabovarsling ikke kan ha virket inn på innholdet i dispensasjonsvedtaket. 



Da feilen ikke kan ha virket inn på vedtakets innhold, følger det av FVL § 41 at 

vedtaket er gyldig 

 

2. Underretning til parter har ingen betydning for vedtakets innhold. Rådmannen anser at 

manglende underretning ikke fører til at vedtaket om dispensasjon blir ugyldig 

 

3. Rådmannen anser at kommunens dispensasjonsvedtak er tilstrekkelig begrunnet. I og 

med at vilkårene for å gi dispensasjon alltid vil være oppfylt når endelig konsesjon 

er gitt, vil en eventuell mangelfull begrunnelse heller ikke kunne indikere at vedtaket 

lider av innholdsmessige feil. 

 

Rådmannen støtter seg til advokatens vurderinger og innstiller til kommunestyret at 

dispensasjonsvedtaket - fattet av Hovedutvalg for forvaltning 10.03.2016, sak 49/16, er 

gyldig. Da dette ikke er et enkeltvedtak, kan ikke dette påklages. 

 

 

 

 





































































Postadresse: Besøksadresse: 

 Rådhusgata 25 Telefon:  

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

Saksprotokoll 

 
Utvalg: Hovedutvalg for forvaltning   

Møtedato: 10.03.2016 

Sak: 49/16  Arkivsak: 15/143 

 

SAKSPROTOKOLL - DISPENSASJONSSØKNAD FOR FRØYA VINDKRAFTVERK - RUNDE 2  

 

Vedtak: 

 

1. I henhold til Plan- og bygningslovens § 19-2, gir Frøya kommune Sarepta Energi AS dispensasjon 

fra kommuneplanens arealdel. 

2. Området det dispenseres for begrenses til området det er gitt anleggskonsesjon til. 

3. Sarepta Energi AS gis også dispensasjon fra Plan- og bygningslovens § 21-3, nabovarsel. 

4. Hvis steinalderlokalitet med ID 95270 (i Askeladden) er til hinder for planlagte tiltak, må det 

søkes dispensasjon fra kulturminneloven. 

5. Dersom en under opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i grunnen (mulig fredet 

kulturminne), må en stanse arbeidet og varsle fylkeskommunen.  

 

Enstemmig. 

 

 

Behandling: 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Nils Jørgen Karlsen Arkiv: S82 &13  

Arkivsaksnr.: 18/3228    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

HØRINGSUTTALELSE FRA FRØYA KOMMUNE - DETALJPLAN OG MTA - 

FRØYA VINDKRAFTVERK, TILLEGGSUTTALELSE  

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret i Frøya ønsker å forsterke høringsuttalelsen i K-sak 166/18, datert 

13.12.2018 og oversender NVE følgende tilleggsuttalelse:  

 

«Valget av vindturbiner, som gir en høyde på 180 meter, er en stor endring av tiltaket. 

Kommunestyret i Frøya kommune henstiller derfor NVE å pålegge tiltakshaver endring 

av planlagt vindmøllehøyde, slik at høyden er i tråd med tidligere kommuniserte planer» 

 

Frøya kommune har i tillegg vedtatt ny folkeavstemning i K-sak 03/19, datert 

31.01.2019, JA eller NEI til vindkraftverk på Frøya. Denne gjennomføres 02.04.19. 

Frøya kommune oversender resultatet til NVE så raskt dette foreligger. 

 

 

Vedlegg: 

 

Vedtak i KST-sak 166/18 – Høring av detaljplan og MTA – Frøya vindkraftverk 

Forslag på brev til NVE (Alsaker) 

 

Saksopplysninger:   

 

Frøya kommune har mottatt et forslag på brev, utarbeidet av advokat Alsaker på vegne av 

«Nei til vindkraftverk på Frøya». Brevet er utformet som en henvendelse til NVE fra Frøya 

kommune. I brevet ber Alsaker om at: 

 

1. Frøya kommune henstiller om at NVE stiller søknaden av 19.01.2018 i bero, og at 

Frøya kommune inngir et nytt tilsvar til NVE etter at folkeavstemningen er avholdt 

2. Frøya kommune er av den oppfatning at de endringer det er søkt om representerer 

vesentlige endringer i relasjon til punkt 6 i konsesjonsvilkårene. Dette innebærer, slik 

kommune oppfatter konsesjonsvilkårene, at NVE først må ta stilling til om de 

vesentlige endringene som søknaden av 19.11.2019 representerer kan godkjennes. 

Først deretter kan MTA-søknad behandles. 

 

Formannskapet har bedt rådmann saksbehandle dette brevet.  



 

Slik rådmann tolker dette er Frøya kommunestyre langt på vei enig i flere punkt som Alsaker 

berører i sitt brev. Rådmann viser da til at Kommunestyret i Frøya kommune behandlet høring 

av detaljplan/ MTA for Frøya vindkraftverk i møte den 13. desember 2018 – sak 166/18. 

Kommunestyret vedtok en høringsuttalelse – se fullstendig høringsuttalelse i vedlegg, der 

kommunen tilrår detaljplan/ MTA for Frøya vindkraftverk med visse spesifiserte endringer.  

 

Følgende ble vedtatt om høyden på vindturbinene: 

 
Frøya kommune er bekymret for de negative effektene av den planlagte 

vindkraftutbyggingen, særlig ved at størrelsen på vindturbinene har økt fra den 

opprinnelige navhøyden på 84 meter til 112 meter. De økonomiske tilpasningene vil 

bety økt kollisjonsfare og økt «fangstareal» for fugl, og økt synlighet og skyggekast 

for omgivelsene. 

 
Rådmann foreslår derfor at Frøya kommune forsterker vedtaket, spesielt knyttet til høyden på 

vindmøllene, noe også Alsaker utdyper i sitt forslag til brev. 

 

I punkt 6 i vilkårene som er fastsatt i gjeldende anleggskonsesjon for Frøya vindmøllepark av 

03.10.2016. Her heter det: 

 

«….Dersom valg av leverandør/turbinstørrelse medfører vesentlige endringer av 

tiltaket slik det er spesifisert i konsesjonssøknaden, skal dette fremlegges i detaljplan. 

Eventuell detaljplan skal vise endelig utbyggingsløsning, herunder plassering av 

vindturbiner og adkomst- og internveier. Detaljplanen skal godkjennes av NVE og 

legges til grunn for miljø-, transport og anleggsplan». 

 

I den opprinnelige konsesjonssøknaden fra mars 2012 var størrelse per turbin spesifisert til å 

være på mellom 2,3 og 3 MW. Videre var det i konsesjonssøknaden fra mars 2012 spesifisert 

at navhøyde ville være mellom 60 og 100 meter, mens rotordiameter ville ligge mellom 70 og 

100 meter. Dette ville etter det tiltakshaver selv har opplyst typisk gitt en vindmølle med 

totalhøyde på 135-150 meter. 

 

I tiltakshavers søknad til NVE av 19.11.2018 er de opprinnelige spesifikasjoner vesentlig 

endret. Det er nå tale om turbiner på 4,2 MW. Videre er det nå søkt om navhøyde på 112 

meter, og rotordiameter på 136 meter. Dette vil gi en totalhøyde på vindmøllene på 180 

meter.   

 

Alsaker berører også den planlagte folkeavstemningen i sitt brev. Rådmann viser her til 

kommunestyrets vedtak om ny folkeavstemning, K-sak 03/19, datert 31.01.2019: 

 

Frøya kommunestyre vedtar en ny forlkeavstemning om vindkraftutbygging på Frøya. 

Dette med bakgrunn i det store engasjementet fra Frøyas innbyggere i denne saken.  

 

Det forutsettes at folkeavstemingen blir avholdt så snart som mulig. 

 

 

Vurdering: 



 

Rådmannen viser til K-sak 166/18, 13.12.2018, «Høring av detaljplan og MTA - Frøya 

vindkraftverk» og anbefaler at kommunestyret forsterker sin uttalelse da de planlagte 

vindmøllene med en totalhøyde på 180 meter medfører en stor endring av tiltaket 

sammenlignet med det som har blitt presentert i søknad og forarbeidet til anleggskonsesjonen.  

 

I tillegg har kommunestyret vedtatt at det skal gjennomføres en ny folkeavstemning på Frøya, 

JA/NEI til vindkraft, dato for gjennomføring av avstemningen er satt til 02.04.19. 

 

Ut fra dette innstiller rådmann på at Frøya kommunestyre forsterker uttalelsen til detaljplan/ 

MTA og foreslår følgende punkt som kan oversendes NVE:  

 

Kommunestyret i Frøya ønsker å forsterke høringsuttalelsen i sak 166/18, datert 

13.12.2018 og oversender NVE følgende tilleggsuttalelse:  

 

«Valget av vindturbiner, som gir en høyde på 180 meter, er en stor endring av tiltaket. 

Kommunestyret i Frøya kommune henstiller derfor NVE å pålegge tiltakshaver endring 

av planlagt vindmøllehøyde, slik at høyden er i tråd med tidligere kommuniserte planer» 

 

Frøya kommune har i tillegg vedtatt ny folkeavstemning i K-sak 03/19, datert 

31.01.2019, JA eller NEI til vindkraftverk på Frøya. Denne gjennomføres 02.04.19. 

Frøya kommune oversender resultatet til NVE så raskt dette foreligger. 
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HØRING AV DETALJPLAN OG MILJØ-, TRANSPORT OG ANLEGGSPLAN 

(MTA) - FRØYA VINDKRAFTVERK  
 

Kommunestyret i Frøya kommune har behandlet høring av MTA for Frøya vindkraftverk, med 

følgende uttalelse: 

 

Frøya kommunestyre tilrår Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) med detaljplan for Frøya 

vindkraftverk med følgende endringer:  

 

1. Det skal utarbeides en ROS-analyse som kartlegger tidsperioden når myke trafikanter er 

særlig utsatt på veistrekningen FV 714 Nordhammarvika – Nabeita skole – Frøya 

vindkraftverk. Dette skal danne grunnlag for detaljplan for transport av utstyr. Det skal settes 

en tidsfrist for når utjevnede fartshumper ved Nabeita oppvekstsenter skal tilbakeføres.  

 

2. Kommunen ønsker at man ser på muligheten for å utarbeide turstier i tilknytning til 

endepunktene for internveiene, slik at man oppnår flere rundløypemuligheter og da 

sannsynligvis større bruk av området i et folkehelseperspektiv. Tilrettelegging av turstier med 

rundløypemulighet vil også bidra til å lede turgåing til ønskede områder.  

 

3. Kommunen skal delta i drøftinger om plassering av masseuttak og deponi, da dette kan ha 

innvirkning på elementer tilliggende miljørettet helsevern som støy mv.  

 

4. Plasseringen av turbin 1,2,3,4 og 5 tillates ikke, men flyttes vekk fra området nord-vest i 

konsesjonsområdet, slik at de ikke blir stående mellom reirhylle og næringssøkområde for 

hubropar. Dette begrunnes med at antallet turbiner er redusert til 14 og en kan unngå en 

utbygging i det viktige naturområdet Røssvassmyra og redusere kollisjonsfaren for hubro ved 

at gjennomflyging til fødesøksområdene reduseres.  

 

5. I tabell 7.4, fjerde punkt, om perioder for anleggsarbeid for disse to turbinene, kreves det 

derfor ikke noen hensyn. Formuleringer som så langt det er mulig er uklare retningslinjer. 

Forstyrrelser i hekkeperiode for hubro skal unngås.  

Forstyrrelser av hubro i hekkeperioden 31.01 til 1.10 skal ikke forekomme.  

 

6. Følgende tiltak/revidering av tiltak tas inn i tabell 10: Tiltak friluftsliv:  

 



 Et avtalt antall tilrettelagte rasteplasser/gapahuk/utkikkspunkt i området skal 

opparbeides av utbygger. Plassering og utforming skjer i samarbeid med kommunen 

og/eller frivillige organisasjoner.  

 

 Utbygger skal opparbeide en offentlig tilgjengelig parkeringsplass for et visst antall 

biler ved innkjøringen til konsesjonsområdet.  

 

 Tidligere forslag om utleieordning for sykler i området for vindkraftverk tas inn i 

planen igjen.  

 

7. Avbøtende tiltak utvides slik at alle naboer kommer under tillatt grense for skyggekast (< 8 

timer/år).  

 

8. Fylkeskommunen skal utføre oppmerking av kulturminnet Tomasvatnet 1 med sikringssone 

før anleggsstart.  

 

9. Turbin 7 flyttes slik at sveipearealet ikke kommer i konflikt med områdene utenfor det 

opprinnelige konsesjonsområdet.  

 

Frøya kommune er bekymret for de negative effektene av den planlagte vindkraftutbyggingen, 

særlig ved at størrelsen på vindturbinene har økt fra den opprinnelige navhøyden på 84 meter 

til 112 meter. De økonomiske tilpasningene vil bety økt kollisjonsfare og økt «fangstareal» for 

fugl, og økt synlighet og skyggekast for omgivelsene.  

 

 

 

Samlet saksframstilling som viser behandling i Frøya formannskap og kommunestyre med 

saksframlegg ligger vedlagt.  

 

Ta gjerne kontakt hvis noe er uklart. 

 

 

Med hilsen 

Frøya kommune 

 

Øyvor Helstad 

Miljøkonsulent 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 

 

 



   
 

Norges vassdrags- og energidirektorat 
Abelsgt. 9 
7030 Trondheim 
 
E-post: nve@nve.no 
 
 
 
 
 
DETALJPLAN OG MTA-PLAN FOR FRØYA VINDKRAFTVERK  
 
Det vises til brev fra Frøya kommune i ovennevnte sak av 18.12.2018. I dette brevet ble det gitt uttrykk for 
at kommunestyret i Frøya tilrådde tiltakshaver sin søknad av 19.11.2018 om MTA med detaljplan for Frøya 
vindkraftverk med visse spesifiserte endringer. 
 
NVE gjøres med dette oppmerksom på at Frøya kommunestyre den 31.01.2019 besluttet å avholde 
folkeavstemning om vindmølleparksaken. Denne vil bli gjennomført i løpet av 1-2 måneder. Vi vil på denne 
bakgrunn henstille om at NVE stiller søknaden av 19.01.2018 i bero. Kommunen vil inngi et nytt tilsvar til 
NVE etter at folkeavstemningen er avholdt. 
 
Frøya kommune vil også vise til punkt 6 i vilkårene som er fastsatt i gjeldende anleggskonsesjon for Frøya 
vindmøllepark av 03.10.2016. Her heter det: 
 

«….Dersom valg av leverandør/turbinstørrelse medfører vesentlige endringer av tiltaket slik det 
er spesifisert i konsesjonssøknaden, skal dette fremlegges i detaljplan. Eventuell detaljplan skal 
vise endelig utbyggingsløsning, herunder plassering av vindturbiner og adkomst- og internveier. 
Detaljplanen skal godkjennes av NVE og legges til grunn for miljø-, transport og anleggsplan». 

 
Videre er det presisert i punkt 8 i konsesjonsvilkårene at arbeid relatert til anlegget ikke kan settes i gang 
«..før miljø-, transport og anleggsplan er godkjent av NVE.» 
 
I den opprinnelige konsesjonssøknaden fra mars 2012 var turbinstørrelse per turbin spesifisert til å være 
på mellom 2,3 og 3 MV. Videre var det i konsesjonssøknaden fra mars 2012 spesifisert at navhøyde ville 
være mellom 60 og 100 meter, mens rotordiameter ville ligge mellom 70 og 100 meter. Dette ville etter det 
tiltakshaver selv har opplyst typisk gitt en vindmølle med totalhøyde på 135 meter. 
 
I tiltakshavers søknad til NVE av 19.11.2018 er de opprinnelige spesifikasjoner vesentlig endret. Det er nå 
tale om turbiner på 4,2 MV. Videre er det nå søkt om navhøyde på 112 meter, og rotordiameter på 136 meter. 
Dette vil gi en totalhøyde på vindmøllene på 180 meter.   
 
Tiltakshaver har også oppgitt at det samlede sveipareal for rotorbladene vil bli større for 14 store vindmøller 
enn for de 26 mindre møllene i opprinnelige spesifisert løsning fra mars 2012. 
 
Frøya kommune er av den oppfatning at de endringer det er søkt om representerer vesentlige endringer i 
relasjon til punkt 6 i konsesjonsvilkårene. Dette innebærer, slik vi oppfatter konsesjonsvilkårene, at NVE 
først må ta stilling til om de vesentlige endringene som søknaden av 19.11.2019 representerer kan 
godkjennes. Først deretter kan MTA-søknad behandles. 
 
NVEs saksbehandling av tiltakshavers endringssøknad av 19.11.2018 forutsettes å finne sted i samsvar med 
energilovens saksbehandlingsregler, og alminnelige forvaltningsrettslige regler om at en sak skal utredes 
så grundig som mulig før vedtak treffes. I forlengelsen av dette er det flere forhold som ikke kan anses 
tilstrekkelig saksutredet i tiltakshavers søknad av 19.11.2018. Herunder kan det ikke ses at konsekvensene 
av økt vindmøllehøyde, og økt sveipeareal, er tilstrekkelig utredet. Dette gjelder konsekvenser både i forhold 
til visuelt influensområde, i forhold til natur, landskap og kulturminner og i forhold til allmennhetens bruk 
av LNF-områder på Frøya. Det må utarbeides kart som viser de arealer møllene vil være synlig fra, og 
illustrasjonsskisser/foto som viser hvordan vindmøller på 180-meter vil se ut fra ulike representative steder 



   
 

i kommunen. Frøya kommune forutsetter at NVE vil tilsikre at alle forhold undergis en forsvarlig 
saksbehandling.  
 
Det bes om at NVE pålegger TrønderEnergi/Sarepta Energi å supplere saksutredningen på de ovennevnte 
punktene. Det bes om at NVE holder kommunen løpende orientert om supplerende utredninger. 
 
Frøya kommune vil i etterkant av den tillyste folkeavstemningen gi NVE en endelig tilbakemelding med 
stillingtagen til tiltakshavers søknad om vesentlig endring/detaljplan/MTA. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Frøya kommune 
 
 
……………………………………. 
……………………………………. 
 
 
Kopi: 
 

- Trøndernergi/Sarepta Energi 
- Miljødirektoratet 
- Trøndelag Fylkeskommune 
- Fylkesmannen i Trøndelag 
-  

 
 
 
 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/415    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 05.02.19  

 

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra møte 05.02.19 godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 05.02.19 

 

 

 

 

 

















 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/414    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT MØTE 12.02.19  

 

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra ekstraordinært møte 12.02.19 godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 12.02.19 

 

 

 

 









 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/418    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

Referatene tas til orientering. 

 

 

Vedlegg: 

 

Endring i inndeling i Lensmanns - og Politistasjonsdistrikter i Trøndelag Politidistrikt 

Ressursplan 2019, RS Trøndelag, Møre og Romsdal 
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Ressursplan RS TRØNDELAG, MØRE OG ROMSDAL

1. Generelt
Redningsselskapet (RS) er en av primærressursene innen sjø- og kystberedskapen hvor 
formålet er å redde liv og berge verdier. RS leverer totalberedskap langs hele kysten, og på 
de største innsjøene. 

Denne ressursplanen viser RS ressurser i Trøndelag, Møre og Romsdal. 
Operasjonsområdet strekker seg fra Brønnøysund i nord til Femunden og Stad i sør.
 
2. Fast bemannede RS skøyter
Fire redningsskøyter som er bemannet hele året med fast ansatt mannskap. Mannskapene 
har høy maritim kompetanse og spesialutdannelse innen SAR (søk og redning), førstehjelp, 
brann og akutt forurensning. Redningsskøytene har kort responstid.

3. Frivillig bemannede redningsskøyter
Seks redningsskøyter som er bemannet med frivillig mannskaper (Redningsselskapets 
sjøredningskorps). Mannskapene er rekruttert fra alle typer yrker og har gjennomgått 
maritime kurs, SAR kurs og førstehjelpskurs i regi av RS. Redningsskøyten har 30 minutters 
responstid.
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Ressursplan R S TRØ N D E LAG, MØ R E O G R O M SD AL

4. Koordinering

HRS – LRS
Hovedredningssentralene har det overordnede operative ansvar ved søk- og rednings-
aksjoner. Den operative koordinering av aksjoner, skjer direkte fra en av de to hoved-
redningssentralene (H RS) som er lokalisert i Bodø og på Sola ved Stavanger. I noen tilfeller
ved sjønære landaksjoner, hvor man ber om støtte fra RS for strandsøk så koordineres
aksjonen fra en av de 12 LRS/lokale redningssentralene.

Kystradio
Kystradioen koordinerer all radiokommunikasjon og annen kommunikasjon som kommer
inn til Kystradio i forbindelse med en nødaksjon. Kystradioen utfører instrukser fra H RS og
holder de informert og oppdatert angående hendelsen. H RS koordinerer ofte sjørednings-
aksjoner via kystradiostasjonene.

5. VHF Maritim
VH F er primærkommunikasjonen for RS. Kystradiostasjonene koordinerer kommunikasjonen
på sjøen og tildeler samtalekanaler i Maritim VH F.

6. Nødnett
Alle RS har Nødnett. RS har lytteplikt i følgende talegrupper:
• lytteplikt i interne talegrupper
• lytteplikt i den SAR-talegruppen som H RS/LRS tildeler for aktuelle

søk- og redningsaksjon på/i sjø og vann
• lytteplikt i den SAM VI RKE-talegruppen som LRS tildeler for aktuell

søk- og redningsaksjon på landbaserte hendelser
• RS er ikke tildelt samtalegruppe BAPS
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7. RS bistår med

110/brannvesen/kommunene
• Brannbekjempelse av fartøyer og bebyggelse fra sjøen eller til kai, 
 eventuelt nær strandsonen. Tunnelbranner nær sjø
• Etterfylling av luftflasker for røykdykkere (gjelder fast bemannede redningsskøyter)
• Plattform for fagleder brann/operativ leder ved koordinering av aksjon
• Pumpekapasitet til lokalt brannvesen og sivilforsvaret
• Bistå med transport og utlegging av lenser/utstyr i forbindelse med akutt forurensning
• Observasjonsplattform
• Fungere som repeater/basestasjon for nødnett der det er dårlige forhold

112/LRS
• RS har inngått avtale med POD (politidirektoratet) om bistand til transport i akutte
    politioperative oppdrag
• Redde liv gjennom HRS/LRS-oppdrag, samt bistå med søk etter  personer 
 og gjenstander, også søk etter antatt omkomne – (SEAO)
• Søk i fjellsider fra sjøen (ved ras, ulykker, leteaksjoner/savnet meldinger)
• Dykking ned til 20 meter, inspeksjonsdykk inkl. fotografering og filming
 (gjelder fast bemannede redningsskøyter)
• Plattform for innsatsleder og koordinering av aksjon
• Etterforskningsplattform med lys, IR-kamera, slepekraft m.v.
• Fungere som repeater/basestasjon for nødnett der det er dårlige forhold 
 og hvor kjøretøy ikke kommer til

113/helsevesenet
• RS har avtale med helseforetak om akuttmedisinsk beredskap
• Transportkapasitet med båreplass (gjelder fast bemannede redningsskøyter)
• Mannskapet er godt kurset i førstehjelp
• Utstyrt med hjertestarter, oksygen og medisinsk førstehjelpsutstyr

8. Beredskap mot akutt forurensing /oljevern
RS har avtale med Kystverket om hvordan RS ressurser kan inngå i den nasjonale 
beredskapen mot akutt forurensning. I denne forbindelse har RS anskaffet miljølekter, 
utstyrt med 300 meter NOFI EP 350 lenser fra Kystverket. I tillegg har Kystverket 
utplassert et antall tilsvarende lenser à 200 meter på de fleste losstasjonene langs kysten. 
Lensene er pakket i såkalte Boombager for transport /slep i høy hastighet. Boombagene 
er plassert i Rørvik, Bodø og Båtsfjord.
 
Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA) er en beredskapsorganisasjon mot 
akutt forurensning på sjø og land. Hvert fylke har sitt eget IUA. Det regionale IUA kan på 
sitt nivå rekvirere bistand fra Kystverkets Beredskapsavdeling om bruk av miljølekteren 
og /eller Boombagene.

9. Dykkertjeneste (nasjonalt)
• 25 redningsskøyter (de fast bemannede skøytene) har dykkere om bord
• 90 yrkesdykkere fordelt på to skift. Disse har dykkerfunksjon i tillegg 
 til primærstilling som skipsoffiser
• RS sine dykkere har sertifikat IDSA Level 1 /Klasse A
• Dykkertjenesten blir i stor grad benyttet av beredskapsaktører, fiskerinæringen 
 og fritidsflåten. Benyttes tidvis til SEAO (søk etter antatt omkomne)

Ressursplan RS TRØNDELAG, MØRE OG ROMSDAL
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10. Lostilbringertjeneste
Det er inngått avtale mellom losformidlingen og Redningsselskapet om tilbringertjeneste
til sjø i områdene Arendal, Farsund, Frøya (Hestvika), Rørvik, Bodø, Svolvær, Myre,
Ballstad og Andenes. Losoppdrag gjelder kun fast bemannede redningsskøyter.

SAR-oppdrag på vegne av H RS har prioritet framfor losoppdrag. RS skal så snart som
mulig melde fra til losformidlingen dersom de er utilgjengelig grunnet SAR-oppdrag.
Etter avsluttet SAR-oppdrag melder RS til losformidlingen om at RS igjen er tilgjengelig
til å løse losoppdrag.

11. Debrief
Redningsskøytene gjennomfører evaluering etter hver aksjon. For at man skal kunne
avdekke og følge opp forbedringsområder er det ønskelig at RS inviteres når det
gjennomføres taktisk debrief mellom alle involverte.

12. SAR-rapport
RS er tilsluttet SAR-rapportsystemet som egen ressurs. Når redningsaksjon er avsluttet
skrives SAR-rapport.

13. Refusjon og utgifter
Utgifter i forbindelse med redningsaksjoner (SAR), rekvirert via H RS, dekkes av H RS.
Ved etatsspesi kke oppdrag som ikke anses som redningstjeneste gjelder RS
gjeldende takster og avtaler.

Ressursplan R S TRØ N D E LAG, MØ R E O G R O M SD AL
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Ressursplan R S TRØ N D E LAG

Varsling
Ved melding om ulykke på sjø, vann og elv, hvor det kan antas at personer er eller står
i fare for å drukne eller å bli nedkjølt, kan RS varsles omgående og det iverksettes innsats
umiddelbart med tilgjengelige ressurser.

RS Trøndelag
• HRS Sør-Norge tlf. 51 51 70 00
• Kystradio Sør tlf. 120 – tlf. 51 69 00 44

Fast bemannede redningsskøyter

RS-stasjon Skøyte Mob.tlf. ISSI nr. Satellitt – Iridium

Rørvik RS Harald V 916 79 626 6512611 (00) 881641410150

Hitra RS Horn Flyer 916 79 642 6514211

*Tar forbehold om endring i disponeringen av redningsskøytene

Frivillig bemannede redningsskøyter

RSRK-stasjon Skøyte Mob.tlf. ISSI nr.

Namsos RS Hvaler 916 79 624 6512411

Levanger RS Båt 16 938 76 324 6530032

Polarcirkel Diving 685 RI B

Trondheim RS Uni 911 44 470 6513111

RS Jens Bye 911 44 470 6516611

Femunden RS Uni Røros 916 79 649 6514911
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*Tidsbruk og rutevalg er kun veiledende og kan avvike ut fra blant annet værforhold,
avgangsstasjon og ressurs på stasjon.

Ressursplan R S TRØ N D E L AG

Fast bemannet redningsskøyte
Skøyte: RS Harald V • Tlf. 916 79 626 • I SSI nr. 6512611 • Satelitt (00) 881641410150

R S Rørvik

RØRVIK

Sør-Gjærslingan
41 min

Abelvær
24 min

Sørøya
51 min

Nordøyan
51 min Bondøya

41 min

Vandsøy
48 min

Austa ord
51 min

Borgan
55 min Måneset

24 min

Flerengstrand
36 min

Sklinna fyr
1 t 5 min

Bessaker
1 t 55 min

Kolvereid
1 t 15 min

Namsos
1 t 24 min

Brønnøysund
1 t 55 min

Nord-Statland
1 t 5 min

Lauvsnes
1 t 5 min

Utvorda
51 min

Leka
55 min

RØRVIK
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*Tidsbruk og rutevalg er kun veiledende og kan avvike ut fra blant annet værforhold,
avgangsstasjon og ressurs på stasjon.

Ressursplan R S TRØ N D E LAG

Fast bemannet redningsskøyte
Skøyte: RS Horn Flyer • Tlf. 916 79 642 • I SSI nr. 6514211

RS Hitra

HITRA

Sula
1 t

Lysøysundet
1 t

Kvenvær
45 min

Brekstad
45 min

Børsa
1 t

Trondheim
1 t 30 min

Mausund
45 min

Titran
1 t

Sistranda
30 min

Foren
1 t
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Ressursplan R S TRØ N D E L AG

*Tidsbruk og rutevalg er kun veiledende og kan avvike ut fra blant annet værforhold,
avgangsstasjon og ressurs på stasjon.

Frivillig bemannet redningsskøyte
Skøyte: RS Hvaler • Tlf. 916 79 624 • I SSI nr. 6512411

R SR K Namsos

NAMSOS

Rørvik
1 t

Statland
17 min

Buholmsråsa
1 t

Lauvsnes
49 min

Lund
47 min

Brakstad
45 min

Røyklibotne
26 min

Vetterhusbotn
30 min

Ramsvika
11 min

Faksdal
26 min

Finnanger
26 min

Sitter
43 min

Utvorda
34 min

Aglen
39 min

Bangsund
11 min

Sjøåsen
21 min

Foldereid
1 t 15 min

Kolvereid
1 t
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Ressursplan R S TRØ N D E LAG

Frivillig bemannet redningsskøyte
RIB: Polarcirkel Diving 685 • Tlf. 938 76 324 • I SSI nr. 6530032

RSRK Levanger

LEVANGER

Verdal
15 min

Stjørdal
70 min

Leksvik
30 min

Åsen ord
60 min

Tautra
40 min

Ytterøya
8 min

Mosvik
25 min

Kjerringvika
20 min

Verrabotn
50 min

Follafoss
35 min

Malm
45 min

Steinkjer
45 min

Vellamelen
65 min

Trongsundet
45 min

*Tidsbruk og rutevalg er kun veiledende og kan avvike ut fra blant annet værforhold,
avgangsstasjon og ressurs på stasjon.
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Ressursplan R S TRØ N D E L AG

Frivillig bemannet redningsskøyte
Skøyte: RS Uni • Tlf. 911 44 470 • I SSI nr. 6513111
RS Jens Bye • Tlf. 916 79 664 • I SSI nr. 6516611

R SR K Trondheim

TRONDHEIM

Steinkjer
1 t 40 min

Verdal
1 t 15 min

Råkvåg
1 t

Stjørdal
30 min

Orkanger
30 min

Fillan
1 t 30 min

Garten
1 t

Vanvikan
20 min

Verrabotn
1 t 40 min

Leksvik
30 min

Ytterøy
1 t

Agdenes
45 min

Gaulosen
30 min

Stokksund
2 t

Froan
1 t 45 min

Halten
2 t 10 min

*Tidsbruk og rutevalg er kun veiledende og kan avvike ut fra blant annet værforhold,
avgangsstasjon og ressurs på stasjon.
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Ressursplan R S TRØ N D E LAG

Frivillig bemannet redningsskøyte
Skøyte: RS Uni Røros • Tlf. 916 79 649 • I SSI nr. 6514911

RSRK Femunden

SYNNERVIKA

Røa
7 min

Haugen
14 min

Revlingen
22 min

Elgå
28 min

Sorken
51 min

Femundsenden
56 min

Buvika
40 min

Jonasvollen
21 min

Femundshytten
12 min

*Tidsbruk og rutevalg er kun veiledende og kan avvike ut fra blant annet værforhold,
avgangsstasjon og ressurs på stasjon.
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Varsling
Ved melding om ulykke på sjø, vann og elv, hvor det kan antas at personer er eller står
i fare for å drukne eller å bli nedkjølt, kan RS varsles omgående og det iverksettes innsats
umiddelbart med tilgjengelige ressurser.

Ressursplan RS MØRE OG ROM SD AL

RS Møre og Romsdal
• HRS Sør-Norge tlf. 51 51 70 00
• Kystradio Sør tlf. 120 – tlf. 51 69 00 44

Fast bemannede redningsskøyter

RS-stasjon Skøyte Mob.tlf. ISSI nr. Satellitt – Iridium

Kristiansund RS Erik Bye 916 79 613 6511311 (00) 881641410151

Fosnavåg RS Hans Hermann Horn 916 79 668 6516811

RS Oscar Tybring 916 79 604 6510411 (00) 881641410157

*Tar forbehold om endring i disponeringen av redningsskøytene

Frivillig bemannede redningsskøyter

RSRK-stasjon Skøyte Mob.tlf. ISSI nr.

Aukra RS Mærsk 916 79 641 6514111

Ålesund RS Det norske Veritas II 916 79 654 6515411
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Ressursplan R S MØ R E O G R O M SD AL

Fast bemannet redningsskøyte
Skøyte: RS Erik Bye • Tlf. 916 79 613 • ISSI nr. 6511311 • Satelitt (00) 881641410151

KRISTIANSUND

Veiholmen
1 t 45 min

Vikan
1 t 30 min

Straumen
1 t 15 min

Brekstad
3 t

Fillan
2 t 15 min

Aure
1 t 30 min

Fjelnesbukta
2 t

Surnadal
1 t 30 min

Halsanaustan
1 t

Sunndalsøra
2 t 30 min

Molde
2 t 45 min

Eldnesvågen
2 t 15 min

Bud
1 t 16 min

Vevang
1 t

Sør Ramsøya
35 min

Tingvoll
1 t

RS Kristiansund

*Tidsbruk og rutevalg er kun veiledende og kan avvike ut fra blant annet værforhold,
avgangsstasjon og ressurs på stasjon.
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Ressursplan R S MØ R E O G R O M SD AL

*Tidsbruk og rutevalg er kun veiledende og kan avvike ut fra blant annet værforhold,
avgangsstasjon og ressurs på stasjon.

RS Fosnavåg

Sykkylven
50 min

Geiranger
1 t 20 min

Stad (Bukketjuvane)
31 min

Hareid
27 min

Aukra
1 t 21 min

Lepsøyrevet
40 min

Volda
45 min

Ørsta
47 min

Ulsteinvik
14 min

Alnes
22 min

Ålesund
33 min

Sandshamn
13 min

FOSNAVÅG

Fast bemannet redningsskøyte
Skøyte: Q1–Q2 RS Hans Hermann Horn • Tlf. 916 79 668 • ISSI nr. 6516811

Q3–Q4 RS Oscar Tybring • Tlf. 916 79 604 • ISSI nr. 6510411 – Satelitt (00) 881641410157
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Ressursplan R S MØ R E O G R O M SD AL

Frivillig bemannet redningsskøyte
Skøyte: RS Mærsk • Tlf. 916 79 641 • I SSI nr. 6514111

R SR K Aukra

AUKRA

Kvitholmen fyr
40 min

Vikan
26 min

Bud
16 min

Tomre ord
28 min

Tres ord
38 min

Molde
22 min

Sekken
30 min

Eidsvåg
1 t 14 min

Åndalsnes
58 min

Brattvåg
40 min

Midsund
30 min

Harøya
30 min

Ona
32 min

*Tidsbruk og rutevalg er kun veiledende og kan avvike ut fra blant annet værforhold,
avgangsstasjon og ressurs på stasjon.



17

Ressursplan R S MØ R E O G R O M SD AL

Frivillig bemannet redningsskøyte
Skøyte: RS Det Norske Veritas II • Tlf. 916 79 654 • I SSI nr. 6515411

R SR K Ålesund

ÅLESUND

Aukra
60 min

Stad
1 t 10 min

Volda
55 min Geiranger

1 t 50 min

Ørsta
50 min

Ulsteinvik
35 min

Hareid
35 min

Sykkylven
35 min

Sands-
hamn
40 min

Alnes
10 min

*Tidsbruk og rutevalg er kun veiledende og kan avvike ut fra blant annet værforhold,
avgangsstasjon og ressurs på stasjon.
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Ressursplan RS MØRE OG ROMSDAL



Stasjonskar t
Midt

RSRK Trondheim

RSRK Ålesund

RS Kristiansund

RS Fosnavåg

RS Hitr a

RS Rørvik

RSRK Aukra

RSRK Femunde n

Brækstad

RSRK Namsos

Trøndelag

Møre og Romsdal

RSRK Levange r

RS = Fast bemannede redningsskøyter
over 15 meter

RSRK = Sjøredningskorps, frivillig bemannede

= Politidistrikt

redningsskøyter under 15 mete r

Ressursplan RS TRØN DELAG, MØRE OG ROM SDAL



Redningsselskapet Region Midt-Norge
Postboks 5027, 6021 Ålesund
Telefon: 06757 – 414 60 404
Besøksadresse:
Magdevågveien 1, 6009 Ålesund 

Regionleder: Bertil Holen
Mobil: 414 60 404
E-post: bertil.holen@rs.no

Beredskapsrådgiver: Stig Fredriksen
Mobil: 905 71 255
E-post: stig.fredriksen@rs.no

Rådgiver: Kenneth Nilsen
Mobil: 922 00 411
E-post: kenneth.nilsen@rs.no
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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Roger Antonsen Arkiv: A20  

Arkivsaksnr.: 19/142    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

OPPFØLGING AV SKOLEBRUKSPLAN - NYE AREALER SISTRANDA SKOLE  

 

 

Forslag til vedtak: 

Formannskapet vedtar at det inngås en leieavtale med Frøy Eiendom AS vedr leie av gamel 

Frøya VGS slik forslag til leiekontrakt foreligger. 

Leiekostnadene for høsten 2019 på kr 1 145 833 eks mva foreslås dekk innenfor kommunens 

vedtatte driftsbudsjett for 2019. Fremtidige leiekostnader innarbeides i økonomiplan.   

 

Vedlegg: 

 

- Leiekontrakt – gamle Frøya VGS - med Frøy Eiendom AS   

 

  

Saksopplysninger:   
Kommunestyret ga i sak K-59/17 av 01.06.17 ved behandling av skolebruksplanen, 

rådmannen i oppdrag å utrede ny 1. - 4. skole med barnehage på Sistranda (oppvekstsenter). 

Videre ble rådmann bedt om å utrede områder rundt dagens skole og andre områder avsatt til 

offentlig formål for å vurdere mulig tomt. Samtidig skulle det gjøres en analyse av hvordan 

situasjon for dagens Sistranda skole vil se ut når denne løsningen er realisert. 

På bakgrunn av dette ble det utarbeidet en funksjonsanalyse.  

Kommunestyret vedtok følgende i sak 62/18:  

 

1. Kommunestyret tar til etterretning vedlagte funksjonsanalyse hva gjelder generelle 

pedagogiske, organisatoriske og arealmessige betraktninger ved etablering av ny 

skole for barnetrinnet. 

2. Kommunestyret ber rådmannen sikre tomt ihht funksjonsanalysens beskrivelse av et 

hensiktsmessig uteområde for barn i nærheten av alternative læringsarenaer, og 



iverksette videre planlegging (skisseprosjekt) for ny fulldelt barneskole på Sistranda 

med plass til 250 elever. 

3. Planløsningen av ny 1-7 skole skal i pedagogisk/organisatorisk og økonomisk 

sammenheng ta hensyn til at første byggetrinn om ønskelig kan bli en skole for 

småskoletrinnet for 150 elever, og at bygget skal kunne utvides for økt elevkapasitet 

og barnehageformål på et senere tidspunkt. 

4. Kommunestyret vedtar at ved etablering av ny 1-7 skole på Sistranda, skal Sistranda 

skole omorganiseres til en ren ungdomsskole. 

 

Kommunestyret vedtok følgende i sak 4/19:  

Kommunestyret gir rådmann fullmakt til å ferdigforhandle en leieavtale innenfor de rammer 

som er beskrevet i saksfremlegget vedr leie av gamle Frøya VGS for en periode på inntil 10 

år. Leieavtalen legges fram for Formannskapet for endelig godkjenning.    

Leiekostnadene for høsten 2019 dekkes innenfor kommunens vedtatte driftsbudsjett for 

2019. Fremtidige leiekostnader innarbeides i økonomiplan.   

 

Økt arealbehov fra skoleåret 2019/2020 
Med økende elevtall har Sistranda skole allerede fra kommende skoleår utfordringer med å 

ha nok klasserom tilgjengelig. I dag organiseres alle trinn med unntak av 6. og 7. trinn som 

to-paralleller - dvs to klasser per årstrinn.  

Elevtallet ved Sistranda skole er i dag henholdsvis 184 elever på barnetrinnet og 123 elever 

på ungdomstrinnet. Fra skoleåret 2019/2020 vil antall elever ved barnetrinnet være ca 190 og 

ca 120 elever ved ungdomstrinnet. Det vil si totalt 310 elever. Fram mot 2040 vil antall 

elever i Frøya kommune i henhold til SSB øke fra dagens 524 til 738 ved høy vekst, og 557 

ved lav vekst - ref tabell 1. Brorparten av elevene vil tilhøre Sistranda skolekrets.  

Tabell 1: SSB folketallsfremskriving for aldersgruppen 6 - 15 år (dvs 1. trinn - 10. trinn) per 1. jan 2018 

5014 Lav nasjonal vekst (LLML) Høy nasjonal vekst (HHMH) 

Frøya kommune 2020 2025 2030 2035 2040 2019 2020 2025 2030 2035 2040 

Menn 6-15 år 267 280 290 289 287 257 269 290 327 361 382 

Kvinner 6-15 år 262 296 284 273 270 252 264 302 319 343 356 

Totalt 6-15 år 529 576 574 562 557 509 533 592 646 704 738 

Det kjøres en parallell prosess vedre ny organisering av Sistranda skole - ref HFD-vedtak 

4/19. 



 
Rådmanns vurdering i K-sak 4/19.  
Tidsaspekter 

Sistranda skole har akutt behov for ett klasserom med tilhørende grupperom fra og med 

høsten 2019. Bakgrunnen er som beskrevet tidligere i saken at det på alle trinn, med unntak 

av 6. og 7. trinn, er to-parallelle trinn - dvs to klasser per årstrinn. Fra høsten 2020 økes 

behovet med ytterligere ett klasserom med tilhørende grupperom.  

Fremtidig behov 

I henhold til SSBs folketallsutvikling 2020 - 2040 for Frøya for aldersgruppen 0 - 15 år er 

veksten på henholdsvis 33 elever ved lav vekst og hele 214 elever ved høy vekst. 

I og med usikkerhet rundt elevtallsutvikling i et 20-års perspektiv vurder rådmann det som 

mest fornuftig å iverksette midlertidige løsninger - for eksempel leie av tilgjengelig bygg.   

Ved å flytte ungdomstrinnet midlertidig til Gamle Frøya VGS frigir dette arealer ved 

Sistranda skole slik at mellomtrinnet kan flytte inn i dagens ungdomstrinns- areal og 

småtrinnet flytte inn det arealet som i dag benyttes av mellomtrinnet. Disse interne 

forflytningene av små- og mellomtrinnet vil ikke kreve noen ombygging, kun 

omorganisering. Som enn konsekvens av dette kan bygget som i dag benyttes av småtrinnet 

stenges ned.   

Ny vurdering vedr evt ny barneskole 1. 7. trinn bør tas opp på et senere tidspunkt og i god tid 

før en eventuell leieavtale går ut.  

Leieavtale 
Det har vært avholdt møte med eier av gamle Frøya VGS, Frøy Eiendom AS om leie av deler 

av bygningsmassen. Skissert arealbehov ved å flytte ungdomstrinnet, som en midlertidig 

løsning for en periode på 10 år, er på ca 2200 m2.  

Eierne har engasjert prosjektutvikling Midt-Norge for å beregne restaurerings-

/oppgraderings- kostanden av skissert arealbehov på ca 2200 m2. Tilstandsrapporten av 15. 

mars 2018 er brukt som grunnlag hva gjelder restaurerings-/oppgraderingstiltak.   

På grunnlag av utarbeidet kostnadsoverslag på restaurerings-/oppgraderingsarbeider av 

skissert arealbehov, tilbyr Frøy Eiendom as følgende tilbud (tilbudet er vedlagt saken):  



 Leiepris for en leieperiode på 10 år er kr 2 500 000 per år inkl inventarkostander i 

klasserom, kontorer, garderobeskap og fellesareal mm (ref vedlagt inventarliste). 

 Frøya kommune har rett til å forlenge leieavtalen med 5 år. 

 Det gis opsjon på kjøp av eiendommen. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Leiekostnadene for høsten 2019 på kr 1 145 833 eks mva foreslås dekk innenfor kommunens 

vedtatte driftsbudsjett for 2019. Fremtidige leiekostnader innarbeides i økonomiplan.   

 

 

 

 

 

 













 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Marit Midtsian Arkiv: PLAN 1620201605  

Arkivsaksnr.: 18/3190    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

GRUNNERVERV NYTT HØYDEBASSENG BREMNESTUVA  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 
1. Frøya kommunestyre vedtar å erverve grunn til bygging av nye høydebasseng på 

Bremnestuva, Gnr. 50 bnr. 74. Grunnerverv gjelder deler av Gnr. 50 bnr. 3, totalt ca.2.600 

m2 til en pris på 75,- pr. m2. I arealet inngår tomteerverv på 1.700 m2, samt vei (øvre halvdel 

av trasé) på 900 m2.  

2. Kjøpekontrakt med tilhørende dokumenter tinglyses som en heftelse på Gnr. 50 bnr, 3. 

3. Ervervet pålydende ca. kr. 195.000, samt kostnader med oppmåling og tinglysing dekkes inn 

gjennom prosjekt 551376 Høydebasseng Bremnestuva. 

4. Varig kostnad for vedlikehold og drift av adkomstvei til høydebasseng innarbeides i 

ordinært driftsbudsjett. 

 

 

Vedlegg: 
1. Avtale for oppgjør om grunnerverv Bremnestuva høydebasseng 

2. Erklæring om veirett 

3. Kart over aktuelt område 

4. Kjøpekontrakt eiendom 

5. Veitrasé øvre halvdel av adkomstvei 

 

Bakgrunn 

 

Frøya kommune har behov for en utbygging av drikkevannsforsyningen; dette for å sikre 

innbyggere samt næringsvirksomhet i kommunen tilstrekkelig mengder med vann av godkjent 

drikkevannskvalitet. Dagens høydebasseng på Bremnestuva har et volum på 700 m3. 

Høydebassengene forsyner befolkningen blant annet i områdene Bremneset, Dyrøya og 

øyrekka, samt industriparken på Nordskaget, der de største aktørene er 

næringsmiddelprodusentene InnovaMar og Nutrimar AS.  

 

Saksopplysninger 

Frøya kommune er grunneier av Gnr. 50 bnr. 74, som er tomteareal for dagens høydebasseng 

på Bremnestuva. Dette tomtearealet er på 2.041 m2. Ved bygging av planlagte nye 



høydebasseng er det nødvendig med en utvidelse av tomteområdet. I reguleringsplan 

Bremnestuva (22.12.2016) er areal regulert til formålet «Vannforsyning» på 3.700 m2. Det er 

derfor behov for et grunnerverv for tomteareal på ca. 1.700 m2 fra Gnr. 50 bnr. 3. 

For rivning av eksisterende høydebasseng, opparbeidelse av tomteareal og bygging av nye 

høydebasseng, er det nødvendig med bruk av tyngre kjøretøy. I den forbindelse er det behov 

for en oppgradering av eksisterende vei (nedre halvdel av adkomstvei) for å sikre adkomst for 

disse kjøretøyene. I tillegg må det foretas endringer i den øvre halvdel av veitrasé, slik at 

tyngre kjøretøy sikres forsvarlig adkomst til området (stigning og svingradier).  

Grunneier er villig til å la Frøya kommune overta området for øvre halvdel av veitrasé; der 

trasé må endres. Dette gjelder ca. 200 meter vei med ny bredde 4.5 meter. Areal for ervervet 

veiområde blir da ca. 900 m2. Arealet fradeles og sammenføyes med Gnr. 50 bnr. 74. Nedre 

halvdel av adkomstvei går over Gnr. 50 bnr. 3, og det er derfor behov for en varig bruksrett 

til denne delen av adkomstveien, slik at tilgang til området sikres for framtiden. Bruksrett 

tinglyses som en heftelse på Gnr. 50 bnr. 3, og blir da en servitutt på Gnr. 50 bnr. 74.  

 

Middelforbruk av behandlet vann av godkjent drikkevannskvalitet for Bremnestuva 

høydebasseng i 2015 var 3061 m3/døgn. Ved brudd i vannforsyning ved renseanlegget ved 

Kjerkdalsvatnet, vil høydebasseng tømmes i løpet av kort tid med uendret vannforbruk i 

henhold til en normalsituasjon. Ved brudd i vannforsyning skal kommunens innbyggere først 

og fremst sikres vann av godkjent drikkevannskvalitet. Dette vil da føre til at vannforsyning 

må kuttes til industriområdet ved Nordskaget. Bedrifter knyttet til industriområdet vil da ikke 

motta tilstrekkelig mengde vann med godkjent drikkevannskvalitet, noe som vil føre til en 

katastrofal situasjon for næringsmiddelproduksjonen som foregår ved industriområdet.  

I forprosjekt for «Høydebasseng Bremnestuva» utarbeidet av Rambøll Norge AS 

(23.09.2016), er nødvendig vannvolum i et drikkevannsbasseng (høydebasseng) beregnet som 

summen av utjevningsvolum, sikkerhetsreserve og brannvannsreserve. I henhold til Rambøll 

Norges As sine beregninger, bør totalt framtidig bassengvolum være minst 5325 m3 (basert på 

forbruk i 2015). I ettertid er beregning av dette volumet økt til 6000 m3, hovedsakelig på 

grunn av økt behov/aktivitet ved industriparken på Nordskag. Det vil derfor være behov for 

bygging av nye høydebasseng; 2 stk. á 3000 m3. 

 

 Vurdering 

 

I forbindelse med utbygging av høydebasseng på Mausund i 2014 ble det inngått avtale om 

grunnerverv for framføring av vei til dette. Her ble pris satt til 50,- pr. m2.  

I forbindelse med etablering/prosjektering av Holahaugan boligfelt ble pris på tomteareal for 

grunnerverv satt til kr. 75,- pr. m2 (2017).  

Det har her vært en naturlig økning av pris pr. m2 i forbindelse med Frøya kommunes 

grunnerverv de senere år.  

Grunneier (Gnr. 50, bnr. 3) ble forelagt en avtale om tomteerverv der pris var satt til kr. 50,- 

pr. m2. Denne avtalen ble ikke godtatt, og grunneier kom med alternative løsninger. En av 

disse alternative løsningene var en meterpris for varig bruksrett til vei. Dette ble vurdert som 

uønskelig, da Frøya kommune har flere tilsvarende avtaler om bruksrett til vei, uten at dette 

har medført kostnader for kommunen. Det ble derfor vurdert som ønskelig for Frøya 

kommune å overta eierskapet på adkomstvei, fremfor kostnad for bruksrett.  

Gjennom forhandlinger med grunneier har Frøya kommune kommet frem til en annen løsning, 

noe som også var delvis foreslått fra grunneier. Det er denne løsningen som her skal 

behandles, dvs. tomtepris på kr. 75,- pr. m2 for ervervet areal. I ervervet areal inngår 

tomteareal og øvre halvdel av veitrasé for adkomstvei. Inkludert i denne prisen ligger fri og 



varig bruksrett til nedre halvdel av adkomstvei, samt tillatelse til oppgradering og utbedring 

av denne. 

 

Konklusjon 

 

På bakgrunn av overnevnte betraktninger og vurderinger anbefaler Rådmann at Frøya 

kommune inngår avtale om grunnerverv med grunneier av Gnr. 50 bnr. 3 for kr. 75,- pr. m2, 

totalt ervervet areal ca. 2.600 m2. Prisen vurderes å være i tråd med hva Frøya kommune 

tidligere har betalt for tilsvarende grunnerverv. 

Ved positivt vedtak vil det unngås ytterligere forsinkelser i prosjektet, og sikrer Frøyas 

innbyggere og næringsmiddelprodusenter tilgang til tilstrekkelig mengde vann av godkjent 

drikkevannskvalitet. 

 

 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



AVTALE FOR OPPGJØR AV GRUNNERVERV FOR BREMNESTUVA HØYDEBASSENG 

 

Frøya kommune ønsker å foreta erverv av deler av eiendommen Gnr. 50 bnr. 3 i Frøya 

kommune.  

Frøya kommune tilbyr et oppgjør på kr. 75,- pr. m2.  

Areal avsatt til «Vannforsyning» i reguleringsplan er på 3.700 m2. Frøya kommune er fra før 

grunneier av Gnr. 50, bnr. 74, som utgjør 2041 m2 av det avsatte arealet. Tomteareal som 

ønskes ervervet er ca. 1700 m2. 

I tillegg vil Frøya kommune overta deler av veitrasé (øvre halvdel); veien måler ca. 200 

meter. Med veibredde på 4,5 meter, vil dette utgjøre et areal på ca. 900 m2. 

 

Samlet tomteareal ervervet blir på ca. 2600 m2, og total godtgjørelse for tomteareal vil da 

være ca. kr. 195.000,-. 

Dette vil da være endelig oppgjør for Frøya kommunes erverv av grunn for høydebasseng og 

deler av veitrasé til området på Bremnestuva. 

 

Denne avtalen er utferdiget i 2 eksemplarer, hvorav ett beholdes av hver av partene. 

 

Jeg godtar avtalen for oppgjør av Frøya kommunes erverv av grunn for høydebasseng og 

deler av veitrasé på Bremnestuva, og bekrefter samtidig at denne vil være endelig oppgjør 

for dette. 

 

 

Sted:_____________________________ Dato:______________ 

 

 

__________________________________________ 

Kristian Skarsvåg 

 

 

Kontonr.:____________________________________________ 

 



 

 

ERKLÆRING OM VEIRETT 

 

Eier av eiendommen Gnr. 50, bnr. 3 i Frøya kommune gir Frøya kommune, org. nr. 

964 982 597, tillatelse til oppgradering av eksisterende vei på nedre halvdel av veitrasé, i 

forbindelse med etablering av nye høydebasseng på Bremnestuva. Samtidig gis det en varig 

bruksrett til veien i forbindelse med drift og vedlikehold av høydebasseng og tilhørende 

vannledninger.  

For øvre halvdel av veitrasé blir Frøya kommune grunneier, og denne inngår i Gnr. 50, bnr. 

74. Eier av eiendommen Gnr. 50, bnr. 3 gis varig bruksrett til denne. 

Oppgradering og utbedring skjer på kommunens bekostning. Eksisterende avkjørsler til 

traktorveier skal opprettholdes langs hele veitraséen. 

Dersom veien blir skadet i forbindelse med ferdsel i anleggsperioden, eller senere ved 

vedlikehold av vannledning og høydebasseng, skal nedre halvdel av veitrasé tilbakeføres til 

minimum den stand den var i før tiltaket tok til. 

Framtidig drift og vedlikehold av vei besørges av Frøya kommune. 

Grunneieren samtykker til at denne erklæringen kan tinglyses på eiendommen Gnr. 50, bnr. 

3 for kommunens kostnad. 

 

 

Sted__________________________________________ Dato_____________________ 

 

___________________________________________________________ 

Kristian Skarsvåg 

 

____________________________________________________________ 

Fødselsnr. (11 siffer) 

Vedlegg: Kart over ny veitrasé 





KJØPEKONTRAKT 

 

Selger: Kristian Skarsvåg, Sandvikveien 58, 7270 Dyrvik, personnr. _______________ 

Kjøper: Frøya kommune, Rådhusgata 25, 7260 Sistranda, org. nr. 964 982 597 

 

1. Overdragelsen omfatter 

Overdragelsen omfatter del av eiendommen Gnr. 50, bnr. 3 i Frøya kommune. 

Tomteareal som erverves er på ca. 1.700 m2 og er vist på vedlagte kart som er en del 

av denne kontrakt. Området er regulert til «Vannforsyning», og skal benyttes til 

bygging av nye høydebasseng på Bremnestuva. Overdragelse omfatter også øvre 

halvdel av veitrasé; ca. 200 meter vei, areal ca. 900 m2. Total areal som overdras er 

på 2600 m2. 

 

 

2. Kjøpesum og betaling 

Kjøpesum er fastsatt til kr. 75 pr. m2. Oppgjør skjer etter at matrikkelbrev er utstedt 

og arealet nøyaktig beregnet. Kjøper står ansvarlig for alle utgifter i forbindelse med 

overdragelsen.  

 

3. Overdragelse/andre bestemmelser 

I overdragelsen inngår også varig bruksrett til vei som avtalt i eget tinglyst dokument.  

Kjøper overtar eiendommen ved tinglysing av skjøte. Det er selgers ansvar å slette 

evt. økonomiske heftelser på eiendommen før skjøte tinglyses.  

Kjøper gis fullmakt til å søke om fradeling av arealet. 

 

4. Vedlegg 

Som vedlegg til kontrakten følger: 

1. Avtale for oppgjør av grunnerverv for Bremnestuva høydebasseng 

2. Erklæring om veirett 

3. Kart som viser eiendommen som omfattes av overdragelsen 

4. Skisse som viser veitrasé for øvre halvdel av adkomstvei 

 

 

 



5. Antall eksemplarer 

Denne kontrakt er utferdiget i to eksemplarer, hvorav ett til hver av partene. 

 

 

Sted/dato:____________________  Sted/dato:_______________________ 

 

___________________________  _________________________________ 

Frøya kommune    Kristian Skarsvåg 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Ann Magritt Glørstad Arkiv: P30  

Arkivsaksnr.: 19/305    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskap 

Kommunestyret 

 

TRONDHEIM HAVN IKS - GODKJENNING AV INDRE FOSEN KOMMUNE SOM 

DELTAKER I HAVNESELSKAPET  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

1. Vedtak fattet i representantskapet i Trondheim havn IKS i sak 4/18 av 11.06.2018 om 

inntreden av Indre Fosen kommune som ny deltakerkommune i Trondheim Havn IKS, 

godkjennes. 

2. Fremlagt forslag til oppdatert selskapsavtale for Trondheim Havn IKS, gjeldende fra 

01.01.2019, godkjennes med henvisning til § 4 i Lov om interkommunale selskap. 

 

 

Vedlegg: 

1. Brev fra Trondheim Havn IKS – godkjenning av Indre Fosen kommune som deltaker i 

havneselskapet. 

2. Inntreden av ny deltakerkommune i Trondheim Havn IKS – anmodning om politisk 

behandling. 

3. Trondheim Havn IKS – Indre Fosen - deltakelse i Trondheim Havn IKS  

 

 

Saksopplysninger:   

Trondheim Havn IKS oversender ved epost den 04.02.2019 henvendelse til eierkommunene i 

Trondheim Havn IKS forespørsel om godkjenning av ny eierkommune i havneselskapet, 

nærmere bestemt Indre Fosen kommune. 

 

Indre Fosen kommune er en sammenslåing av tidligere Leksvik og Rissa kommune, og hvor 

Leksvik kommune tidligere har vært deltaker i Trondheim Havn IKS siden sammenslåingen 

med Indre Trondheimsfjord Havnevesen IKS i 2013.  Leksviks eierandel var på 0,3%. 

 

I forarbeidene med sammenslåing av ovennevnte kommuner ble det utarbeidet en 

forprosjektrapport for «Mulig deltakelse i Trondheim Havn IKS for Indre Fosen kommune».  

Rapporten ble behandlet i representantskapet i Trondheim Havn IKS den 11.06.2018 og var 

grunnlaget for den forutgående behandling i søkerkommunene og styret i Trondheim Havn 

IKS. 

 



Ved inntreden i Trondheim Havn IKS er det lagt til grunn at eiendommer/kaianlegg i tidligere 

Leksvik kommune med 0,3% forblir i selskapet.  Eieranlegg/kaianlegg som er beliggende i 

tidligere Rissa kommune forblir i kommunens eie. 

I og med at status på eiendommer/kaianlegg er uendret, vil Indre Fosens eierandel i 

Trondheim Havn IKS forbli den samme som tidligere Leksvik kommune, dvs 0,3%. 

 

I representantskapets behandling og ved revidering av ny tekst i selskapsavtalen ble det lagt til 

grunn at Trøndelag fylkeskommune skulle ha 2 observatører, etter at Sør- og Nord-Trøndelag 

frem til fylkessammenslåingen hadde hatt 1 observatør hver. 

 

Idet endringene i selskapsavtalen ble betraktet som uvesentlige, ble det konferert med 

Brønnøysundregistrene om en forenklet behandling.  Det ble av forannevnte muntlig akseptert 

at ordførerne ved representantskapets behandling kunne signere den nye selskapsavtalen uten 

at kommunestyrene skulle behandle endringen. 

 

Søknaden fra Indre Fosen kommune ble behandlet i representantskapet den 11.06.2018, sak 

4/18 med bakgrunn i denne aksept og med følgende vedtak: 

 

«Representantskapet godkjenner Indre Fosen kommune som deltaker i Trondheim Havn IKS.  

Indre Fosen kommune vil ha en eierandel på 0,3%.   Saken behandles av eierkommunene 

ved at ordførerne signerer ny selskapsavtale.» 

 

Ved oversendelse og registrering i Brønnøysundregistrene av ny avtale påpeker 

Brønnøysundregistrene at ordførers signering ikke er tilstrekkelig og at godkjenning må skje i 

hvert enkelt kommunestyre i eierkommunene. 

 

Det kan opplyses at ihht selskapsavtalens § 9 ligger kompetansen til å innlemme nye 

deltakerkommuner hos selskapets representantskap og krever tilslutning fra samtlige 

deltakere, jfr selskapsavtalens § 8.  Inntreden av nye deltakerkommuner betinger endring av 

selskapsavtalen.  En slik endring skal behandles av den enkelte kommune i kommunestyret, og 

krever for å bli vedtatt, tilslutning fra alle deltakere. 

 

Representantskapet i Trondheim Havn IKS har anbefalt eierkommune følgende felles vedtak i 

saken: 

1. «Vedtak fattet i representantskapet i Trondheim Havn IKS i sak 4/18 av 11.06.2018 

om inntreden av Indre Fosen kommune som ny deltakerkommune i Trondheim Havn 

IKS, godkjennes. 

2. Fremlagt forslag til oppdatert selskapsavtale for Trondheim Havn IKS, gjeldende fra 

01.01.2019, godkjennes med henvisning til § 4 i Lov om interkommunale selskap.» 

 

 

Vurdering: 

Rådmannen anbefaler kommunestyret å slutte seg til representantskapet i Trondheim Havn 

IKS sitt vedtak i sak 4/18, møte den 11.06.2018 om godkjenning opptak av Indre Fosen 

kommune i selskapet med tilhørende revidering av selskapsavtale. 

 

Forhold til overordna planverk: 

I tråd med kommuneplanens samfunnsdel «Utvikle gode arenaer for partnerskap» 

 



Økonomiske konsekvenser: 

Ingen 
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TRONDHEIM HAVN IKS  - 
GODKJENNING AV INDRE FOSEN KOMMUNE SOM DELTAKER I HAVNESELSKAPET 
 
Representantskapet i Trondheim Havn IKS  vedtok i møte 11.06.18, sak 4/18 å godkjenne Indre Fosen 
kommune som ny deltaker i Trondheim Havn IKS. 
Foruten at vedtak ble fattet, ble saken behandlet av eierkommunene ved at ordførerne i møtet signerte 
ny selskapsavtale. 
Ved registrering i Brønnøysund ble det påpekt at en godkjenning ved ordførernes signering ikke var 
tilstrekkelig, og at godkjenning måtte skje i hvert enkelt kommunestyre. 
 
Saken er redegjort for i vedlegg, og det er foreslått tekst til felles vedtak i samtlige kommunestyrer. 
 
Vi ber om snarlig behandling i kommunestyret. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Siri Basmo  
Trondheim Havn IKS 
73 99 17 00 | firmapost@trondheimhavn.no | trondheimhavn.no 
 

 
 
 



Til Ordfører i  

Verdal kommune, Trondheim kommune, Orkdal kommune, Stjørdal kommune, levanger kommune, 
Steinkjer kommune, Malvik kommune, Verran kommune, Frosta kommune, Namsos kommune, 
Inderøy kommune. 

 

INNTREDEN AV NY DELTAKERKOMMUNE I TRONDHEIM HAVN IKS  - 
ANMODNING OM POLITISK BEHANDLING 

Indre Fosen kommune har søkt om deltakelse i Trondheim Havn IKS, og saken ble behandlet i 
representantskapet 11.06.2018, sak 4/18.   
Slikt vedtak ble fattet: 

«Representantskapet godkjenner Indre Fosen kommune som deltaker i Trondheim Havn IKS.  Indre 
Fosen kommune vi ha en eierandel på 0,3 %.  Saken behandles av eierkommunene ved at ordførerne 
signer ny selskapsavtale.» 

Indre Fosen er en sammenslåing av de tidligere Leksvik og Rissa kommune, hvorav Leksvik har vært 
deltaker i Trondheim Havn IKS siden sammenslåingen med Indre Trondheimsfjord Havnevesen IKS i 
2013.  Leksviks eierandel var på 0,3 %. 

I forberedelsesfasen for sammenslåing av Rissa og Leksvik kommune ble det utarbeidet en 
forprosjektrapport for «Mulig deltakelse i Trondheim Havn IKS for Indre Fosen kommune». 
Denne rapporten, slik den forelå i saksdokumentene i representantskapsmøtet 11.06.2018, var 
grunnlaget for den forutgående behandling i søkerkommunene og i styret i TH. 

Ved inntreden i Trondheim Havn IKS er det lagt til grunn at eiendommer/kaianlegg i tidligere Leksvik  
kommune (0,3 % eierandel) forblir i selskapet.  Eieranlegg/kaianlegg som er beliggende i tidligere 
Rissa kommune forblir i kommunens eie. 
Som følge av at status på eiendommer/kaianlegg er uendret vil Indre Fosens eierandel i TH være den 
samme som for tidligere Leksvik kommune, nemlig 0,3 %. 

I representantskapets behandling, og i teksten av ny selskapsavtale ble videre lagt til grunn at 
Trøndelag fylkeskommune skulle ha 2 observatører, etter at Sør- og Nord-Trøndelag frem til 
fylkessammenslåingen hadde hatt 1 observatør hver. 

 

Behovet for politisk behandling i eierkommunene. 

Som følge av at endringene i selskapsavtalen ble betraktet som uvesentlige, ble det konferert med 
Brønnøysundregistrene om en forenklet behandling.  Det ble muntlig akseptert at ordførerne ved 
representantskapets behandling kunne signere den nye selskapsavtalen i stedet for behandling i det 
enkelte kommunestyre. 
På denne bakgrunn ble vedtak i sak 4/18 fattet. 

Ved senere registrering i Brønnøysundregistrene har full behandling i det enkelte kommunestyre blitt 
anvist.  Ny kontakt med Brønnøysund er tatt, uten at deres standpunkt er endret.  Administrasjonen 



har derfor uten ytterligere diskusjon valgt å oversende saken til behandling i kommunestyrene på 
ordinært vis. 

Sakens dokumenter. 

Sakens dokumenter forelå ved behandlingen i representantskapet 11.06.2018, sak 4/18. 
Disse dokumentene følger som vedlegg til dette brev. 

Politisk behandling i bystyre/kommunestyre i nåværende deltakerkommuner ved inntreden av nye 
deltakerkommuner. 

Ved inntreden av nye deltakere, må selskapsavtalen oppdateres til å omfatte disse.  Oppdatert 
selskapsavtale følger vedlagt for godkjenning.  

I hht. selskapsavtalens § 9 ligger kompetansen til å innlemme nye deltakerkommuner hos selskapets 
representantskap og krever tilslutning fra samtlige deltakere, jfr. selskapsavtalens § 8. 
Inntreden av nye deltakerkommuner betinger endring av selskapsavtalen. En slik endring skal 
behandles av den enkelte kommune i kommunestyret, og krever for å bli vedtatt tilslutning fra alle 
deltakere. 

 

Forslag til vedtak i våre eierkommuner. 

Våre nåværende deltakerkommuner inviteres til å fatte slikt, likelydende vedtak: 

1. Vedtak fattet av representantskapet i Trondheim Havn IKS i sak 4/18 av 11.06.2018 om 
inntreden av Indre Fosen kommune som ny deltakerkommune i Trondheim Havn IKS, 
godkjennes. 

2. Fremlagt forslag til oppdatert selskapsavtale for Trondheim Havn IKS, gjeldende fra 
01.01.2019, godkjennes med henvisning til § 4 i Lov om interkommunale selskap. 
 

Vi tillater oss å be om en snarlig behandling i bystyre/kommunestyre av hensyn til å få bragt 
formalitetene i orden i Brønnøysundregistrene. 

 

Med hilsen 
Trondheim Havn IKS 

 

Knut Thomas Kusslid       Dina Elverum Aune 
Havnedirektør        Økonomisjef 

 

 

 



Vedlegg; 

Saksdokumenter, representantskapets sak 4/18 
Oppdatert selskapsavtale pr. 01.01.2019 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Kristin Strømskag Arkiv: F11 &13  

Arkivsaksnr.: 19/56    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

HØRING DELSTRATEGI - TRAFIKKSIKKERHET - TRØNDELAG 

FYLKESKOMMUNE  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Frøya kommunestyre tar Delstrategi Trafikksikkerhet til orientering og ønsker å gi følgende 

høringsuttalelse: 

1. Frøya kommune er sertifisert som Trafikksikker kommune. Vi ønsker å understreke 

viktigheten av at fylkeskommunen samarbeider med kommunene i sitt arbeid med 

trafikksikkerhet. Gjennom samordnet innsats i barn og ungdoms utdanningsløp vil vi 

sammen bidra til langsiktig og systematisk holdningsskapende arbeid.  

 

2. Frøya kommune vil understreke fylkeskommunens ansvar som kunnskapsleverandør til 

målrettet trafikksikkerhetsarbeid.  

 

3. Kunnskapsgrunnlag med ulykkesdata og risikoanalyser bør også innarbeides i 

beslutningsgrunnlaget for prioritering av gang- og sykkelsveier, utover 

funksjonsklassifiseringen i Delstrategi veg.  

 

4. Frøya kommune støtter fylkeskommunens fokus på trafikksikker skoleskyss og 

kollektivtrafikk. Frøya kommune er en kommune med en høy andel barn avhengige av 

skoleskyssordning. Som veieier og ansvarlig for skoleskyss bør fylkeskommunen ha et 

økt fokus på trafikksikre overganger med busskur, veibelysning og godt markerte 

busstopper.  

 

 

 

Vedlegg: 

Høringsbrev 

Høringsutkast Delstrategi trafikksikkerhet 

 

Saksopplysninger:   

Frøya kommune mottok 8. januar 2019 delstrategier innen samferdsel til høring fra Trøndelag 

fylkeskommune. Delstrategiene innen samferdsel omfatter områdene; veg, trafikksikkerhet, 

gods, mobilitet og sjø.  

 



Delstrategi veg ble vedtatt i fylkestinget oktober 2018. Denne høringen omfatter de fire 

gjenstående områdene. Delstrategiene vil behandles politisk som enkeltstående saker. 

Høringsfristen er satt til 15. april 2019.  

 

Sammendrag Delstrategi trafikksikkerhet 

Trafikksikkerhet er et overordnet samfunnsmål. Delstrategi trafikksikkerhet skal bidra til å 

operasjonalisere og konkretisere de føringer som er lagt i Trøndelagsplanen og 

samferdselsstrategien innenfor området trafikksikkerhet. 

 

Samferdselsstrategien fremhever at Trøndelag fylkeskommune skal være en godt synlig aktør 

innenfor trafikksikkerhet.  

 

Overordnet mål for trafikksikkerhetsarbeidet er nullvisjonen med en visjon om at det ikke skal 

forekomme ulykker med drepte eller livsvarig skadde i trafikken. Trafikksikkerhetsarbeidet 

skal bidra til at risikoen for at ulykker skjer og at konsekvensene når de skjer minimaliseres. 

Utviklingen går i riktig retning, men videre utvikling vil nok kreve grundigere og mer 

målrettede tiltak enn tidligere.  

 

Fylkeskommunen berører temaet trafikksikkerhet i de fleste funksjonsområdene som 

fylkeskommunen operer i, direkte og indirekte. De mest sentrale områdene i så måte er 

Samferdsel med ansvar for fylkesvegene og kollektivtrafikken. Videregående utdanning og 

folkehelsearbeidet har også klare interesser og ansvar i grenseflaten opp mot 

trafikksikkerhetsarbeid.  

 

Fylkeskommunen har et viktig ansvar etter vegtrafikkloven for å tilrå og samordne tiltak for 

å fremme trafikksikkerheten i fylket. Dette ansvaret inkluderer samordning også av forhold 

som ligger utenfor fylkeskommunal tjenesteproduksjon. Dette ansvaret har i stor grad vært 

ivaretatt gjennom Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU).  

 

Hovedtrekkene i denne strategien er:  

• Fylkeskommunen skal i hele egen organisasjonen løfte, tydeliggjøre og sette klare 

krav til eget trafikksikkerhetsarbeid. Dette gjennom tiltaket «trafikksikker 

fylkeskommune» etter nasjonal mal. Med dette ønsker fylkeskommunen å sikre 

bevissthet og gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak i egen virksomhet.  

 

• Dernest legger strategien opp til at fylkeskommunen utarbeider plan for offensiv 

satsing av trafikksikkerhetstiltak overfor ungdom på arenaen videregående 

utdanning.  

 

• Strategien legger opp til høye ambisjoner rundt sikker skoleskyss. Dette gjennom 

satsing og målrettet arbeid i samarbeid med aktører som AtB, Videregående 

Utdanning, kommunene og FTU.  

 

• Kompetanse, samhandling og koordinering er viktige forutsetninger for utvikling og 

resultater i arbeidet med trafikksikkerhet. Strategien omhandler dette spesielt og da 

med organisering gjennom en koordinatorrolle som et av flere viktige strategigrep.  

 

• Strategien legger også opp til at fylkeskommunen vil bruke sin kunnskap og sitt 

nettverk til å ta en bredere rolle som tilrettelegger, koordinator og arenabygger der 



dette er ønsket eller påkrevd. Samhandling mellom aktører kan startes ved at 

fylkeskommunen tar en aktiv rolle i forhold til det å bane vei for gode initiativ. Målet 

er å bidra til at flere viktige trafikksikkerhetsutfordringer kan bli løftet og løst.  

 

• Delstrategi veg legger føring for trygge fylkesveger og for utbygging av gang- 

sykkelveger.  

 

Vurdering: 

Trafikksikkerhet er et tema som berører mange områder; folkehelse, holdningsskapende 

arbeid, veistandard, gang- og sykkelveier m.m. Områdene har også gjerne delt ansvar mellom 

f.eks. Statens vegvesen, fylkeskommuner og kommuner. Denne delstrategien har fokus på 

fylkeskommunens organisatoriske arbeid med trafikksikkerhetsarbeidet, særlig i forhold til 

koordinatorrollen. Delstrategi veg legger føring for trygge fylkesveger og for utbygging av 

gang- sykkelveger. Denne ble vedtatt høsten 2018.  

 

Frøya kommune ble i 2017 sertifiert som Trafikksikker kommune. Høringsuttalelsen fokuserer 

særlig på områder hvor kommunen og fylkeskommunen kan understøtte hverandres arbeid i 

forhold til trafikksikkerhet.  

 

Forhold til overordna planverk: 

I tråd med kommunens trafikksikkerhetsplan.  

 

 

 



 

 
Trøndelag fylkeskommune   
Samferdsel - seksjon Kvalitet  
 

 

Mottakere: kommuner, regionråd og aktuelle høringsparter 

  

 

  

Vår dato: 08.01.2019 Vår referanse: 201839882-65 Vår saksbehandler: 

Deres dato:    Deres referanse:    Jørn Arve Flått 

     

Høring delstrategier innen samferdsel og tilbud om 
orientering - Høringsfrist 15. april 

Strategi for samferdselsområdet i Trøndelag ble vedtatt av fylkestinget i desember 

2017, sak 17/34. I forbindelse med behandlingen av denne ble det bestilt delstrategier 

for hvert av følgende områder: veg, trafikksikkerhet, gods, mobilitet og sjø.    

 

Det ble våren 2018 gjennomført en serie dialogkonferanser for å hente innspill i forkant 

av utvikling av strategiene.  De fire delstrategiene trafikksikkerhet, gods, mobilitet og 

sjø ble lagt fram for politisk behandling i fylkesutvalg i november 2018 og blir nå sendt 

ut på høring til kommunene.  

 

Vegstrategien ble vedtatt i fylkestinget i oktober. Se sak 18/140 

 

I løpet av høringsperioden er samferdselsavdelinga tilgjengelig for kommunene gjennom 

regionrådene, om de ønsker en orientering om strategiene før de behandles i 

kommunene.  

 

Høringsutkastene til delstrategiene og vedtatte samferdselsstrategier er tilgjengelig på 

fylkeskommunens hjemmesider. https://www.trondelagfylke.no/vare-

tjenester/samferdsel/Planer/ 

 

Høringsfrist for skriftlige innspill til delstrategiene er 15. april 2019. Høringssvarene 

sendes til mailto:postmottak@trondelagfylke.no 

 

For de regionrådene som ønsker en orientering kan vi gjennomføre møter i perioden 

januar, februar og mars.  Det er derfor ønskelig med snarlig tilbakemelding fra de ulike 

regionrådene om aktuelle møtedatoer. Vi ber om at disse sendes Jørn Arve Flått 

jorfl@trondelag.fylke.no  tlf. 934 58 914 innen 25. januar 2019. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Erlend Solem 

Fylkesdirektør Samferdsel 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
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1. Sammendrag 
Trafikksikkerhet er et overordnet samfunnsmål. Delstrategi trafikksikkerhet skal bidra til å 

operasjonalisere og konkretisere de føringer som er lagt i Trøndelagsplanen og 

samferdselsstrategien innenfor området trafikksikkerhet.  

Samferdselsstrategien fremhever at Trøndelag fylkeskommune skal være en godt synlig aktør 

innenfor trafikksikkerhet.  

Overordnet mål for trafikksikkerhetsarbeidet er nullvisjonen med en visjon om at det ikke skal 

forekomme ulykker med drepte eller livsvarig skadde i trafikken. Trafikksikkerhetsarbeidet skal 

bidra til at risikoen for at ulykker skjer og at konsekvensene når de skjer minimaliseres. 

Utviklingen går i riktig retning men videre utvikling vil nok kreve grundigere og mer målrettede 

tiltak enn tidligere. 

Fylkeskommunen berører temaet trafikksikkerhet i de fleste funksjonsområdene som 

fylkeskommunen operer i, direkte og indirekte. De mest sentrale områdene i så måte er 

Samferdsel med ansvar for fylkesvegene og kollektivtrafikken. Videregående utdanning og 

folkehelsearbeidet har også klare interesser og ansvar i grenseflaten opp mot 

trafikksikkerhetsarbeid.  

Fylkeskommunen har et viktig ansvar etter vegtrafikkloven for å tilrå og samordne tiltak for å 

fremme trafikksikkerheten i fylket. Dette ansvaret inkludere samordning også av forhold som ligger 

utenfor fylkeskommunal tjenesteproduksjon. Dette ansvaret har i stor grad vært ivaretatt gjennom 

Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU). 

Hovedtrekkene i denne strategien er: 

• Fylkeskommunen skal i hele egen organisasjonen løfte, tydeliggjøre og sette klare krav til 

eget trafikksikkerhetsarbeid. Dette gjennom tiltaket «trafikksikker fylkeskommune» etter 

nasjonal mal. Med dette ønsker fylkeskommunen å sikre bevissthet og gjennomføring av 

trafikksikkerhetstiltak i egen virksomhet. 

• Dernest legger strategien opp til at fylkeskommunen utarbeider plan for offensiv satsing av 

trafikksikkerhetstiltak overfor ungdom på arenaen videregående utdanning.  

• Strategien legger opp til høye ambisjoner rundt sikker skoleskyss. Dette gjennom satsing 

og målrettet arbeid i samarbeid med aktører som AtB, Videregående Utdanning, 

kommunene og FTU. 

• Kompetanse, samhandling og koordinering er viktige forutsetninger for utvikling og 

resultater i arbeidet med trafikksikkerhet. Strategien omhandler dette spesielt og da med 

organisering gjennom en koordinatorrolle som et av flere viktige strategigrep. 

• Strategien legger også opp til at fylkeskommunen vil bruke sin kunnskap og sitt nettverk til 

å ta en bredere rolle som tilrettelegger, koordinator og arenabygger der dette er ønsket 

eller påkrevd. Samhandling mellom aktører kan startes ved at fylkeskommunen tar en 

aktiv rolle i forhold til det å bane vei for gode initiativ. Målet er å bidra til at flere viktige 

trafikksikkerhetsutfordringer kan bli løftet og løst. 

• Delstrategi veg legger føring for trygge fylkesveger og for utbygging av gang- sykkelveger.  
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2. Innledning

2.1. Hvorfor en egen delstrategi for trafikksikkerhet

Trøndelag fylkeskommune vedtok i møte 27.04.2017 Samferdselsstrategi for Trøndelag
( F ellesnemda sak 2/17 ). I samferdsel sstrategien legges det opp til at «Trøndelag fylkeskommune
skal være en godt synlig aktør innenfor trafikksikkerhe t» og i vedtaket presiseres dette ytterligere
ved at « Trøndelag fylkeskommune må bli en enda tydeligere pådriver for trafikksikkerhet, og i
fortsatt tett samarbeid med Statens vegvesen. Fylkeskommunen sitt trafikksikkerhetsutvalg skal
være sentralt i dette arbeidet, i godt samarbeid med andre samfunnsaktører» .

Fylkestinget i Trøndelag vedtok i møte 14.12.2017 ( FT - sak 34/17 ) at det skal utarbeides en
Delstrategi Trafikksikkerhet.

Selv om utviklingen på trafikksikkerhetsområdet går i riktig retning, er ambisjonene og
forventningene fortsatt høye med tanke på å redusere antall ulykker. Enhver ulykke er uønsket og
enhver ulykke påfører individer og samfun n store belastninger. For å oppnå ytterligere resultater
må det påregnes at det må jobbes enda mer målrettet og enda mer systematisert enn tidligere.

Trafikksikkerhet utøves på mange områder i og utenfor fylkeskommunen. Trafikksikkerhet står
sterkt og ogs å som eget tema i delstrategi ve g . En egen delstrategi for trafikksikkerhet skal bidra
til å heve fokuset på fylkeskommunens arbeide med trafikksikkerhet til i større omfang også å
inkludere tiltak som går ut over de rene fysiske tiltak i og rundt veg nette t.

Strategien skal finne en plass mellom blant annet delstrategiene veg, sjø og mobilitet, men også
opp mot andre funksjonsområder i fylkeskommunen som utdanning og folkehelse.

Trafikksikkerhetsstrategien skal bidra til at fylkeskommunen organiserer, prio riterer og målretter
sitt arbeide med trafikksikkerhet på en slik måte at de beste resultater med hensyn til
trafikksikkerhet realiseres innenfor det mulighetsrom som fylkeskommunen til enhver tid har.

2.2. Visjon og mål

Overordnet politiske føringer finner vi i Nasjonal transportplan (N TP), med trafikksikkerhet som et
hovedmål for all transport på linje med framkommelighet og miljø. N TP bygger på en nullvisjon
om at ingen skal bl i drept eller hardt skadd i trafikken.

Trøndelag fylke vil følge opp null - visjonen.

Den overordnede visjonen og det overordnede målet må følg es opp med delmål og arbeidsmål, noe
denne strategien foreslår .

Overordnet mål for trafikksikkerhetsarbeidet:

• Grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge er nullvisjonen - en visjon
om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte elle r livsvarig skadde i
trafikken.

• Enhver ulykke i trafikken, liten eller stor, er uønsket.
Trafikks ikkerhetsarbeidet skal bidra til at risikoen for at ulykker skjer og at
konsekvensene når de skjer minimaliseres.
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2.3. Utviklingen i antall drepte og hardt skadde 

Figur 1 viser drepte og hardt skadde i Norge – Utvikling 2004-2016 og målkurve fram til 2030. I 

2017 var det 771 drepte og hardt skadde i vegtrafikken i Norge, mens målkurven viser at tallet 

ikke burde vært høyere enn 720. Figuren viser at utviklingen etter 2011 har vært betydelig svakere 

enn det som er lagt til grunn i målkurven.  

 

Figur 1 Figuren viser drepte og hardt skadde i Norge – Utvikling 2000-2015 og målkurve fram til 
2030 

 

Figur 2 vise den fylkesvise målekurven for Trøndelag.   

 

Figur 2 Figuren viser drepte og hardt skadde i Trøndelag – Utvikling 2004-2017 og målkurve fram 
til 2030.  

Utgangspunkt er de fylkesvise målkurvene i kapittel 11 i tiltaksplanen for 2014-2017. Kurvene er 
forlenget fram til 2030. Det er lagt til grunn samme prosent-vise reduksjon i forhold til 
gjennomsnittet for årene 2009-2012 som i den nasjonale målkurven (61,3 prosent). Summen av 
de fylkesvise målene for 2030 blir dermed 350, som er det nasjonale etappe-målet i NTP 2018-
2029. 
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2.4. Utviklingstrekk som kan påvirke trafikksikkerheten  

Samferdselsdepartementet har i tilknytning til oppstart av Nasjonal transportplan 2022 – 31, fått 

utarbeidet en rapport som søker å beskrive utviklingstrekk innen samferdselsområdet frem mot 

2050, rapporten Framsyn 2050. Rapporten er utarbeidet av forskningsinstituttene KMPG, SINTEF 

med flere. Et utviklingstrekk er at «Ny teknologi fører til effektive, helhetlige transportsystemer». 

Teknologitrender er som følger; lavere kostnader, bedre tilgjengelighet og økt sikkerhet. Både 

trafikk- og vegmyndigheter må i nær framtid forholde seg til hvordan regler for hvordan 

selvkjørende kjøretøy skal innrette seg i trafikken og på den enkelte vegstrekning skal utformes. 

En viktig oppgave som kommer i det å ivareta overordnet trafikksikkerhet. Det er imidlertid fortsatt 

mye usikkerhet knyttet til hvordan utviklingen vil forløpe og slå ut. 

Nasjonale og lokale mål for nullvekst i personbiltrafikken medfører tiltak som bidrar til store 

endringer i trafikksituasjon og risikobilde. Blant annet er flere syklister et ønsket og tilsiktet 

resultat men det medfører også endringer i hvordan trafikksikkerheten må tilrettelegges framover. 

Stadig flere El-sykler er også en utvikling som bidrar til et risikobilde i kontinuerlig endring. 

 

2.5. Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet 

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021 er utarbeidet av Statens vegvesen, 

politiet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Trygg Trafikk, fylkeskommunene og syv 

storbykommuner. I tillegg har en rekke øvrige aktører gitt innspill til planen. Denne planen vil være 

en viktig referanse for strategier og planer for arbeidet med trafikksikkerhet i Trøndelag. Planen 

inneholder 136 målrettede tiltak. (følg link). 

 

2.6. Fylkeskommunens ulike oppgaver og roller  

Fylkeskommunens organisasjon kommer i berøring med trafikksikkerhet enten som ansvar, 

oppgave eller tema i de fleste funksjonsområdene. De mest sentrale er: 

o Samferdsel 

o Veg – som vegeier og vegmyndighet for egne veger. 

o Mobilitet – som eier og kjøper av mobilitetstilbud (kollektivtrafikk og tilhørende 

infrastruktur). 

o Skoleskyss – som ansvarlig for reglement og rettighetsavklaringer. Gjennomføringen er 

en del av mobilitetstilbudet. 

o Tilrådning og samordning etter vegtrafikklovens § 40 a.  «Fylkeskommunen har et 

ansvar for å tilrå og samordne tiltak for å fremme trafikksikkerheten i fylket» 

o Undervisning – med trafikksikkerhet i læreplan og ikke minst ved å være daglig arena for en 

stor risikogruppe.  

o Folkehelse – som planlegger og pådriver for adferd som påvirker folkehelse. 

o Plan og Næring – som planmyndighet og høringsmyndighet i saker som kan påvirke trafikk 

og trafikksikkerhet både direkte og indirekte. 

 

 

2.7. Overordnet ansvar for tilråding og samordning i fylket 

Etter vegtrafikklovens § 40a har fylkeskommunen et ansvar for å tilrå og samordne tiltak for å 

fremme trafikksikkerheten i fylket. Dette ansvaret er ikke avgrenset til fylkeskommunens egne 

områder men også til det å tilrå og samordne aktivitet med utgangspunkt i statlig ansvar og 

myndighet, kommunalt ansvar og myndighet og til aktivitet og initiativ som andre organisasjoner 

bidrar med.  

Samordningsrollen er i stor grad lagt til Trafikksikkerhetsutvalget (FTU). FTU jobber også opp mot 

valg som gjøres av Statens vegvesen, Politiet og kommunene. 
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2.8. FTU’s rolle i trafikksikkerhetsarbeidet  

Trafikksikkerhetsutvalget er et fylkeskommunalt organ som er rådgivende i saker som gjelder 

trafikksikkerhetsspørsmål, og i saker som gjelder koordinering av trafikksikkerhetsarbeidet i fylket.  

Trafikksikkerhetsutvalget gir tilrådninger, holder seg orientert om eller tar opp saker overfor 

fylkestinget, og øvrige fylkeskommunale eller eksterne organ i følgende trafikksikkerhetsspørsmål: 

 Koordinere forskjellige instansers forslag til aktiviteter og årlige budsjetter med tilknytning til 

trafikksikkerhetsarbeidet. Utvalget skal søke å koordinere den offentlige og private virksomhet 

og ta initiativ til nye tiltak. 

 Stimulere og støtte det kommunale og frivillige trafikksikkerhetsarbeidet. 

 Trafikkulykkessituasjonen i fylket.  

 Kontroll- og opplæringsvirksomhet i trafikken.  

 Kjøretøybruk og forskrifter. 

 Informasjonstiltak for å bedre trafikksikkerheten. 

 Vegvedlikehold og utbygging med betydning for trafikksikkerheten, herunder avkjørselspolitikk, 

gang-/ sykkelvegutbygging, trafikkregulering og andre saker utvalget ønsker å ta opp. 

Trafikksikkerhetsutvalget består av syv medlemmer som velges av fylkestinget, og konsultative 

medlemmer med møte- og talerett, men uten stemmerett. Konsultative medlemmer er Trøndelag 

politidistrikt, Fylkesmannen i Trøndelag, Trygg Trafikk, Fylkeskommunens administrasjon, 

Utrykningspolitiet og Statens vegvesen. I reglementet for FTU gis utvalget fullmakt til selv å 

konsultere aktører der det er behov innen tematiske satsinger. 

FTU velger selv sin tiltaksportefølje ut fra sine budsjetter og de prioriteringer FTU selv velger å 

gjøre.  FTU har en viktig rolle gjennom sitt arbeide å ivareta fylkeskommunens ansvar etter 

vegtrafikklovens § 40a og en forutsetning for at FTU kan lykkes i sitt arbeide er at 

fylkeskommunen stiller opp med økonomiske og administrative ressurser som understøtter 

utvalgets arbeid. 

 

2.9. Andre sentrale samfunnsaktører innenfor trafikksikkerhetsarbeidet 

Innenfor trafikksikkerhet er Politi og Statens vegvesen svært sentrale og premissgivende aktører 

gjennom det at de også følger opp nasjonal myndighet på området. Trygg trafikk er en viktig og 

fremtredende organisasjon som arbeider med å fremme trafikksikkerhet. 

Ut over disse er kommuner, utdanningsinstitusjoner og fag-/forskningsmiljøer svært sentrale 

aktører og premissgivere innenfor trafikksikkerhetsarbeidet. 

 

3. Strategier 
 

3.1. Trafikksikker fylkeskommune  

Med utgangpunkt i erfaringene med tiltaket «Trafikker kommune», er det tatt et nasjonalt initiativ 

til å utvikle Trafikksikker fylkeskommune. Trafikksikker fylkeskommune vil kunne berøre alle 

fylkeskommunens roller i trafikksikkerhetsarbeidet, og vil i så fall være et fundament for den 

interne oppgaveløsningen på området.  

Nasjonale kriterier for å oppnå betegnelsen Trafikksikker fylkeskommune er under utvikling. Med 

grunnlag i forslag som foreligger vil kriteriene omfatte innsats som innebærer blant annet at 

fylkeskommunen må sikre at det forefinnes planer, rutiner, dokumentasjon og presisering av 

ansvar for trafikksikkerhetsoppfølgingen på følgende felt:  

1. i den oppgaveporteføljen fylkeskommunen har innenfor samferdsel  

2. innenfor videregående Utdanning,  

3. i det overordnede ansvaret fylkeskommunen har for folkehelsearbeidet  
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4. gjøre t rafikksikkerhet til en del av fylkeskommunens eget HM S arbeide.
5. i de oppgavene fylke skommunen gjør med å t ilrå og samordne trafikksikkerhetstiltak .
6. i det arbeidet som gjøres med å ivareta kunnskap, kompetanse og relasjoner mot forskning

og utvikling.

Delmål for trafikksikker fylkeskommune:

• Fylkeskommunen skal i hele egen organisasjonen l øfte, tydeliggjøre og sette klare krav til
eget trafikksikkerhetsarbeid.

3.2. Sikre utvikling og gjennomføringskraft - med kunnskap og
kompetanse.

Tilgang på og bruk av kompetanse

Målrettet satsing på trafikksikkerhet betinger samhandling med eksterne fagmiljøer og tilgang til
god fagkompetanse. For fylkeskommunen som s kal utøve et tilrådning - og samordningsansvar er
det, i tillegg til å ha god kunnskap og oversikt over utfordringene, helt nødvendig å ha god oversikt
over det løsningsrommet som finnes for å få oppgavene gjort.

Behovet for å spre trafikksikkerhetsfaglig kompetanse i egen organisasjonen mellom ulike
avdelinger og på ulike nivåer er stort og det vil kreves ressurser, oversikt og god koordinering for å
lykkes. Kompetanseinnhenting og ikke minst kompetanseoverføring i egen fylkeskommunal
organisasjon er et su ksesskriterium.

Det er også et behov for koordinering og involvering i forbindelse med trafikksikkerhetsarbeid
nasjonalt, lokalt mot kommuner og mot lokale fagmiljøer.

I samferdselsstrategien pekes det på en rolle som «trafikksikkerhetsansvarlig» der oppga ven er å
serve utvalgene med administrative funksjoner og koordinere det interne trafikksikkerhetsarbeidet
i fylkeskommunen. Denne rollen, som mer dekkende kan benevnes som en trafikksikkerhetsfaglig
koordineringsrolle, vil være sentral i forhold til å iva reta flere vesentlige deler av denne strategien.

En Trafikksikkerhetsfaglig koordinatorrolle vil sikre:

Intern kompetansebygging på trafikksikkerhetsområdet.

Strategi for t rafikksikker fylkes kommune:

• Fylkeskommunen skal implementere kravene til «trafikksikker fylkeskommune»
i egen organisasjon

• Fylkeskommunen skal gjennom arbeidet med å være «trafikksikker
fylkeskommune» legge til rette for målrettet arbeid med trafikksikkerhet i alle
funksjoner og roller, dette ved å:

Etablere klare mål og krav til hvert enkelt fylkeskommunalt
virksomhetsområde

Implementere t rafikksikkerhet som en generell del innenfor
fylkeskommunens eget helse - miljø og sikkerhetsarbeid ( HMS )

Trafikksikkerhet skal vektlegges i fylkeskommunale retningslinjer for
forvaltning knyttet til sikt, fart, avkjørsler, byggegrenser og lignende
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 oppgaver med å innføre Trafikksikker fylkeskommune 

 legge grunnlag for god tilrådning, samordning og koordinering av tiltak  

 Saksutrede og saksforberede for det politiske arbeidet rundt trafikksikkerhet.  

 betjene trafikksikkerhetsutvalget i Trøndelag  

En tydelig trafikksikkerhetsfaglig koordinatorrolle i egen organisasjon er en forutsetning for å løfte 

trafikksikkerhetsarbeidet i tråd med denne strategien. 

 

Gode kunnskapsgrunnlag 

Det finnes i dag godt kunnskapsgrunnlag som viser hvor ulykker har skjedd. Data samles inn 

systematisk og målrettet til norsk vegdatabank. Statens vegvesen har på vegne av 

fylkeskommunen utviklet en kartmodul som visualiserer flere data, blant annet hvor trafikkulykker 

har skjedd og med tilhørende basisinformasjon. 

 

 

Det finnes mange, og til dels spredte oversikter over hvor det vurderes å være fare for framtidige 

ulykker - områder og strekninger med høy ulykkesrisiko. Dette finner vi i oversikter fra Statens 

vegvesen men også i meget stor utstrekning i kommunenes trafikksikkerhetsplaner. Det er behov 

for å systematisere data om dette inn mot fylkeskommunens eget arbeid med trafikksikkerhet. 

Trafikkbildet er i stadig endring og det meldes løpende inn nye behov til veg- og 

trafikkmyndigheter, så arbeidet vil kreve kontinuerlige prosesser.   

Systematisk innsamling og bearbeiding av ulykkedata og risikoanalyser er en forutsetning for god 

tilrådning, samordning og koordinering av trafikksikkerhetstiltak. 

 

Samarbeid med forsknings og utviklingsmiljøer 

Hvis fylkeskommunen skal ivareta høye ambisjoner og lede an i trafikksikkerhetsarbeidet, må 

fylkeskommunen også ivareta og vedlikeholde en aktiv kontaktflate opp mot de miljøer som leder 

an i forskning og utvikling på området. Nord universitet er lokalisert i Trøndelag med stor trafikk-

faglig kompetanse. Dette kan gjøres både til et virkemiddel og til et fortrinn i det fylkeskommunale 

arbeidet med trafikksikkerhet. Gjennom et samarbeid kan forsknings og utdanningsmiljø involveres 

i konkrete prosjekt og problemstillinger til gjensidig læring og nytte. Et samarbeid kan også 

utvikles til å bli en samhandlings- og læringsarena mellom forskningsmiljø, fylkeskommune, 

kommuner og lokale næringer i trafikksikkerhetsarbeidet. 
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Delmål for bruk av kunnskap og tilgang på kompetanse

• Fylkeskommunens trafikksikkerhetsarbeid skal være tuftet på bred og oppdatert kunnskap
rundt nasjonalt og lokalt trafikksikkerhetsfaglig utviklingsarbeid.

• Samhandling mellom fylkeskommunens egne organer og med andre samfunnsaktører
utenfor organisasjonen skal bidra til å øke partenes kunnskap om trafikksikkerhet, og
tilrettelegge for riktige prioriteringer, kunnskapsbaserte beslutninger og stor
gjennomføringsevne.

3.3. Løfte trafikksikkerhet ytterligere på arenaen v ideregående skoler

Ungdom er en stor gruppe utsatt for høy ulykkesrisiko i trafikken . En åpenbar sammenheng er d en
overgangsfasen ungdommene er i fra å være myke trafikanter til å bli motoriserte trafikanter. Det
er i forkant av dette og underveis i denne fasen at grunnlaget for sikker trafikantadferd må skapes .
Ungd o mmene må gjøres kvalifisert og beredt til å innta sin nye aktive rolle, ikke bare som
framtidens trafikant, men også i sin nye ferske rolle som trafik ant i dag.

S amferdselsstrategien referere r til at fylkeskommunen som ansvarlig for videregående utdanning
holder i rattet på en viktig arena som passer svæ rt godt inn i trafikksikkerhetsarbeidet. Det
kommenteres at fylkeskommunen som regionens største ve geier og eier av de videregående
skolene må tilrettelegge for å kunne bruke skolene til trafikksikkerhetsmessig påvirkning.

De videregående skolene er en le tt tilgjengelig og kanskje den aller viktigste arenaen for strategisk
og målrettet trafikksikkerhetsarbeid mot ungdom i aldersgruppen 16 - 19 år. Trafikksikkerhet
overfor denne gruppen handler i svært stor grad om mentale sikkerhetstiltak som holdninger,
bev issthet, kunnskap og rollemodeller.

Arenaen videregående u tdanning brukes også i dag aktivt i trafikksikkerhetsarbeidet. Dette må
ikke være til hinder for å se på om denne arenaen kan brukes ytterligere. Dette kan være tiltak

Strategi for bruk av kunnskap og tilgang på kompet anse

• Fylkeskommunen skal aktivt søke kunnskap i lokale og nasjonale
trafikksikkerhetsfaglige miljøer.

• Fylkeskommunen skal sikre intern og ekstern samhandling i
trafikksikkerhetsarbeidet ved å inneha god samhandling - og
koordineringskompetanse i egen organisasjon.

• Fylkeskommunen skal aktivt utvikle samhandlingsrelasjoner til andre
samfunnsaktører og utviklingsmiljøer der dette bidrar til utvidet kunnskap,
bedre prioriteringer og bedre gjennomføringsevne i
trafikksikkerhetsarbeidet. Dette gjelder både d et trafikksikkerhetsarbeidet
som initieres gjennom egne administrative handlingsplaner og gjennom
politiske bestillinger, og da spesielt fra FTU.

• Fylkeskommunen skal aktivt arbeide for å formidle Trafikksikkerhetsfaglig
kunnskap og kompetanse i egen organi sasjon og mellom fylkeskommunen,
fagmiljøer og kommuner i fylket.
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gjennom læreplanen, eller gjen nom satsinger og tiltak der selve skolen er arenaen for der tiltaket
og ungdommen kan møtes.

Trafikk og trafikksikkerhet i den videregående utdanningen er ofte et tema i samhandling med
Trygg Trafikk. Fylkeskommunen må også vurdere om egne administrative r essurser innenfor
trafikksikkerhetskoordinering, vegforvaltning og mobilitetsforvalti ng kan gå inn som ressurs i
planlegging og gjennomføring av trafikksikkerhetsarbeid i den videregående skolen.

T rafikksikkerhetsstrategien ønsker med dette å initiere at d et utarbeides en egen plan for hvordan
fylkeskommunen kan løfte og tydeliggjøre trafikksikkerhetsarbeidet overfor elevene i det
videregående utdanningsløpet. Ambisjonene med hensyn til bruk av arenaen må være høye.

Fylkeskommunen har et HM S - ansvar overfor elevene, og som «trafikksikker fylkeskommune» vil
de t t e innebære at alle skoler må utarbeide egen plan for ivaretakelse av trafikksikkerheten . I dette
inngår så vel trafikksikkerhet i og r undt skolens område som adferd, de valg og holdninger som
påvirker sikker skole veg . Lærlinger og lærekandidater må også fanges opp i arbeidet.

F ylkeskommunen må løpende vurdere om tiltak i den videregående opplæringen også har
overføringsverdi til grunnskole og kommuner. Synlige handlingsplaner og medieomtale av tiltak vi l
skape oppmerksomhet rundt trafikksikkerhetsbudskap og bidra til spredning, etterspørsel og deling
av kunnskap.

Delmål for arbeid med trafikksikkerhet på arenaen videregående skoler :

• De videregående skolene skal være en prioritert og aktiv arena for
traf ikksikkerhetsarbeidet;

der ungdom og tiltak kan møtes
og der ungdommene forberedes til å bli bevisste og trygge trafikanter.

3.4. Skape t rafikks ikre fylkesveger

Sikre veger er et ansvar som hviler på vegeieransvaret, hvor staten, fylkeskommunen og
kommunene har tilsvarende ansvar for henholdsvis riksvegene, fylkesvegene og de kommun ale
vegene.

Delstrategi veg har trafikksikkerhet som et overordnet hovedmål. Dette i tillegg til
fremkommelighet, miljø og balansert regional utvikling .

Innenfor vegområdet har fylkeskommunen klare krav til at drift og vedlikehold skal gjennomføres
slik at trafikksikkerhetsaspektene ivaretas optimalt. Likeså sk al all ny bygg ing av fylkes veg er
planlegges og bygges slik at alle grunnleggende trafikksikkerhe tshensyn blir ivaretatt. Statens
vegvesen sine håndbøker legges som oftest til grunn for valg av løsninger og standardnivå.

Strategi for arbeid med trafikksikkerhet på arenaen videregående skoler :

• De videregående skolene er fylkeskommunens største møteplass for en stor
risikoutsatt trafikantgruppe – fylkeskommunen skal bruke denne arenaen aktivt
og målrettet for å bevisstgjøre og forberede ungdommen i trygg og sikker
trafikantadferd.

• Det skal utarbe ides en egen handlingsplan som viser hvordan fylkeskommunen
skal løfte og tydeliggjøre trafikksikkerhetsarbeidet med de videregående
skolene som arena.
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Fylkeskommunen ønsker en mest mulig optimal bruk av midlene til vegformål. Valg av høy
standard gir som oftest rom for færre tiltak, og det er ikke midler til alt som burde vært utført. Det
vil derfor i mange tilfeller være aktuelt å vurdere andre og enklere løsninger enn det som
håndbøkene beskriver. Dette for å gi rom for å gjennomføre flere enkle tiltak som igjen kan
redusere den t otale ulykkesrisikoen i fylket . Dette selv om hvert enkelt tiltak ikke har helt
maksimale løsninger.

Delstrategi veg legger strategien for hvordan fylkes veg ene bygges og driftes trafikksikkert. N este
tabell viser delmålene og strategiene for trafikksikkerh et p å veg i delstrategi Veg.

Delmål for trafikksikkerhet på veg (gjengitt fra Delstrategi veg) :

• Fylkeskommunen skal ha god kompetanse om ulykkesbildet og hvilke tiltak som er mest
effektive for å redusere antall ulykker og konsekvensene de har.

• Infrastrukturtiltak skal bidra til at antall personer som blir drept eller skadet reduseres.

3.5. Sikre gode g ang og sykkelveger

Det er stort behov for tiltak som trygger reiser til fots og med sykkel. Trygge g ang og sykkelveger
langs trafikkbelastede veg strekninger er ett av de mest etterspurte trafiksikkehetstiltakene fra
kommuner . Det e r viktig å ha en fremtidsrett et strategi for prioriteringene. Strategi for disse
prioriteringene er vedtatt i fylkeskommunens delstrategi veg.

I nasjonal transportplan er det tydelige mål om økt andel gåing og sykling . Målet gjelder generelt
men spesielt i byene. Vi må også regne med at det blir flere som sykler mer på grunn av El -
sykkelen . D et avdekkes at El - sykkelen også har et stort potensial som transportmiddel i lokal
tjenesteproduksjon, inkludert varetransport. Utviklin gen endrer ikke bare trafikkbilde t og
risikobilde t . Utviklingen medfører også behov for endret infrastruktur og endrede standarder rundt
drift og vedlikehold av veg ene . E ksempel på behov i endring er behov for i større grad å skille
gående og syklende , økt krav til vintervedlikehold og andre krav til merking osv. Konfliktnivået
mellom gående, syklende og kjørende er allerede stort. Det vil kreve bevisste handlinger og tiltak
fra trafikk og veimyndigheter framover for å håndtere dette på en god måte.

Alt d et te vil kreve endret oppmerksomhet og meget mulig også behov for endrede prioriteringer f ra
fylkeskommunen s s ide s om vegmyndighet og som koordineringsansvarlig for trafikksikkerhet i
fylket. Dette er et område der ny kunnskap må bygges og ny kompetanse etab leres.

Strategi for trafikksikkerhet på veg (gjengitt fra Delstrategi veg):

• Nullvisjonen for trafikksikkerhet legges til grunn for alt arbeid med fylkesveg

• I arbeidet med innovative løsninger som utfordrer håndbøkene, skal det
være stort fokus på trafikksikkerhet

• Budsjetterte investeringsmidler til trafikksikkerhetstiltak må disponeres inn i
en helhetlig plan for å sikre god måloppnåelse og rask effekt

• Det skal være øk onomisk fleksibilitet til å kunne gjennomføre mindre
trafikksikkerhetstiltak som avdekkes i løpet av budsjettåret

• Prioritering og beslutning om bygging av nye gang - og sykkelveger skal skje
med sterkt fokus på trafikksikkerhet og i samspill med øvrig mobil itet.

•
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D elmål og strategi for gang og sykkelveger i vegtrategien er:

Delmål for gang og sykkelveger

gjengitt fra Delstrategi veg:

• Gående og syklende i Trøndelag skal ha god framkommelighet og trafikksikkerhet på sine
reiser.

• Tiltak som bedrer trafikksikkerheten eller bidrar til at flere sykler eller går, vil prioriteres.

• Fylkeskommunen skal ha god kunnskap om hvor det finnes og hvor det er behov men
mangler et infrastrukturtilbud tilpasset gående og syklende.

I tillegg tilføyes i denne trafikk sikkerhetsstrategien:

• Økt andel gang og sykkel skal ikke føre til økt antall ulykker i trafikken. Fylkeskommunen
må o pparbeide kunnskap og kompetanse på nye utviklingstrekk som vil utfordre
trafikksikkerhetsbildet – med mål om å være i forkant med løsninge ne .

3.6. Folkehelse – hente ut synergier av felles tiltak

Som ulykkesområde er trafikken en av de viktigste årsakene til for tidlig død og skade. Det te
innebærer at alle til tak på trafikksikkerhetsområdet også ivaretar overordnede mål om en bedre
helse i befolkningen .

Fylkeskommunen har en viktig rolle med å fremme folkehelse gjennom regional planlegging og
utvikling, kultursatsing, videregående opplæri ng og de tjenestene vi leverer. Fylkeskommunen
samordner også folkehelsearbeidet i fylket og støtter folkehelsearbeidet i kommunene.

Strategi for gang og sykkelveger

gjengitt fra Delstrategi veg:

• En helhetlig vurdering av areal og mobilitet skal ligge til grunn for
prioritering av nye infrastrukturtilbud for gående og syklende.

• Funksjonsklasse for vegen, t rafikkmengde, potensielt antall gående og
syklende skal vurderes ved beslutning om hvor tiltak iverksettes og hvilken
løsning som skal velges.

• Det skal fokuseres spesielt på investeringstiltak som kan gi mindre behov
for skoleskyss.

• Vellykkede prøveprosjek t som 2 - 1 skal innføres som en permanent ordning.

I tillegg tilføyes i denne trafikksikkerhetsstrategien:

• Fylkeskommunen skal bidra til at systematisk kunnskapsinnhenting og
kompetanse oppbygging rundt utviklingstrekk et flere gående og syklende.
Dette ved å i nitiere samarbeid, forskning og ideutv ikling på de arenaer
fylkeskommunen deltar på.



Side 12

Folkehelse er tema i trafikksikkerhetsstrategien fordi trafikksikkerhet handler om færre skader og
ulykker, samt løsninger som gjør det enklere o g tryggere med transport gjennom egen aktivitet
(gang og sykkel). Dette er områder der folkehelsearbeidet og trafikksikkerhetsarbeidet har felles
mål og gjennom dette også mange ganger ønsker om tiltak og virkemidler som er identiske.

D ette forholdet bør f ølges opp med å tilrettelegge for at proses ser rundt kartlegging , planlegging
og utarbeidelse av handlingsplaner og tiltak koordineres og samhandles med mål om å utløse flere
felles koordinerte tiltak.

Delmål for å hente ut felles synergier mellom folkehe lsearbeid og
trafikksikkerhetsarbeid:

• Fylkeskommunens ansvar og oppgaver innenfor trafikksikkerhet og folkehelse skal
koordineres med tanke på optimal måloppnåelse for begge områdene

3.7. T rafikksikker skoleskyss og kollektivtrafikk

F ylkeskommunen har mulighet til å sette spesifikke trafikksikkerhetskrav gjennom mandat - og
innkjøpsprosesser i forkant av at kollektivtjenester kjøp es inn eller legges ut på anbud.

Fylkeskommunen kan gjennom leveranseavtalen med AtB avklare rammer og tiltak for å
operasjonalisere og gjennomføre trafikksikkerhetstiltak i tjenesteproduksjonen.

AtB er fylkeskommunens eget administrasjonsselskap og vil me d det være d en viktigste
bidragsyter og ressurs i forhold til kompetanse, utvikling og gjennomførin g av
trafikksikkerhetstiltak i kollektivtrafikken .

Fylkeskommunen kan gjennom eget regelverk for grunnskoleskyss og videregående skoleskyss
sette spesifikke krav som ivar etar trafikksikkerhetsaspekter.

Det kan skilles mellom tiltak på ulike nivåer og områder:

«Sikre kjøretøyer» er et ansvar som hviler på alle som eier og utfører kjøring med kjøretøyer.
Myndighetsansvaret til tilsyn og kontroll er på Statens vegvesen og Politiet. Så lenge
fylkeskommunen yter tjenester innen mobilitet og kollektivtrafikk, vil fylkeskommunen ha et
overordnet ansvar for at egen tjenesteproduksjon gis rammebetingelser som understøtter valg som
medfører sikre kjøretøyer.

« Sikre overganger»: en kollektivreise og en skoleskyssreise innbefatter som regel en
gang/sykkelreise i forkant/etterkant og der over gangen mellom reisens ulike faser er spesielt
sårbar og utsatt for ulykkesrisiko. I disse utfordringene møtes mange f ylkeskom m un ale og
eksterne ansvarsområder; busstoppen som en del av veg en, bussen som en del av innkjøpet og
ruteplanleggingen , sjåfør - ruti ner og sjåføradferd som en del av kontrakten, passasjeradferd som
en del av unde rvisningen eller holdningskampanjer på arenaer som for eksempel den videregående
utdanning.

Strategi for å hente ut felles synergier mellom folkehelsearbeid og
trafikksikkerhetsarbeid:

Legge til rette for samhandling og koordinering:

Utarbeide en administrativ plan for hvordan samhandling skal
ivaretas, dette spesielt for å ivareta samordning ved utarbeidel se av
planer og ved prioritering og utvelgelse av tiltak.
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Eksempel på risiko - adferd er kryssing av trafikkert veg ved busstoppen. Dette kan lø ses med
fysiske tiltak som gjerder, fysiske hindringer, lysregulering og skilting. Denne typen tiltak er rimelig
å vurdere på tungt trafikkerte holdeplasser. I skoleskyssen og i mindre sentrale strøk vil de aller
fleste stoppestedene være mindre holdeplass er der sjåførens og elevens adferd må være en del av
løsningen.

Passasjeradferd ; Passasjeradferd kan styres gjennom fysiske tiltak som nevnt over eller påvirkes
gjennom opplæring, holdningsskapende arbeid eller reguleres gjennom lover og regler.

Delmål for trafikksikker skoleskyss og kollektivtrafikk:

• Fylkeskommunen skal tilby et kollektivtilbud der trafikksikkerhet er lagt til grunn som krav i
alle deler av tilbudet.

• Fylkeskommunen skal ha store ambisjoner og ledende rolle i arbeidet med å utvikle
trafikksik re holdninger, rutiner og omstendigheter rundt s koleskyss en for elever i
grunnskole og videregående utdanning .

• Fylkeskommunen skal sikre at trafikksikkerhetsutfordringer løses effektivt på tvers av egne
funksjonsområder og mellom fylkeskommunen selv og andre aktører.

3.8. Bidra til trafikksikre kommuner

Kommunene må ha en sentral plass i alt trafikksikkerhetsarbeid. Kommunene har ansvar for egen
veg - infrastruktur, er viktig tjenesteutøver og myndighetsutøver blant annet gjennom sin rolle som
s amfunnsutvikler og planmy ndighet. I tillegg eier og styrer kommunene mange av de viktigste
arenaene der trafikksikkerhetstiltak må nå frem: barnehager, grunnskole, kulturskole og
fritidsarenaer.

For å initiere, systematisere og effektivisere arbeidet i kommunene er tiltakene Trafikksikker
kommune og kommunale trafikksikkerhetsplaner utviklet.

Kommunene er også en viktig kunnskapskilde i det å få identifiser t riktige behov i
trafikksikkerhetsvurderingene. Både F ylkeskommunen og kommunene er derfor tjent med

Strategi for trafikksikker skoleskyss og kollektivtrafikk:

• Trafikksikkerhet skal være et prioritert kriterium ved alle valg av løsninger i
kollektivtrafikken.

• Fylkeskommunen skal i alle mandat - prosesser og ved innkjøp av nye
tje nester vurderer aktuelle sikkerhetskrav, og der det er behov sette
spesifikke krav i mandatet.

• Fylkeskommunen skal gjennom samarbeid med AtB bidra til at det utformes
egne planer for hvordan trafikksikkerheten ivaretas og forbedres i utøvelse
av skoleskyss en.

S ammen med kommuner, egne videregående skoler og FTU utforme
tiltak som sikrer god trafikantadferd i skoleskyssen.

• Fylkeskommunen skal sikre at det finnes arenaer og møteplasser for
samhandling når flere funksjonsområder må involveres i løsningsprosess er.
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systematisk dialog og samhandling rundt trafikksikkerhet. En stor del av henvendelsene fra 

kommunene går på spørsmål om muligheten til å søke om tilskudd for tiltak, og mulighetene for å 

få iverksatt fysiske tiltak på vegnettet for å bedre trafikksikkerheten. Det er behov for å gi 

kommunene en forutsigbarhet for fylkeskommunens planlagte virkemiddelbruk og tydeliggjøre hva 

som er søkbare midler til ulike formål. Fylkeskommunens administrasjon må etablere gode og 

tydelige rutiner for dette i forbindelse med utarbeidelse og utrullering av budsjett og 

handlingsplaner. 

 

3.9. Bidra til trafikksikre riksveger og kommunale veger 

Fylkeskommunen har et overordnet og helhetlig koordineringsansvar etter vegtrafikklovens 

paragraf 40a «fylkeskommunen har et ansvar for å tilrå og samordne tiltak for å fremme 

trafikksikkerhet i hele fylket». Dette ansvaret gjelder også riksveger og kommunale veger.  

Fylkeskommunens oppfølging og ansvar med hensyn til å tilrå og samordne tiltak på riksveger og 

kommunale veger koordineres først og fremst gjennom fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU). Se 

eget strategipunkt for dette. Fylkeskommunen har i tillegg som eget strategipunkt et mål om å ta 

en enda tydeligere fasilitator-rolle innenfor sitt administrative arbeid gjennom det være 

arenabygger mellom stat, kommuner og etater der dette kan utløse utvikling og gjennomføring av 

tiltak som bidrar til økt trafikksikkerhet. 

 

3.10. Bidra til et sterkt og handlekraftig FTU 

Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) er en svært viktig samhandlingsarena mellom de sentrale 

trafikksikkerhetsaktørene i fylket. Arenaen er formalisert og i tillegg til at arenaen er en viktig 

talepost mellom myndigheter, politisk miljø, administrasjoner og organisasjoner kan FTU utvise 

initiativ og iverksette av et stort spekter av handlinger innenfor trafikksikkerhets-arbeidet. Det bør 

med andre ord ligge mange åpenbare fordeler og muligheter for felles gevinster i et nært samspill 

mellom fylkeskommunens egen administrasjon og FTU.  

I denne strategien er det en ambisjon at fylkesadministrasjonen gis en klarere og mer definert rolle 

i trafikksikkerhetsarbeidet. Dette kommuniseres spesielt gjennom de målsetninger og prioriteringer 

som skisseres i strategien og som i det videre arbeidet må følges opp i så vel administrative som 

politiske prosesser.  

FTU vil være en port til å forankre fylkesadministrative operasjoner og fylkesadministrasjonen kan 

til gjengjeld være et aktivt verktøy til tjeneste for FTU i forberedelse, planlegging og gjennomføring 

av de mange tiltak som ivaretar felles mål innenfor trafikksikkerhet.  

De fylkeskommunale funksjonsområder som må ha en aktiv og koordinert rolle i FTUs arbeide er; 

Samferdsel veg, Samferdsel mobilitet (skoleskyss), Videregående utdanning og Folkehelse. I tillegg 

er det en selvfølge at koordinatorrollen innenfor trafikksikkerhet, som vil være organisert på 

Samferdsel, bidrar som en aktiv tilrettelegger og part i relasjonen mellom FTU og 

fylkesadministrasjonen. 

Kommunene er viktige samfunnsutviklere, og god koordinering mot kommunene er nødvendig for å 

oppnå sterke og handlekraftige trafikksikkerhetstiltak. 

 

Delmål for trafikksikre kommuner og et sterkt og handlekraftig FTU: 

• Fylkeskommunen skal ha gode prosesser som fremmer samhandling med kommunene i 

trafikksikkerhetsarbeidet.  

 

• Fylkeskommunen skal understøtte arbeidet i FTU slik at FTU blir et sterkt og handlekraftig 

organ i sitt arbeide med trafikksikkerhet.  



Side 15

3.11. Fylkeskommunen - aktiv tilrettelegger for trafikksikker utvikling

Trafikksikkerhetsområdet kan flere ganger fremstå mangslungent med mange aktører, vanskelige
grensesnitt og ulike interesser og prioriteringer aktørene imellom. Viktige t iltak og problemstillinger
kan derfor s tå i fare fo r å bli tilsidesatt, forsinket el l er endog parkert lenge før de har fått den
nødvendige oppmerksomhet og vurdering som de bør ha. Dette kan skje der problemstillingen har
mange adresser eller der det er uklare adresser for ansvaret. For at slike saker skal komme videre
må noen ta et koordinerende ansvar i forsøk på å e ngasjere de instanser og aktører som kan bidra
i vurdering og eventuell prosess fram til problemløsning.

Et eksempel fra virkeligheten på en slik sak er den potensielt store men uavklarte
trafikksikkerhetsrisikoen med avrenning av vann fra laksetrailere. D et å få ulike aktører, alt fra
sjømatnæring, transportnæring og myndigheter til å samhandle kan være en start på en
løsningsprosess. I dette tilfellet har fylkeskommunen tatt en oppmanns rolle med å sette i gang en
koordiner t prosess mellom aktørene. Ved å ta denne rollen har fylkeskommunen gitt et bidra g som
kan danne grunnlag for videre problemløsning .

Fylkeskommunen har gjennom eget arbeide med trafikksikkerhet et bredt nettverk av aktører med
kunnskap og erfaring rundt trafikksikkerhetsfaglige spørsmål . I tillegg har fylkeskommunen et utall
kontaktpunkt mot sentrale og loka le myndigheter. Fylkeskommunen har derfor gode forutsetninger
for å kunne ta en sentral og aktiv rolle som fasilitator, arenabygger og tilrettelegger med å sette i
gang løsningsprosesse r. Det overordnede målet med dette er at trafikksikkerheten for innbyggerne
i fylket skal ivar e tas – uavhengig av hvem eller hvor ansvaret er plassert – eller bortgjemt.

Strategi for trafikksikre kommuner og et sterkt og handlekraftig FTU:

• I samhandling med FTU må det legges premisser (avklare roller og
arbeidsform) for hvordan fylkeskommunens og kommunenes løpende
samarbeid rundt trafikksikkerhet skal ivaretas.

• G i kommunene en forutsigbarhet for fylkeskommunens planlagte
virkemiddelbruk og tydeliggjøre hva som er søkbare midler til ulike formål.

• Fylkeskommunens administrasjon skal være en aktiv part og bidragsyter i
FTUs arbeide og gjennom dette bidra til at FTU er et sterkt og handl ekraftig
or gan :

• FTU skal kunne bruke fylkesadministrasjonen som kunnskapsbase,
utredningsressurs og iverksettelsesressurs i sitt arbeide. Dette ved at de
mest sentrale funksjonene deltar aktivt på FTUs møter som
fylkesadministrasjonens ressurser inn mot deres arbeide.

• Fy lkeskommunen skal aktivt involvere FTU i prosjekter som har betydning
for trafikksikkerheten. Gjennom dette forankre kvalitet i og kunnskap om
prosjektene.
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Delmål for fylkeskommunen som aktiv tilrettelegger for trafikksikker utvikling

• Tra fikksikkerheten for innbyggerne i fylket skal ivaretas – uavhengig av hvem som har et
ansvar. Fylkeskommunen skal være en aktiv initiativtaker og tilrettelegger for å fasilitere
løsningsprosesser på arenaen trafikksikkerhet .

3.12. T rafikksikkerhetsstrategi en kort oppsummert

Fylkeskommunen skal være en synlig og aktiv aktør innenfor trafikksikkerhetsarbeidet i fylket.
Strategien tar utgan gspunkt i de n rollen og det arbeidet fylkeskommunen som organisasjon kan
bidra med for å få dette til. Strategien peker på tre h ovedinnretninge r som vil underbygge og
forsterke øvrige tiltak som er omtal t i strategien, de tre hovedinnretningene i strategi en er:

• Fylkeskommunen skal i hele egen organisasjonen løfte, tydeliggjøre og sette klare krav til
eget trafikksikkerhetsarbeid. – dette gjennom tiltaket trafikksikker fylkeskommune.

• De videregående skolene skal være en prioritert og aktiv aren a for fylk eskommunens eget
trafikksikkerhetsarbeid.

• Fylkeskommunen s arbeid med trafikksikkerhet skal være basert på kunnskap og
kompetanse. Fylkeskommunen skal være en god koordinator og arenabygger for så vel
interne prosesser rundt trafikksikkerhet som overfor eksterne aktører . Deling og
koordinering av kunnskap er nøkkelord.

Trafikksikkerhetsstrategien har til hensikt å klargjøre omforente og vedtatte prioriteringer for
fylkeskommunens videre arbeid med trafikksikkerhet. Den tydeliggjør utfordringer som må løses
gjennom god koordinering . S trategien skal bane vei for koordinerte og målrettede tiltak mellom
fylkeskommunens ulike funksjoner og arbeidsprosesser som går både internt og eksternt.

Strategien skal legge til rette for et videre a rbeide med å operasjonalisere mål og grep inn i
fylkeskommunale ha ndlingsplaner og administrative arbeide.

Strategi for fylkeskommunen som aktiv tilrettelegger for trafikksikker
utvikling

• Fylkeskommunen skal bidra til å tilrettelegge for møtepunkt, arenaer og
samhandling mellom premissgivere og aktører når viktige
trafikksikkerhetshensyn må ivaretas på tvers av ansvarsområder.

• Der det er påkrevd eller det etterspørres kan fylkeskommunen påta seg en
koordinerende rolle i arbeidet.
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Saksbehandler:  Berit Flåmo Arkiv: L14  

Arkivsaksnr.: 19/124    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

PLANBESTEMMELSER - UTFORMING AV BYGG I STRANDSONEN  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Frøya kommunestyre vedtar vedlagte høringsforslag til planbestemmelser for utforming av 

bygg i strandsonen: Forslag til planbestemmelser for bygg i strandsonen for 

kommuneplanens arealdel 2018-2030.  

Planbestemmelsene innarbeides i kommuneplanens arealdel og legges ut på høring i neste 

runde, i henhold til plan- og bygningslovens § 11-14. 

 

 

Vedlegg: 

 Forslag til planbestemmelser for bygg i strandsonen - kommuneplanens arealdel 

2018-2030 

 Planbestemmelser for bygg i strandsonen i gjeldende arealplan 

 Bestemmelser for utforming av bygninger i sjønære områder i Frøya kommune 

(2000) 

 

Saksopplysninger:   

Frøya kommunestyre vedtok i sak 180/18 å legge planforslag til kommuneplanens arealdel ut 

på høring og offentlig ettersyn. Under behandling av planforslaget ble en revidering av 

bestemmelser for utforming av bygg i strandsonen gjenstand for diskusjon.  

 

Vedtakets punkt 2, tredje ledd, var følgende:  

 

Gjeldende bestemmelser for «bygg i strandsonen» revideres og tas inn. Behandles som 

egen sak. 

 

Historikk 

Med bakgrunn i temadebatt i kommunestyret 5.09.1997 ble det oppnevnt en arbeidsgruppe 

for utarbeiding av retningslinjer for bygging i strandsonen i Frøya kommune. Formannskapet 

behandlet dette 07.10.1997, sak 257/97.  

Utvalget utarbeidet et utkast som ble lagt frem til politisk behandling i formannskapet 

23.03.1999, sak 72/99. Denne behandlingen vedtok å legge retningslinjene ut til offentlig 

ettersyn.  

 



I sak 21/00, 13.04.2000, stadfestet Frøya kommunestyre Bestemmelser for utforming av 

bygninger i sjønære områder i Frøya kommune. Disse ligger vedlagt.  

 

Disse bestemmelsene ble forenklet og innarbeidet i kommuneplanens arealdel 2011, 

sluttbehandlet 12.05.2011, 63/11 i kommunestyret. Planbestemmelser i gjeldende arealplan 

ligger vedlagt.  

 

Forslag til planbestemmelser for bygg i strandsonen kommuneplanens arealdel 2018-2030 

Med bakgrunn i vedtaket i kommunestyret er det nå utarbeidet forslag til nye 

planbestemmelser for utforming av bygg i strandsonen: 

Det er ført inn et nytt punkt til forslag til planbestemmelser tilknyttet kommuneplanens 

arealdel 2018- 2030. Forslag til bestemmelser til bygg i strandsonen er forsøkt videreført i 

størst mulig grad fra gjeldende plan, men det er gjort en del tilpasninger og revideringer. 

Disse er referert nedenfor: 

 Bestemmelser knyttet til naust, sjå/sjøbod og brygge er sortert under egne punkt, og 

dermed strukturert annerledes for å gjøre det lettere å skille mellom bygningstypene. 

Det er i tillegg tilført en ny bygningstype kalt rorbu. Rorbu bygger i hovedsak rent 

utformingsmessig på bestemmelsene til sjå/sjøbod og brygge, men bruken er ulik.  

 For naust er bestemmelsen fra dagens plan i størst mulig grad videreført, men den er 

forenklet noe, da krav til blant annet vindusutforming er fjernet.  

 For sjå/sjøbod er høydebestemmelsen endret fra gjeldende plan, da det ikke lengre er 

anledning til å kun angi etasjehøyde som høydebegrensning. Ny høyde er satt til 

gesims 290 cm.  

 For brygge er også planbestemmelsene i gjeldende plan i hovedsak videreført, men det 

er også her satt en høydebegrensning på 550 cm istedenfor etasjehøyde. Videre er det 

satt en maks grunnflate på 100 m2, da gjeldende bestemmelser ikke setter noen 

begrensinger her, bare et krav til minimum på 60 m2.  

 Krav til fargebruk for naust, sjå/sjøbod og brygge er videreført. 

 Funksjonsbruk for naust, sjå/sjøbod og brygge er videreført. Altså ikke varig opphold, 

med mindre du er yrkesfisker.  

 Rorbu tillates innredet for varig opphold.  

 Krav til fritidsbolig og helårsbolig er videreført, men krav til maks tillate 

tomtestørrelse for fritidsbolig er lagt til retningslinjer.  

 Det er lagt inn flere retningslinjer: 

- Bestemmelse om krav til maks tillate tomtestørrelse for naust er satt inn som 

retningslinje.  

- Krav om at naust, sjå/sjøbod, brygge og rorbu primært skal oppføres på pæler og 

ikke ved utfylling 

- Forholdet mellom bredde og lengde på naust, sjå/sjøbod, brygge og rorbu skal 

være 1:1,3 og 1:1,9 

- Hva som regnes som yrkesfisker. 

- Tomt for fritidsbolig ikke skal overstige 800 m2. 

 

Planbestemmelser og retningslinjer 

I foregående og gjeldende arealplan er utforming av bygg i strandsonen regulert gjennom 

planbestemmelser i kommuneplanens arealdel.  

Arealformålene som nyttes på plankartet innenfor rammen av plan- og bygningsloven 

§ 11-7 første ledd, og tilhørende kart- og planforskrift, kan suppleres med 



bestemmelser etter §§ 11-10 og 11-11, som utfyller og utdyper den fastsatte 

arealbruken og vilkårene for den. Det kan også gis bestemmelser etter § 11-8 i 

tilknytning til hensynssoner, og generelle etter § 11-9 som som har betydning for 

hvordan arealene kan nyttes. Bestemmelser fastsetter i tekst forhold som det ikke er 

mulig eller hensiktsmessig å fremstille på plankartet. Bestemmelsene er rettslig 

bindende.  

 

Retningslinjer er uten tilsvarende juridisk virkning. Retningslinjene gir ikke direkte 

hjemmelsgrunnlag for vedtak. Retningslinjene skal legges til grunn for 

arealplanlegging og ved søknad om tiltak, og vil i mange sammenhenger bli 

innarbeidet med rettsvirkning i etterfølgende reguleringsplaner. 

  

Vurdering: 

Forslag til planbestemmelser for bygg i strandsonen for kommuneplanens arealdel 2018-2030 

bygger i stor grad på tidligere planbestemmelser. Disse er noe revidert og forenklet, se 

punkter under saksopplysninger. Det er i tillegg lagt til et punkt om utforming av rorbuer, da 

dette erfaringsmessig er en etterspurt bygningstype i Frøya kommune.  

 

Med bakgrunn i ønsket om en styrt forvaltning av utforming av bygg i strandsonen er det 

foreslått at dette i hovedsak omfattes av planbestemmelser som er juridisk bindende.  

 

Da planforslag til kommuneplanens arealdel er vedtatt lagt ut på høring i sak 180/18, vil 

reviderte planbestemmelser for utforming av bygg i strandsonen innarbeides i planforslaget og 

legges ut til høring og offentlig ettersyn senere i prosessen, ihht. PBL § 11-14. Ved 

offentliggjøring og høring av planforslag vil innbyggere og sektormyndigheter gjøres 

oppmerksom på dette.   

 

Forhold til overordna planverk: 

I henhold til plan- og bygningsloven.  
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1. BESTEMMELSER FOR BYGG I STRANDSONEN 

§ 5.1 For bygging av naust, sjå/sjøbod, brygge og rorbu gjelder følgende bestemmelser: 

 Naust er en enetasjes bygning primært for oppbevaring av båter (båthus) med tilhørende 

utstyr. Bygningen kan også benyttes som arbeidsplass for stell og vedlikehold av utstyr til 

fiske og fangst i fritids- og yrkessammenheng. Gavlvegg skal som hovedregel vende mot sjø 

og ha båtport. Bygningen skal ligge slik til i terrenget at det er naturlig å anlegge båtstø eller 

lundbru til porten. Maks størrelse for naust er 40 m2. Naust oppføres med saltak 32 - 37 

grader med største tillatte gesimshøyde 290 cm regnet fra underkant bunnsvill, eller 

gjennomsnittlig golvnivå i naust med skrått golv. Utvendig veggkledning skal være stående 

trepanel.   

 Sjå/sjøbod skal være for oppbevaring av utstyr for sjøaktiviteter men normalt ikke for 

oppbevaring av båt. Bygningen kan også benyttes som arbeidsplass for stell og vedlikehold 

av utstyr til fiske og fangst i fritids og yrkessammenheng. På sjå/sjøbod kan tillates takutbygg 

som takkelhus på langvegg eller gavl plassert over lasteplass/sjø. På sjå/sjøbod kan også 

tillates fast platting/kaifront inntil 2 meter foran vegg mot sjø og inntil 1,0 meter langs en av 

sideveggene. Maks størrelse for sjå/sjøbod er 60 m2. Sjå/sjøbod oppføres med saltak 32 - 45 

grader med største tillatte gesimshøyde 290 cm regnet fra underkant bunnsvill, eller 

gjennomsnittlig golvnivå i sjå/sjøbod med skrått golv. Utvendig veggkledning skal være 

stående trepanel.  

 Brygge er bygning til samme formål som sjå/sjøbod. På brygge kan tillates takutbygg som 

takkelhus på langvegg eller gavl plassert over lasteplass/sjø. På brygge kan det også tillates 

fast platting/kaifront inntil 2 meter foran vegg mot sjø og inntil 1,0 meter langs en av 

sideveggene.  Brygge tillates oppført med grunnflate på maksimum 100m2. Brygge oppføres 

med saltak 32 - 45 grader med minimum gesimshøyde 290 cm og maksimum gesimshøyde 

550 cm, regnet fra underkant bunnsvill, eller gjennomsnittlig golvnivå i brygge med skrått 

golv. Utvendig veggkledning skal være stående trepanel.  

 Rorbu er bygning til overnatting/varig opphold. På rorbu tillates takutbygg som takkelhus på 

langvegg eller gavl plassert over lasteplass/sjø. På rodbu kan også tillates fast 

platting/kaifront med rekkverk inntil 2 meter foran vegg mot sjø og inntil 1,0 meter langs en 

av sideveggene. Maks størrelse for rorbu er 75 m2. Sjå/sjøbod oppføres med saltak 32 - 45 

grader med største tillatte gesimshøyde 550 cm regnet fra underkant bunnsvill, eller 

gjennomsnittlig golvnivå i sjå/sjøbod med skrått golv. Utvendig veggkledning skal være 

stående trepanel. 

§ 5.2 Naust og sjå/sjøbod i strandsonen inntil 35 meter fra sjøen, skal ha rød eller okergul farge, 

alene eller i kombinasjon. Det kan benyttes hvitt som kontrastfarge på dør/vindusomramminger og 
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på vindskier. Brygger kan ha hvit hovedfarge. Fargesetting av øvrige bygninger innenfor 

bestemmelsenes virkeområde skal omsøkes i forbindelse med byggesøknad og godkjennes av 

kommunen. Dette gjelder også omfarging av eksisterende bebyggelse. 

§ 5.3 Naust, sjå/sjøbod og brygge tillates ikke innredet med rom for varig opphold unntatt i 

yrkesmessig sammenheng for fisker med fiskeriregistrert fartøy. Det tillates ikke innlagt vann og 

kloakk, men tappekran kan tillates, gjelder ikke i yrkesmessig sammenheng for fisker med 

fiskeriregistrert fartøy.  

§ 5.4 Rorbu tillates innredet for varig opphold, med innlagt vann- og kloakk.  

§ 5.5 Alle boliger og fritidsboliger skal fundamenteres på grunnmur. Bygg skal plasseres slik i 

terrenget at fundamenter og grunnmur blir lavest mulig. De skal plasseres i terrenget slik at 

silhuettvirkning unngås i forhold til naboer og ferdselsveier. Det kan kreves at nybygg skal tilpasses 

omkringliggende bebyggelse. Terrasser/plattinger skal fortrinnsvis plasseres på terrengnivå der dette 

er mulig. 

 

Maksimal tomtestørrelse for naust og sjå/sjøbod er 150 m2 med maksimal bredde i strandlinjen 10 

meter. 

Naust, sjå/sjøbod, brygge og rorbu skal primært oppføres på pæler. Det skal unngås fylling for å 

minske landskapsinngrepet.  

Forholdet mellom bredde og lengde på naust, sjå/sjøbod, brygge og rorbu skal primært være 1:1,3 og 

1:1,9. 

Som yrkesfisker regnes: Personer registrert i fiskermanntallet A eller B og som er eier/medeier av 

fiskeriregistrert fartøy. 

Tomt for fritidsbolig skal ikke overstige 800 m2. 

 



Bestemmelser i gjeldende kommuneplanens arealdel: 

 

3.10. Bestemmelser for bygg i strandsonen for Frøya kommune. PBL § 11.9.6. 

Bestemmelsene gjelder for all bebyggelse i 100 meters beltet mot sjø. 

 

NAUST, SJÅ/SJØBOD, BRYGGE. 

Naust er en enetasjes bygning primært for oppbevaring av båter (båthus) med 

tilhørende utstyr. Bygningen kan også benyttes som arbeidsplass for stell og 

vedlikehold av utstyr til fiske og fangst i fritids- og yrkessammenheng. 

Gavlvegg skal som hovedregel vende mot sjø og ha båtport. Bygningen skal ligge slik 

til i terrenget at det er naturlig å anlegge båtstø eller lundbru til porten. Som båtport 

tillates skyveport eller delt hengslet port. Maks størrelse for sjøhus/naust er 40 m2. 

 

Sjå eller sjøbod er en 1 eller 1 ½ etasjes bygning primært for oppbevaring av utstyr for 

sjøaktiviteter men normalt ikke for oppbevaring av båt. Bygningen kan også benyttes 

som arbeidsplass for stell og vedlikehold av utstyr til fiske og fangst i fritids og 

yrkessammenheng. På sjå kan tillates takutbygg som takkelhus på langvegg eller gavl 

plassert over lasteplass/sjø. På sjå kan også tillates fast platting/kaifront inntil 2 meter 

foran vegg mot sjø og inntil 1,0 meter langs en av sideveggene. 

 

Brygge er bygning til samme formål som sjå, men oppført i 1 ½ eller flere etasje 

og/eller med grunnflate større enn 60 m2. Retningslinjer for utforming blir de samme 

som for sjå. 

 

Naust oppføres med saltak 32 - 37 grader. Sjå eller brygge med 32 - 45 grader. 

Utvendig veggkledning skal være stående trepanel. Naust og sjå kan ha inntil to 

firedelte vinduer på inntil tre veggflater. Hvert med største lysmål 1 m2. Vinduene 

skal være kvadratiske eller med større høyde enn bredde. Det skal tilstrebes knappe 

takutstikk. Største tillatte gesimshøyde for naust og sjå er 270 cm regnet fra underkant 

bunnsvill i sjå eller gjennomsnittlig golvnivå i naust med skrått golv. 

 

Naust, sjå og brygge tillates ikke innredet med rom for varig opphold unntatt i 

yrkesmessig sammenheng for fisker med fiskeriregistrert fartøy. 

 

Maksimal tomtestørrelse for naust/sjå er 150 m2 med maksimal bredde i strandlinjen 

10 meter. 

 

BOLIG, FRITIDSBOLIG 

Alle boliger og fritidsboliger skal fundamenteres på grunnmur. Bygg skal plasseres 

slik i terrenget at fundamenter og grunnmur blir lavest mulig. De skal plasseres i 

terrenget slik at silhuettvirkning unngås i forhold til naboer og ferdselsveier. 

Det kan kreves at nybygg skal tilpasses omkringliggende bebyggelse. 

Terrasser/plattinger skal fortrinnsvis plasseres på terrengnivå der dette er mulig. 

Tomt for fritidsbolig skal ikke overstige 800 m2. 

 

FARGESETTING 

Sjøhus/ naust i strandsonen inntil 35 meter fra sjøen skal ha rød eller okergul farge, 

alene eller i kombinasjon. Det kan benyttes hvitt som kontrastfarge på dør- 

/vindusomramminger og på vindskier. Brygger kan ha hvit hovedfarge. 



Fargesetting av øvrige bygninger innenfor bestemmelsenes virkeområde skal omsøkes 

i forbindelse med byggesøknad og godkjennes av kommunen. Dette gjelder også 

omfarging av eksisterende bebyggelse. 
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SISTRANDA LIGGEKAI - FINANSIERING  

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune omdisponere fra prosjekt 551455 Renseanlegg avløp – Sistranda til prosjekt 

551358 Liggekai Sistranda på kr 15 654 603 kr.   

 

Frøya kommune og Trondheim Havn fullfinansierer slik prosjektet og får det realisert i 2019. 

 

Prosjekt 551455 Renseanlegg avløp – Sistranda har en saldo på 24 700 000 kr pr 31.12.18 

 

 

Vedlegg: 

Saksprotokoll 23/18 – Tilskudd til Sistranda liggekai 

Presentasjon – Siholmen liggekai – Trondheim Havn 

Tilsagn om tilskudd 

 

Saksopplysninger:   

I forbindelse med statsbudsjettet for 2018 fikk Frøya kommune tildelt kr 16 237 500 til 

bygging av liggekai på Sistranda. Dette var et resultat av et arbeid som har pågått gjennom 

flere år, og flere søknader om tilskudd er sendt til Kystverket.  

 

I 2016 søkte kommunen Kystverket om investeringstilskudd med følgende kostnadskalkyle: 

- Kailengde 135 m 

Kostnad Sum 

Kostnadskalkyle, totale kostnader 45 479 887 

Kostnadskalkyle, tilskuddsgrunnlag 42 854 887 

Omsøkt investeringstilskudd, 50% 21 424 444 

Finansiering fra Frøya kommune 21 500 000 

Finansiering fra Frøya kommune (prosjektering) 1 000 000 

Finansiering fra Trondheim Havn 1 552 444 

 

- Kommunen fikk avslag på denne søknaden 12.10.2016 

Den 27.02.2017 søkte kommunen Kystverket på nytt om investeringstilskudd, for det 

samme prosjektet, men prisjustert på 4%. 

- Kailengde 135 m 



Kostnad Sum 

Kostnadskalkyle, totale kostnader 47 255 387 

Kostnadskalkyle, tilskuddsgrunnlag 44 252 387 

Omsøkt investeringstilskudd, 50% 22 262 694 

Finansiering fra Frøya kommune 21 500 000 

Finansiering fra Trondheim Havn 2 492 694 
Prosjektert liggekai pr 27.02.17 

 
 

- Den 18.01.2018 fikk kommunen tilsagn på søknaden med følgende 

investeringstilskudd 

Kostnad Sum 

Samlet godkjent kostnad / investering 41 790 000 

Tilskudd ca. 39% (maks som er mulig er 40%) 16 237 500 

- Tilskuddet er basert på netto kostnader pr. 2016  

- Prisjusteringen på 4% fra 2016 til 2017 er ikke hensyntatt. 

 

Frøya kommune vedtok i K-sak 23/18 (arkivsak 17/2852) følgende vedtak: 

«Vedtak: 

Frøya kommune takker ja til tilskuddet over statsbudsjettet kap. 1360 post 60 for 

2017 til kai, utdyping og molo på Sistranda Frøya kommune, totalt kr 16 237 500 

 

Frøya kommune forhandler med Trondheim Havn IKS om fullfinansiering av 

prosjektet 

 

Enstemmig» 

 

Som en følge av dette vedtaket og at kommunen fikk mindre tilskudd enn omsøkt, hadde 

Frøya kommune og Trondheim Havn et brukermøte der alternativene ble diskutert. Dette 



resulterte i at prosjektet ble endret til å se på en løsning med plassering av liggekai i 

tilknytning til moloen. Dette prosjektet ble antatt til å være noe rimeligere enn tidligere. 
 

Prosjektert liggekai pr d.d. 

 
 

De tekniske arrangementene for kai og fortøyninger ble utformet sammen med to viktige 

aktører, og anbudsunderlag ble utarbeidet og konkurranse lagt ut på Doffin. 

- Laveste anbud inklusive opsjoner, strøm, vann og ISPS (International Ship and Port 

facilities Security code) ble på kr 44 592 600. 

- Høyeste anbud var 8 millioner kr dyrere 

- I tillegg kommer allerede påløpte og uforutsette kostnader 

- Totalkostnad 52 592 103 kr eks mva 

 



 
 

 

Vurdering: 

I forbindelse med behandlingen av sak 23/18 tilskudd til Sistranda liggekai, gikk rådmann i 

forhandlinger med Trondheim Havn. Som en følge av dette ble prosjektet endret slik at 

finansieringen som lå til grunn skulle være tilstrekkelig. Etter anbudsprosessen på det nye 

prosjektet, liggekai langs moloen, viste det seg at prosjektet ikke ble rimeligere likevel. Dette 

skyldes tidsperspektivet, og priser som øker fra år til år. Prosjektet må være ferdig innen 

oktober 2019 og rådmann antar, grunnet et kort tidsperspektiv på bygging, gjør at prosjektet 

blir mer kostbart enn tidligere anslått. 

 

Hvis kommunen og Trondheim Havn ikke går videre med realisering av prosjektet, mister 

kommunen tilskuddet fra statsbudsjettet på 16 237 500 kr. Dette er tydelig kommunisert fra 

Kystverket. 

 

Trondheim Havn går inn med 2 500 000 kr i prosjektet. De vil videre ha drifts- og 

vedlikeholdsansvaret for kaien samt driftsinntekter. Trondheim Havn har gitt klare signaler 



om at de ikke ønsker å gå inn med ytterlige midler til prosjektet. Frøya kommune vil være eier 

av kaien. 

 

Kommunens inntekter i forbindelse med liggekaien vil være indirekte. Dette vil være bl.a. at 

fartøyene som benytter seg av kaien vil bruke lokalt næringsliv til f.eks. drivstoff, strøm, vann 

og andre forsyninger som mat o.l. Liggekaien vil også muliggjøre anløp av større fartøy f.eks. 

cruiseskip og all den aktivitet dette medfører. 

 

Rådmann anser at en stor liggekai på Sistranda er positivt for Frøya kommune. Selv om kaien 

ikke direkte generer inntekter vil den skape aktivitet og sikre arbeidsplasser som er bra for 

Frøya. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

I tråd med budsjettet som er presentert overfor i saken, har prosjektet en underfinansiering på 

11 354 603 kr eks. mva. I denne summen er det lagt inn ca. 10% i uforutsett og div. 

uforutsett. Teknisk sjef i Trondheim Havn Geir Ove Sumstad som har hatt ansvaret for 

prosjekteringen av liggekaien, sier at prosjektet med dette har et godt og realistisk budsjett. 

 

I forbindelse med prosjektet er det lagt til grunn en bevilgning fra Frøya kommune på 

21 500 000 kr. Dette ble lagt inn i investeringsbudsjettet for 2018. Når kommunen legger 

frem investeringsprosjekter inneholder dette mva som en del av finansieringen. Frøya 

kommune la derfor til grunn i investeringsbudsjettet et lånebeløp på 17 200 000 kr og mva på 

kr 4 300 000, totalt kr 21 500 000. Trondheim Havn har lagt til grunn at kommunens 

bevilgning var eks. mva, og finansieringen av liggekaien også må ta høyde for dette. 

 

Den totale underfinansieringen for prosjektet slik det foreligger nå vil derfor være 11 354 603 

kr pluss 4 300 000 kr. Totalt kr 15 654 603 kr. 

 

Frøya kommune har flere store prosjekter innen VAR som ikke er kommet i gang av ulike 

årsaker, men har likevel allerede betydelige bevilgninger godkjent. Ett av disse prosjektene er 

551445 Renseanlegg avløp – Sistranda. I dette prosjektet er det totalt bevilget 25 000 000 kr 

hittil, og har en saldo på kr 24 700 000 pr 31.12.18. Rådmann foreslår at kommunestyret 

omdisponerer midler fra dette prosjektet til liggekaien. Det vil fremdeles gjenstå ca. 

10 000 000 kr i prosjektet, som vil være mer en nok til lå dekke kapitalbehovet i 2019. 

Investeringer på VAR i kommunens investeringsbudsjett er ikke inkl. mva. 

 

Rådmann vil bemerke at ved en slik omdisponering, der kommunen tar fra et selvkostområdet 

vil det avvike fra kommunens handlingsregel for låneopptak for hele summen på 15 654 603 

kr. 

 

Konklusjon 

Rådmann foreslår å omdisponere fra prosjekt 551455 Renseanlegg avløp – Sistranda til 

551358 Liggekai Sistranda kr 15 654 603 kr slik at Frøya kommune og Trondheim Havn 

fullfinansierer prosjektet og får det realisert i 2019. 

 

 

 

 



Postadresse: Besøksadresse: 

 Rådhusgata 25 Telefon:  

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

Saksprotokoll 

 
Utvalg: Kommunestyret   

Møtedato: 01.03.2018 

Sak: 23/18  Arkivsak: 17/2852 

 

SAKSPROTOKOLL - TILSKUDD TIL SISTRANDA LIGGEKAI  

 

Vedtak: 

Frøya kommune takker ja til tilskuddet over statsbudsjettet kap. 1360 post 60 for 2017 til kai,  

utdyping og molo på Sistranda Frøya kommune, totalt kr 16 237 500 kr  

 

Frøya kommune forhandler med Trondheim Havn IKS om fullfinansiering av prosjektet. 

 

Enstemmig. 

 

 

 

Behandling: 

 

 

 



Trondheim Havn

Trondheim, 04.02.2019

Geir-Ove Sumstad

Teknisk sjef



Prosjekt: Frøya – Siholmen - Liggekai



Frøya – Siholmen – Liggekai, 180 m

2014 Våren – Skisseprosjekt - Frøya kommune/Norconsult
2015 Vinter – Forprosjekt – Frøya Kommune/Norconsult
2015 Vår/sommer/høst – Detaljprosjektering - Frøya Kommune/Norconsult



Anbudsrunde

2015 Høst – Tilbudskonkurranse - Frist:20.11.15
• Budsjett: 49.520.000, - eks. mva
• Kailengde : 180 m
• 8 tilbydere, én ikke godkjent
• Prisnivå: 64 - 74 MNOK
• 3 tilbydere rundt 64 MNOK
• 1 tilbyder rundt 76 MNOK
• Tilbudene inkl. regnings - og opsjonsarbeider på 22 - 23 MNOK eks. mva.



Nye løsninger

01.01.2016 : Frøya kommune går inn i TH

25.01.2016: Tilbudskonkurransen avlyst

17.03.2016: Brukermøte TH/FK/Gåsø/Eidsvåg/Marina Solution –
Flytekai forkastet.

20.03.2016: Nytt kalkulasjonsunderlag utarbeidet av NC og TH
• Budsjett 43.677.300, - eks. mva.
• Kailengde 135 m.



Ny søknad til Kystverket – kortere kai
Kailengde redusert fra 180 m til 135 m

24.03.2016: Frøya kommune søkte Kystverket om
investeringstilskudd:
• Kailengde: 135 m
• Kostnadskalkyle, totale kostnader: Kr. 45.479.887, -
• Kostnadskalkyle, tilskuddsgrunnlag: Kr. 42.854.887, -
• Omsøkt investeringstilskudd, 50%: Kr. 21.427.444. -
• Finansiering fra Frøya kommune: Kr. 21.500.000, -
• Finansiering fra Frøya kommune: Kr. 1.000.000, -
• Finansiering TH: Kr. 1.552.444, -
• Resultat, 12.10.2016: Avslag



N y søknad til Kystverket

27.02.2017: Frøya kommune søkte Kystverket om investeringstilskudd:
• Kailengde: 135 m
• Kostnadskalkyle, totale kostnader: Kr. 47.255.387 , -
• Kostnadskalkyle, tilskuddsgrunnlag: Kr. 44.252.387, -
• Omsøkt investeringstilskudd, 50%: Kr. 22.262.694. -
• Finansiering fra Frøya kommune: Kr . 21.500.000, -
• Finansiering TH: Kr . 2.492.694, -

18.01.2018: Resultat:
• Tilsagn om tilskudd
• Samlet godkjent kostnad/investering: Kr. 41.790.000, -
• Tilskudd ca. 39 % (maks 40 %): Kr. 16.237.500, -
• Tilskuddet er basert på nto. kostnader pr. 2016 jfr. finansieringsplan av 21.02.2017.
• Indeksregulering på 4 % fra 2016 til 2017 er ikke hensyntatt.



Val g av l øsn in g

29.05.2018: Brukermøte angående liggekai på Frøya:
• Deltakere:

- Frøya kommune: Thomas Sandvik og Jomar Finseth
- Eidsvaag Rederi: Remy Andre Strømskag og Johnny C. Bremnes
- Trondheim Havn: Terje Meisler og Geir - Ove Sumstad
- Frøy Rederi: Geir Antonsen (ikke tilstede – kopi på referat)

• Konklusjon:
På brukermøtet ble det skissert en alternativ plassering av ventekaia på yttersiden av moloen, noe som ble
ansett som en bedre løsning, samt at liggekaia også kunne brukes av andre fartøy, f.eks hurtigruta og
cruisebåter

• Oppfølging:
Det var enighet om å etablere et forprosjekt som ser nærmere på plassering, utforming og kostnader knyttet
til denne utformingen. I første omgang er det viktig å få en avklaring med Kystverket om moloen kan benyttet.



Nytt forprosjekt

Utarbeidet i samråd med FK og brukerne Eidsvaag og Frøy rederier.
Kaia er utformet på en slik måte at for eksempel Hurtigruta kan anløpe.
Vannforsyning
Strømforsyning: 230 V, 50 Hz til :
- Lys
- Landstrøm , små effekter.
- ISPS - porter

Landstrøm , 440/690 V og 60 Hz ; 2x300 kW søkes finansiert via tilskudd fra
Enova .



Endrede forutsetninger:

Kystverkets tilsagn om et tilskudd på kr. 16.237.500, - er basert på bygging av en
redusert kailengde fra 180 m til 135 m., dvs. alt. 2 .
Etter brukermøtet sammen med FK den 09.05.2018 ble det besluttet å se på en
løsning med plassering av liggekaia i tilknytning til moloen.
Teknisk arrangement for kai og fortøyninger ble utformet sammen med brukerne.
Anbudsunderlag ble utarbeidet og konkurranse lagt ut på Doffin.
2 anbud er levert.
- Laveste anbud inkl. opsjoner, strøm, vann og ISPS er på kr. 44.592.600 , -
- Høyeste anbud + 8 MNOK
- I tillegg kommer allerede påløpte kostnader samt uforutsett
- Totalkostand 52, 6 MNOK.



Avklaringer med Kystverket:

Kystverket har akseptert en løsning hvor kaien blir flyttet til moloen.



Kostnad og finansieringsplan del 1



Kostnad og finansieringsplan del 2



Vilkår for tildeling av statsmidler fra kap. 1360 post 60:

Vilkår 1.3:
• «Anlegget skal eies av kommunen, eller gjennom tingslyst avtale disponeres fritt

av kommunen for den bindingstid som er angitt i vilkår 1.5. Ved tilskudd til
kaianlegg skal kaien kunne benyttes av alle fiskefartøy etter de havneregler
kommunen fastsetter.»

Vilkår 1.5:
• Bindingstiden er følgende:

• Molo, fast kai og utdypning av havn: 20 år



Avklaringer mellom F K og TH:

Hvem skal eie kaia?
Finansiering?
Hvem skal være byggherre?
• Organisering/byggherreombud?

Drift av kai
• Anløp
• ISPS
• Smittefri kai
• Vann
• Strøm
• Søppel
• Vedlikehold





 

 

 
 

Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet  
kap. 1360 post 60 for 2017 

 til liggekai i Sistranda fiskerihavn 
Frøya kommune   

 
 
Fiskerihavn    : Sistranda    
Kommune    : Frøya   
Fylke     :  Trøndelag 
Organisasjonsnummer  :  964 982 597  
Bank-/postgirokontonummer :  4224.06.21511  
Tilskuddsgrunnlag  :  kr. 39.210.000  
Tilsagnsbeløp   :  kr. 16.237.500  
Planlagt utbetalt   : 
 2018    :  kr. 16.237.500  
 
I samsvar med søknad og innvilget tilskudd over statsbudsjettet for 2017 kap. 1360 
post 60 oversendes med dette nytt tilsagnsbrev for revidert prosjekt i Sistranda havn. 
 
Det bes om at bekreftelse på aksept av vilkår for tilsagnet (siste side) signeres og 
oversendes Kystverket innen 30.august d.å.  
 
Det vises til kommunens søknad datert 27.02.2017 om statlig tilskudd til utdyping, 
molo og bygging av liggekai for større fiskefartøy i tilknytning til den etablerte 
fiskerihavna på Sistranda. Etter at signert avtaledokument var mottatt kom der 
innspill på en revisjon av tiltaket som da omfatter kun liggekai med noe endret 
plassering.  Vi mottok den 30.07.18 revidert plan datert 11.07.18. 
Tiltaket ble tatt opp til finansiering gjennom St.prp. nr. 1, Samferdselsdepartementet 
for i år, med et tilskudd på inntil kr 16.237.500,-.  Dette utgjør 41% av de 
tilskuddsberettigede kostnadene. Tilsagnet er knyttet opp mot følgende tiltak:  
 
FAST KAI 
 
1. Byggeplassledelse/rigg og drift  kr.    6.458.000        
2. Plastring under kai    kr.      864.000_   
3. Peler/spunt/celler     kr.   9.905.000    
4. Dekke med dragere    kr.   9.444.000  
5 Friksjonsplate/forankring   kr.      214.000  
6. Skjørt       kr.  _____     
7. Stålarbeider     kr.      684.000     
8. Utrustning     kr.   2.265.000  
9. Vann og el installasjoner kai  kr.   2.660.000 
9. Øvrige entreprisekostnader  kr.   3.152.000  
10. Uforutsett     kr.    3.564.000  
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SUM GODKJENT KOSTNAD/INVESTERING  KR      39.210.000 
 
 
 
 
Finansieringsplan: 
 
Statsbudsjettets kap. 1360 post 60   kr. 16.237.500 
Kommunal egenandel     kr. 22.972.500 
Sum finansiering      kr. 39.210.000  
 
  
VILKÅR FOR TILDELING AV STATSMIDLER FRA KAP. 1360 POST 60 
Følgende vilkår er fastsatt i henhold til retningslinjer for tilskudd til kommunale 
fiskerihavnetiltak, Retningslinjer for tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak, Statsbudsjettets 
kap. 1360 Kystverket post 60 - Tilskudd til kommunene: 
 
1.0 Vilkår 

 
1.1 Utbyggingen skal utføres i samsvar med søknaden inkl. vedlegg. 

Tiltaket skal utføres med kommunen som byggherre og under forsvarlig 
stedlig byggekontroll. Kommunen skal innen 1. mai d.å. oversende 
signert bekreftelse på aksept av vilkår for tilsagn (siste side) til 
Kystverket sammen med kommunens budsjettvedtak der finansiering 
av kommunal egenandel for prosjektet framgår. Sammen med aksept 
skal kommunen oversende en fremdriftsplan for prosjektet som 
inneholder kvartalsvis rapportering og tidspunkt(er) for utbetalinger. 
Prosjekteier skal i ettertid rapportere til Kystverket i henhold til denne 
planen. Dersom Kystverket ikke har mottatt underskrevet tilsagnsbrev 
innen 01.05 d.å. trekkes tilsagnet i sin helhet tilbake uten nærmere 
varsel.  

 
1.2 Tilsagnet er gyldig til 30.11.2018. Det kan søkes om inntil ett års 

forlengelse av tilsagnets gyldighet. Søknad om forlengelse må sendes 
Kystverkets sentrale postmottak innen 1.9 samme år som tilsagnets 
gyldighet utløper. Tilsagn som ikke er sluttrapportert innen tilsagnsåret 
bortfaller og kan ikke påregnes utbetalt. 
 

1.3 Anlegget skal eies av kommunen, eller gjennom tinglyst avtale 
disponeres fritt av kommunen for den bindingstid som er angitt i 
vilkår 1.5. Ved tilskudd til kaianlegg skal kaien kunne  
benyttes av alle fiskefartøy etter de havneregler kommunen fastsetter. 

 
1.4 Reguleringsplan skal sikre bruk av arealene i samsvar med anvendelse 

av målrettet virkemidler. Arealformålene skal ha hensiktsmessige 
bestemmelser knyttet til fiskerivirksomhet. 

 Godkjent reguleringsplan sendes Kystverket så snart den 
foreligger og senest samtidig med første anmodning om 
utbetaling. 
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1.5 Tiltaket skal reserveres til formålet i avtalt bindingstid. Tiltaket kan ikke 
selges eller overdras andre i bindingstiden uten tillatelse fra og på de 
vilkår som fastsettes av Kystverket. Bindingstiden er følgende: 

 
- Molo, fast kai og utdyping av havn: 20 år 

 - Flytebrygge: 15 år  
 

Hvis anlegget fjernes eller ikke er tilgjengelig til avtalt formål i 
bindingstiden, plikter kommunen å betale tilbake resttilskudd, lineært 
avskrevet over avtalt bindingstid for tilskuddet. Bindingstiden beregnes 
avrundet til nærmeste hele år regnet fra dato for kommunens 
utbetalingskrav til Kystverket. 
 

1.6 Det skal føres spesifisert regnskap for arbeidene. Regnskapet skal 
settes opp slik at det kan sammenliknes både med kostnadsoverslaget 
som ligger til grunn for statstilskuddet og de enkelte postene som er 
tilskuddsberettiget i henhold til retningslinjene. Regnskap satt opp ihht. 
tabell 1 på side 5 skal oversendes Kystverket for godkjenning ved 
utbetalingsanmodninger. Utbetaling gjennomføres ikke før regnskapet 
er i henhold til tabell 1. 

 
Når tiltaket er ferdig etablert skal regnskapet i sin helhet 
revisorbekreftes. Uten slik bekreftelse er utbetaling av tilskudd 
avgrenset til 75 % av tilskuddsbeløpet. Dersom prosjektet ikke er fullført 
ihht. søknad, til oppgitt kostnad, eller inneholder poster som ikke er 
tilskuddsberettiget, vil Kystverket redusere tilskuddet. Revisor skal ha 
tilgang på alle relevante dokumenter, deriblant tilsagnsbrev, eventuelle 
utbetalingsanmodninger, timelister og bilag. Revisorbekreftelsen skal 
inneholde følgende avtalte kontrollhandlinger  

 
1.7 Tilsagnet vil kunne bortfalle helt eller delvis dersom støttemottaker uten 

skriftlig forhåndssamtykke fra Kystverket, endrer planene som ligger til 
grunn for tilsagnet. Dersom prosjektet finansieres rimeligere enn 
forutsatt, vil Kystverket redusere sin finansieringsandel forholdsmessig. 

   
1.8 Kystverket har til enhver tid adgang til å iverksette kontroll for å påse at 

vilkårene for statstilskuddet overholdes. Dette følger av 
bevilgningsreglementet i Staten § 10 andre ledd. Riksrevisjonen kan av 
eget tiltak iverksette kontroll med at tilskuddsmidler brukes etter 
forutsetningene. Dette følger av Riksrevisjonsloven § 12. 

 
1.9 Ved salg eller overdragelse av anlegget eller tilhørende arealer tilknyttet 

anlegget uten at Kystverket har gitt tillatelse, kan Kystverket kreve 
tilbakebetaling av tilskuddet helt eller delvis. (jf. vilkår 1.3 og 1.5) 

 
 
1.10 Omtale av prosjektet: ved omtale av prosjektet i media, eller på 

støttemottakers hjemmeside eller lignende skal det opplyses at 
Kystverket har støttet prosjektet. Logo kan enten lastes ned på 
www.kystverket.no (prosjektet er realisert/finansiert med støtte fra 
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Kystverket) eller oversendes av saksbehandler. Logoen skal benyttes i 
skriftlig omtale av prosjektet. 

 
 
 
 
 
2.0 Dokumentasjon for utbetaling 
 

For å få utbetalt tilskuddet må støttemottaker skriftlig kontakte Kystverkets 
regionkontor og sende inn følgende dokumentasjon: 
- Skriftlig rapport som beskriver hvordan prosjektet er gjennomført. 
- Søknad om delutbetaling må inneholde dokumentasjon av påløpte 

tilskuddsberettigede kostnader. Delutbetaling foretas ikke før vedtak om 
fullfinansiering er skriftlig dokumentert. Slik dokumentasjon skal følge som 
vedlegg ved retur av undertegnet bekreftelse på aksept av vilkår for tilsagn. 
Rapportering av påløpte kostnader skal fylles ut ihht. tabell 1 på side 6. 

- Reguleringsplan for området som samsvarer med formålet med bruk av 
anlegget (før første utbetaling). 

- Oppmåling ved Sjøkartverket for endret innsegling eller bunntopografi. 
- Bekreftelse på at kommunen formelt står som anleggseier / rettighetshaver. 
- Revisorbekreftet regnskap (ved sluttutbetaling) og kostnadsoppsett som 

kan sammenlignes med planene som ligger til grunn for tilsagnet. 
Regnskapet i sin helhet skal oppbevares av støttemottaker og skal kun 
oversendes Kystverkets regionkontor på forespørsel. 

- Eventuelle tillatelser etter Plan- og bygningsloven og Havne- og 
farvannsloven skal legges ved utbetalingsanmodning.  

- Ferdigattest for tiltaket skal vedlegges. 
 

 
3.0 Utbetaling og sluttkontroll 
  

- Tildelt tilskudd over 500.000,- kan utbetales i to utbetalinger med en 
delutbetaling og en sluttutbetaling. Delutbetalingen skal stå i forhold til 
prosjektets fremdrift innenfor 75 % av tilskuddsrammen. 

- Når arbeidet er fullført, vilkårene er oppfylt og anlegget er besiktiget av 
Kystverkets regionkontor vil sluttutbetaling kunne finne sted. 
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Økonomirapportering 
 
Tabell som skal benyttes ved utbetalingsanmodninger. Budsjettall eksl. mva: 
Tabell 1: 
 
Post Budsjett Regnskap Merknad 
Prosjektering/Byggeledelse    
Plastring under kai    
Peler/spunt/celler    
Dekke med dragere     
Friksjonsplate/forankring    
Skjørt    
Pullere/fenderverk    
Lovpålagt 
redningsutstyr/belysning 

   

Øvrige entreprisekostnader    
Uforutsett    
Sum    

 
 
Fremdriftsplan/milepælsplan (forslag):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse: Kommentarer: Dato:   
Oppstart     
Fundament      
Oversende 
tilsagnsbrev og 
regplan 

    

Delutbetaling     
Sluttutbetaling     
Dekke/fendring     
Sluttrapport     
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BEKREFTELSE PÅ AKSEPT AV VILKÅR FOR TILSAGN 
 

Prosjekt:    Liggekai, utdyping og molo Sistranda 

Prosjekteier:   Frøya kommune    

Organisasjonsnummer:  964 982 597 

Beløp:    16.237.500 

Saksnr:    2015/930 
 
 
Jeg bekrefter på vegne av Frøya kommune at det er aktuelt å gjennomføre prosjektet, og at 
tilskuddet mottas på de vilkår som er satt.  
 
 
 

 
 

----------------------------------------------- 
Sted, dato og Signatur 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/416    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

ORDFØRERS ORIENTERING  
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