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Vedrørende forespørsel om trekking av innsigelse - detaljregulering for 
boligområde Sjønhalsen - Frøya kommune 

Statsforvalteren viser til deres henvendelse av 03.05.2021 der det anmodes om at innsigelsen som 
Statsforvalteren som klima- og miljømyndighet fremmet i uttalelse av 08.12.2020 trekkes. 
 
Saken er forlagt aktuelle fagavdeling som gjør følgende vurdering: 
 
Klima- og miljø 
Planområdet er kartlagt etter NiN-metodikken våren 2021, og det ble da registrert kystlynghei, som 
er sterkt truet (EN) på rødlista for naturtyper. Kvaliteten på lokaliteten ble satt til «Lav». 
Kunnskapsgrunnlaget er dermed styrket.  
 
Omtrent halvparten av den kartlagte naturtypen blir berørt av tiltaket. Naturtypens kvalitet er lav, og 
tiltaket vil ikke få vesentlig negativ effekt på naturmangfold. Samfunnsnytten av tiltaket vektes i 
denne saken tyngre enn negativ effekt på naturmangfold. På bakgrunn av dette trekker 
Statsforvalteren innsigelsen.  
 
Vi vil likevel påpeke at i henhold til naturmangfoldloven (nml) § 7 siste punktum skal vurderingene av 
prinsippene i §§ 8 til 12 fremgå av beslutningen. Kjent kunnskap på vedtakstidspunktet skal legges til 
grunn, det vil si at kunnskap fra NiN-kartleggingen av området også skal vurderes. Vurderingen i 
planbeskrivelsen bør oppdateres. Dersom det ikke blir gjort, må vurderingen av prinsippene i §§ 8-12 
framgå av saksframlegget. 
 
Vi minner om at manglende vurdering etter nml §§ 8-12 er en saksbehandlingsfeil som kan medføre 
ugyldighet. En saksbehandlingsfeil vil ikke alltid føre til ugyldighet. Hvis det er grunn til å regne med 
at feilen ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold, er vedtaket likevel gyldig. Vi viser til 
Veileder til naturmangfoldloven kap. II, kapittel 5.6 og 5.7. 
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Med hilsen 
 
Trude Mathisen (e.f.) 
Seksjonsleder 

 
 
Thomas Møller 
seniorrådgiver 
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