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Saknr: 101/19 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

26.09.2019 

Arkivsaksnr: 

19/2228 

Sak nr: 

101/19 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

101/19 Kommunestyret 26.09.2019 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 29.08.29  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 29.08.19 godkjennes som framlagt. 

 

Vedlegg: 
 

Protokoll fra møte 29.08.19 

 



Saknr: 102/19 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

26.09.2019 

Arkivsaksnr: 

19/2230 

Sak nr: 

102/19 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

102/19 Kommunestyret 26.09.2019 

 

REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Referatene tas til orientering. 

 

Vedlegg: 
 

 Avgjørelse i sak om sakskostnadskrav - omgjøring av kommunalt stansingsvedtak - 

Frøya vindkraftverk 

 Avkastningsrapport Frøya Kommune august 2019 

 Referat styringsgruppa 21.08.19 

 

 

 



Saknr: 103/19 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

26.09.2019 

Arkivsaksnr: 

18/3228 

Sak nr: 

103/19 

Saksbehandler: 

Øyvor Helstad 

Arkivkode: 

S82 &13 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

192/18 Formannskapet 04.12.2018 

166/18 Kommunestyret 13.12.2018 

26/19 Formannskapet 26.02.2019 

13/19 Kommunestyret 28.02.2019 

65/19 Formannskapet 11.04.2019 

52/19 Kommunestyret 11.04.2019 

136/19 Formannskapet 17.09.2019 

103/19 Kommunestyret 26.09.2019 

 

FRØYA VINDKRAFTVERK - HØRING AV SØKNAD OM ENDRING AV 

DETALJPLAN OG SØKNAD OM ETABLERING AV VINDMÅLEMAST OG 

RADIOLINJEMAST  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Frøya kommune har ingen merknader til endringssøknaden slik den foreligger. Slik 

endringene er presentert, framstår endringene som bedre løsninger for naturmangfold, 

massebalanse og landskapstilpasning. 

 

Videre har Frøya kommune ingen merknader til oppføring av vindmålemaster og 

radiolinjemast som omsøkt. 

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 17.09.2019 sak 136/19 

 

Vedtak: 

Frøya kommune har ingen merknader til endringssøknaden slik den foreligger. Slik endringene 

er presentert, framstår endringene som bedre løsninger for naturmangfold, massebalanse og 

landskapstilpasning. 

 

Videre har Frøya kommune ingen merknader til oppføring av vindmålemaster og radiolinjemast 

som omsøkt. 

 

Enstemmig. 
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Formannskapets behandling i møte 17.09.19: 

 

Ordfører Berit Flåmo ba om vurdering av sin habilitet da hennes mann har inngått kontrakt 

med Søbstad. 

Ordfører Berit Flåmo ble enstemmig vurdert inhabil. 

Rep. Martin Nilsen ba om vurdering av sin habilitet da han er grunneier i området.Rep. Martin 

Nilsen ble enstemmig vurdert inhabil. 

 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 11.04.2019 sak 52/19 

 
Vedtak: 

Frøya kommune gir følgende uttalelse som klage på MTA-vedtaket: 

 

● Frøya kommune fastholder at valget av vindturbiner, som gir en høyde på 180 meter, er en stor 

endring av tiltaket, som vil gi negative konsekvenser når det gjelder bl.a. synlighet og 

naturmangfold. Kommunestyret i Frøya kommune fastholder derfor at omsøkt høyde på 

vindturbinene ikke godkjennes, og at NVE kun tillater høyder i tråd med tidligere kommuniserte 

planer 

● Frøya kommune fastholder at plasseringen av turbin 1,2,3,4 og 5 tillates ikke, men flyttes vekk 

fra området nord-vest i konsesjonsområdet, slik at de blir stående mellom reirhylle og 

næringssøkområdet 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 kollisjonsfare 

for hubro ved at gjennomflygning til fødesøksområdene reduseres. 

 

● Frøya kommune ber NVE sikre at konsekvensene av de foreslåtte endringene av møllehøyde og 

turbinstørrelse utredes og behandles i samsvar med forskrift om konsekvensutredning. 

 

● 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. 

 

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

konsesjonsområdet. 

 

● Frøya kommune mener det er kritikkverdig av NVE å ikke avvente endelig behandling av 

detaljplan/ MTA inntil folkeavstemning var avholdt. 

 

Enstemmig. 

 

 

Kommunestyrets behandling i møte 11.04.19: 

 

Følgende forslag til endring i vedtak ble fremmet av Sv: 

 

Frøya kommune gir følgende uttalelse som klage på MTA-vedtaket: 
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● Frøya kommune fastholder at valget av vindturbiner, som gir en høyde på 180 meter, er 

en stor endring av tiltaket, som vil gi negative konsekvenser når det gjelder bl.a. 

synlighet og naturmangfold. Kommunestyret i Frøya kommune fastholder derfor at 

omsøkt høyde på vindturbinene ikke godkjennes, og at NVE kun tillater høyder i tråd 

med tidligere kommuniserte planer 

● Frøya kommune fastholder at plasseringen av turbin 1,2,3,4 og 5 tillates ikke, men 

flyttes vekk fra området nord-vest i konsesjonsområdet, slik at de blir stående mellom 

reirhylle og næringssøkområdet 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 kollisjonsfare for hubro ved at gjennomflygning til 

fødesøksområdene reduseres. 

 

● Frøya kommune ber NVE sikre at konsekvensene av de foreslåtte endringene av 

møllehøyde og turbinstørrelse utredes og behandles i samsvar med forskrift om 

konsekvensutredning. 

 

● 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. 

 

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

opprinnelige konsesjonsområdet. 

 

● Frøya kommune mener det er kritikkverdig av NVE å ikke avvente endelig behandling 

av detaljplan/ MTA inntil folkeavstemning var avholdt. 

 

Enstemmig. 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 11.04.2019 sak 65/19 

 
Vedtak: 

Frøya kommune gir følgende uttalelse som klage på MTA-vedtaket: 

 

 Frøya kommune fastholder at valget av vindturbiner, som gir en høyde på 180 meter, er en stor 

endring av tiltaket, som vil gi negative konsekvenser når det gjelder bl.a. synlighet og 

naturmangfold. Kommunestyret i Frøya kommune fastholder derfor at omsøkt høyde på 

vindturbinene ikke godkjennes, og at NVE kun tillater høyder i tråd med tidligere kommuniserte 

planer  

 

 Frøya kommune fastholder at plasseringen av turbin 1 og 2 ikke skal tillates. Hensynet til den 

utsatte hubro-bestanden på Frøya og hensynet til Røssvassmyras sårbarhet kan ikke tilsidesettes 

 

 Frøya kommune mener det er kritikkverdig av NVE å ikke avvente endelig behandling av 

detaljplan/ MTA inntil folkeavstemning var avholdt 

 

Enstemmig. 
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Behandling/vedtak i Kommunestyret den 28.02.2019 sak 13/19 

 
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, som vil gi 

negative konsekvenser når det gjelder bl.a. synlighet og naturmangfold. Kommunestyret i Frøya 

kommune krever derfor at omsøkt høyde på vindturbinene ikke godkjennes, og at NVE tillater høyder i 

tråd med tidligere kommuniserte planer. 

   

Vedtatt med 13 mot 9 stemmer. 

 

Frøya kommune ber NVE sikre at konsekvensene av de foreslåtte endringene av møllehøyde og 

turbinstørrelse utredes og behandles i samsvar med forskrift om konsekvensutdredning. 

 

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. NVE bes om å avvente endelig 

behandling av detaljplan/ MTA inntil folkeavstemning er avholdt. 

 

Enstemmig. 
  

 
Kommunestyrets behandling i møte 28.02.19: 

 

Kristin Furunes Strømskag erklærte seg inhabil da hun er involvert med saksbehandlingen i 

saken. 

Kjartan Ervik tiltrer møtet under behandling av saken. 

 

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

 

Frøya kommune ber NVE sikre at konsekvensene av de foreslåtte endringene av møllehøyde 

og turbinstørrelse utredes og behandles i samsvar med forskrift om konsekvensutdredning. 

 

Enstemmig. 

 

Formannskapets innstilling: 

 

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, som vil 

gi negative konsekvenser når det gjelder bl.a. synlighet og naturmangfold. Kommunestyret i 

Frøya kommune krever derfor at omsøkt høyde på vindturbinene ikke godkjennes, og at NVE 

tillater høyder i tråd med tidligere kommuniserte planer. 

  

Vedtatt med 13 mot 9 stemmer avgitt av H, V, Sp og Frp. 
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Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet: 

 

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. NVE bes om å avvente 

endelig behandling av detaljplan/ MTA inntil folkeavstemning er avholdt. 

 

Enstemmig. 

 

 

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

1. Kommunestyret ber rådmannen om å utforme et brev til tiltakshaver av den planlagte 

vindmølleparken, der det orienteres om at vindmøller med samlet høyde på 180 meter og 

turbinstørrelse på 4,3 MW vil kreve planendring/ny dispensasjon fra kommuneplanens 

arealdisponering til LNF-formål, og at dispensasjon innvilget 10.03.2016 ikke gir rett til å 

etablere annet en det anlegget som var beskrevet i konsesjonssøknad fra mars 2012 og NVEs 

konsesjonsvedtak fra 2012. 

 

2. Kommunestyret ber rådmannen om å sendte NVE et brev i samsvar med ovennevnte 

strekpunkt. 

 

3. Kommunestyret legger til grunn at kommunens dispensasjonsvedtak av 10.03.16 faller bort 

etter 3 år, hvis ikke anleggsarbeidene for dispensasjonspliktige tiltak i det kartfestede 

konsesjonsområdet er igangsatt innen utløpet av treårsfristen. 

 

Falt med 9 mot 13 stemmer avgitt av Ap og Sv. 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 26.02.2019 sak 26/19 

 
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, som vil gi 

negative konsekvenser når det gjelder bl.a. synlighet og naturmangfold. Kommunestyret i Frøya 

kommune krever derfor at omsøkt høyde på vindturbinene ikke godkjennes, og at NVE tillater høyder 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. NVE bes om å avvente endelig 

behandling av detaljplan/ MTA inntil folkeavstemning er avholdt. 

  

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer 

 

Formannskapets behandling i møte 26.02.19: 

 

Rådmanns forslag: 
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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. 

 

Falt enstemmig. 

 

 

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

 

1.  Formannskapet instruerer rådmannen om å utforme et brev til tiltakshaver av den 

planlagte vindmølleparken, der det orienteres om at vindmøller med samlet høyde på 

180 meter og turbinstørrelse på 4,3 MW vil kreve planendring/ny dispensasjon fra 

kommuneplanens arealdisponering til LNF-formål, og at dispensasjon innvilget 

10.03.2016 ikke gir rett til å etablere annet en det anlegget som var beskrevet i 

konsesjonssøknad fra mars 2012 og NVEs konsesjonsvedtak fra 2012. 

 

 

2.  Formannskapet instruerer rådmannen om å sendte NVE et brev i samsvar med 

ovennevnte strekpunkt. 

 

 

3.  Formannskapet legger til grunn at kommunens dispensasjonsvedtak av 10.03.16 faller 

bort etter 3 år, hvis ikke anleggsarbeidene for dispensasjonspliktige tiltak i det 

kartfestede konsesjonsområdet er igangsatt innen utløpet av treårsfristen. 

 

4.  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.Vi ber om at 

NVE avventer behandlingen til etter folkeavstemningen. 

 

Falt med 4 mot 3 avgitt av Ap. 

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av Ap: 

 

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, som vil 

gi negative konsekvenser når det gjelder bl.a. synlighet og naturmangfold. Kommunestyret i 

Frøya kommune krever derfor at omsøkt høyde på vindturbinene ikke godkjennes, og at NVE 

tillater høyder 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. NVE bes om å avvente 

endelig behandling av detaljplan/ MTA inntil folkeavstemning er avholdt. 

  

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer avgitt av V, H, Sp og Frp. 

 
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 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).  
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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 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. 
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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. 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.  
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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. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune har ingen merknader til endringssøknaden slik den foreligger. Slik endringene 

er presentert, framstår endringene som bedre løsninger for naturmangfold, massebalanse og 

landskapstilpasning. 

 

Videre har Frøya kommune ingen merknader til oppføring av vindmålemaster og radiolinjemast 

som omsøkt. 

 

 

Vedlegg: 
1 Høringsbrev fra NVE, datert 28.08.2019 

2 Sidetak 4 

3 Tverrsnitt sidetak 2 

4 Skygge 

5 MTA – revidert utlegg 

6 Søknad fra TrønderEnergi datert 20.08.2019 

7 Oversikt sidetak 

8 Snitt massetak 8 

9 Søknad fra TrønderEnergi om målemast/radiolinjemast, datert 20.08.2019 

10 Tverrsnitt sidetak 4 

11 Oversikt sidetak 3 

12 Tverrsnitt sidetak 3 

13 Sidetak 2 

14 Drawing issue sheet 

15 Decibel – main Result 

16 Miljørapport, Multiconsult 

 

Saksopplysninger:   

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt søknad om endring av 

arealbruksgrense, nye turbinplasseringer, plan for massetak og søknad om oppsetting av 

vindmålemaster og radiolinjemast fra TrønderEnergi Vind for Frøya vindkraftverk.  

 

Søknadene er sendt ut på høring til aktuelle parter. Frøya kommune har fått utsatt 

høringsfristen til 30.09.2019. 

  

NVE opplyser i epost datert 09.09.2019 at: etter at den ordinære høringsfristen har gått ut, av 

hensyn til fremdriften i prosjektet tar sikte på å godkjenne justeringene av veitraseen til 

turbinpunkt 11 og til turbinpunktene 6 og 8. Disse justeringene har bakgrunn i bedre 

landskapstilpasning og gjennomførte planteregistreringer. Vi avventer kommunens uttalelse 

for behandling av de øvrige justeringene (bl.a. flytting av turbinpunkter, oppstillingsplasser 

og tilhørende veier).  

 

Søknad om endring av arealbruksgrense, nye turbinplasseringer og plan for massetak  
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I OEDs klageavgjørelse av 06.06.2019 vedrørende godkjenning av detaljplan/MTA for Frøya 

vindkraftverk er det satt krav om flytting av turbin 1, justering av plassering av turbin 2 og 7, 

samt krav om alternativ adkomstvei til turbin 3. Videre har NVE i sin godkjenning av 

28.03.2019 satt vilkår om at massetak/sidetak skal detaljeres og godkjennes av NVE. Det er 

også satt vilkår om det som grunnlag for videre optimalisering skal gjennomføres registrering, 

og eventuell merking, av utvalgte plantelokaliteter.  

 

Det fremgår av søknaden at TrønderEnergi har gjort en ny gjennomgang av veitraseer og 

oppstillingsplasser for å ta hensyn til NVEs og OEDs vilkår. Arbeidet er gjort i samråd med 

entreprenør, landskapsarkitekt og miljørådgiver. Som en følge av vurderinger av 

landskapstilpasning av veilinje og massetak, massebalanse, veilengde, naturforhold og utførte 

planteregistreringer, er det gjort noen justeringer i forhold til vedtatt detaljplan. Endringene 

fremgår av søknadene og medfølgende vedlegg. Det er gjennomført nye støy- og 

skyggekasteregninger med de nye turbinplasseringene, rapportene fra disse beregningene er 

vedlagt.  

 

Søknad om oppsetting av vindmålemaster og radiolinjemast  

Vindmålemaster og radiolinjemast er nødvendig hjelpeanlegg for vindkraftverket bl.a. for 

registrering av vindforhold og for kontroll og oppfølging av produksjonsdata, samt 

kommunikasjon mellom vindkraftverket og omverdenen.  

 

I godkjent detaljplan/MTA er det beskrevet at det vil bli etablert permanente og midlertidige 

vindmålemaster. Behovet for dette er nå nærmere avklart og det søkes om å etablere 7 

midlertidige vindmålemaster i løpet av september 2019. Fire master skal monteres på 

turbinpunkter (turbinpunkt 3, 4, 9 og 10) og skal fjernes før turbinene er installert i 2020. De 

andre tre skal brukes som referansemaster (mast 1, 2 og 3 i vedlagte kart) og er forventet å 

være i drift opp til 2 år.  

 

Masteposisjonene er vist i vedlagt kart. Mastene vil plasseres pluss/minus 30 meter fra angitt 

punkt. Endelig posisjon vil bestemmes ut fra grunnforholdenes beskaffenhet, og vil først kunne 

besluttes etter en detaljert befaring av området. Generelt vil det velges et eksponert og relativt 

flatt område med berg i dagen. Dette gjør at inngrepene blir minimert. Dersom det er vanskelig 

å finne egnet berg i dagen vil det måtte gjøres enkle gravearbeider ved bardunenes 

fundamenter.  

Vindmålemastene vil bestå av seksjonerte enheter som bygges til 110 m mastehøyde og som 

barduneres i tre retninger ved bruk av fjellforankringer. Det vil bli montert bommer i toppen 

for installasjon av måleinstrumenter. Total høyde blir derfor 112 m. På de ytterste bardunene 

vil det bli montert fugleavvisere for å redusere risiko for fuglekollisjoner. 

 

Mastemateriell vil bli fløyet inn med helikopter for dermed å redusere belastningen på 

terrenget. Bruk av motorisert materiell skal benytte gjeldende/planlagte veitraséer inn i/ut av 

og innenfor planområdet. Det vil ikke bli benyttet terrenggående transport av materiell eller 

personell til master som etableres veiløst. Mastene vil bli instrumentert med godkjente 

hinderlys, og vil registreres i Nasjonalt register for luftfartshindre.  

Strømforsyning til mastene vil bli sikret gjennom bruk av solcelleanlegg og batterier.  

Etablering av vindmålemastene vil ikke medføre vesentlige negative virkninger for miljø eller 

andre samfunnsinteresser. Det er sikret at avstanden mellom potensiell hekkeplass for hubro og 

målemast(er) ikke er kortere enn avstanden til de nærmeste turbinposisjonene.  
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Radiolinjemast  

Radiolinjemast er nødvendig hjelpeanlegg for vindkraftverket og vil bidra til kommunikasjon 

mellom vindkraftverket og omverdenen. Det vil bli etablert en permanent ca 30 meter høy mast 

i nærheten av området for servicebygg/transformatorstasjon. Videre vil det bli bygget en ca. 

100 meter lang permanent vei til masten fra adkomstveien til vindparken. Det vil etableres 

kommunikasjon/strøm i veiskulder. Det vil også etableres en enkel driftshytte ved masten.  

 

Vurdering: 

Godkjent MTA/detaljplan for Frøya vindkraftverk legges til grunn for planlegging, installasjon 

og drift av mastene. Leverandør vil lage et miljøoppfølgingsprogram (MOP) hvor krav og 

vilkår i MTA følges opp.  

 

Frøya kommune har ingen merknader til endringssøknaden slik den foreligger. Slik endringene 

er presentert, framstår endringene som bedre løsninger for naturmangfold, massebalanse og 

landskapstilpasning. 

 

Videre har Frøya kommune ingen merknader til oppføring av vindmålemast og radiolinjemast 

som omsøkt. 

 

Frøya kommune merker seg at det i løpet av utbyggingsperioden har blitt forbedringer i 

prosjektet med hensyn til naturmangfold, massebalanse og landskapstilpasning.  
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KLAGEBEHANDLING - REGULERINGSPLAN RÅDHUSTOPPEN - GNR 21 BNR 

378 - 385  

 

Hovedutvalg for forvaltnings innstilling til kommunestyret: 

 

1. Klagene tas ikke til følge. 

2. Vedtak av Frøya kommune ved kommunestyret av 20.06.2019 stadfestes. 

3. Klagene oversendes Fylkesmannen i Trøndelag for endelig avgjørelse.  

 

 

 
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for forvaltning den 12.09.2019 sak 139/19 

 

Vedtak: 

1. Klagene tas ikke til følge. 

2. Vedtak av Frøya kommune ved kommunestyret av 20.06.2019 stadfestes. 

3. Klagene oversendes Fylkesmannen i Trøndelag for endelig avgjørelse.  

 
Enstemmig. 

 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 20.06.2019 sak 78/19 

 

Vedtak: 
1. I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-12, vedtar Frøya kommune å egengodkjenne reguleringsplan for 

Rådhustoppen (planid: 1620201703) som vist på planbestemmelser og plankart datert 05.06.19 og 

planbeskrivelse datert 08.11.18.  

 

2. Deler av detaljreguleringsplan for Sistranda, sentrum sør (1620200705), vedtatt 25.09.07, inkludert alle 

senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, oppheves.  

 

Enstemmig. 
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Behandling/vedtak i Hovedutvalg for forvaltning den 13.06.2019 sak 96/19 

 

Vedtak: 
1. I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-12, vedtar Frøya kommune å egengodkjenne reguleringsplan for 

Rådhustoppen (planid: 1620201703) som vist på planbestemmelser og plankart datert 05.06.19 og 

planbeskrivelse datert 08.11.18.  

 

2. Deler av detaljreguleringsplan for Sistranda, sentrum sør (1620200705), vedtatt 25.09.07, inkludert alle 

senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, oppheves.  

 

Enstemmig. 

 

 
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for forvaltning den 14.02.2019 sak 20/19 

 

Vedtak: 
1. Hovedutvalget for forvaltning fremmer saken og legger detaljreguleringsplan for Rådhustoppen 

(1620201703) med planbestemmelser, plankart og planbeskrivelse datert 08.11.18 ut til høring og 

offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10. 

 

2. Rådmannen skal før sluttbehandling i kommunestyret sørge for at planens innhold og framstilling blir 

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

 

3. Det tas sikte på å oppheve deler av følgende gjeldende detaljregulering for Sistranda, sentrum sør 

(1620200705), vedtatt 25.09.07, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende 

bestemmelser, ved godkjenning av detaljregulering for Rådhustoppen (1620201703). 

 

4. Følgende skal avklares før sluttbehandling: 

a) Plankart skal detaljeres i større grad for å vise hvor bygningskropper skal oppføres, i henhold til 

skisser. 

b) Avkjørsel ut mot Sørveien må utbedres for å sikre trafikksikkerhet og gi et oversiktlig trafikkbilde 

for utrykningskjøretøy, kjørende og myke trafikanter til Kysthaven. Det må utføres konkrete 

utbedringstiltak eller vurderes om all trafikk til parkeringskjeller skal gå gjennom Rådhusgata. 

 

Enstemmig.  

 

Forslag til vedtak: 

1. Klagene tas ikke til følge. 

2. Vedtak av Frøya kommune ved kommunestyret av 20.06.2019 stadfestes. 

3. Klagene oversendes Fylkesmannen i Trøndelag for endelig avgjørelse.  

 

Vedlegg: 

 
1. Klage fra Ansgar Antonsen, 18.07.2019 

2. Klage fra Hans Rabben, 15.07.2019 

3. Klage fra Skagan AS, 04.07.2019 

4. Melding om vedtak, 24.06.2019 

5. Høringsinnspill fra klager, 20.02.2019 

6. Planbeskrivelse 

7. Plankart 

8. Planbestemmelser 

9. Saksfremlegg, sak 78/19, Kommunestyret  
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Saksopplysninger: 

 

Forslag til detaljregulering for Rådhustoppen er mottatt fra ON arkitekter og ingeniører AS, på 

vegne av Utvær AS. Planforslaget berører eiendommene: 21/378, 21/49, 21/234 og 21/292.  

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for bygging av et kombinert bolig- og forretningsbygg 

på tomten bak Stjernesenteret. Med tanke på tomtens sentrale beliggenhet er det ønske om å få til en 

høy utnyttelse, utnyttelse av eksisterende infrastruktur og en klimavennlig utbygging som genererer 

lite transport.  

Det nye bygget er planlagt med parkering og næringslokaler i sokkel, mens det over sokkeletasjen er 

planlagt to adskilte boligblokker, begge i 4 etasjer. Øverste etasje vil være inntrukket. Mellom og 

rundt blokkene er det satt av store arealer til lek og uteopphold. I tillegg skal noe areal brukes til 

gjesteparkering, sykkelparkering, renovasjonsanlegg mm.  

Kommunestyret vedtok i møte 20.06.2019, sak 78/19, og egengodkjenne detaljregulering for 

Rådhustoppen, planid: 1620201703. Etter kunngjøring av planvedtaket er det kommet inn 3 klager 

på vedtaket, fremsatt av Ansgar Antonsen (eier av 21/108), Hans Rabben (eier av 21/99) og Skagan 

AS v/Rune Midtsian (eier av 21/35, 21/245, 21/257, 21/261). 

 

Klagene:  

Klagene er mottatt innenfor klagefristen (16.07.2019). Klagene er framsatt rettidig og klager har 

rettslig klageinteresse, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. 

 

Da alle klagerne ligger tett inntil 

planområdet (figur 1), og innholdet i klagene 

går på det samme, utsikt og trafikale 

forhold, vil de bli behandlet i samme sak.  

 

Hans Rabben anfører at utsikten fra hans 

bolig til sjøen vil bli borte og at han vil kreve 

erstatning for verditapet som følge av 

prosjektet. Han peker også på de trafikale 

forholdene i området og mener at 

reguleringsplanen vil påføre Sistranda 

Midtre uholdbare trafikale problemer og at 

planforslaget ikke tar høyde for øvrige 

planlagte utbygginger på Sistranda Midtre. 

Han sikter her til oppstart av reguleringsplan 

Midtsian, gnr 21 bnr 245 mfl. (figur 2). 

Adkomst til delområde mot vest er planlagt 

via Øverveien og Øvre Midtsian, mens 

adkomst for delområdet mot øst planlegges 

via Mellomveien. Klager mener at dette 

legger ytterligere press på Mellomveien. 

Han konkluderer med at vedtaket må 

oppheves og prosjektet må justeres i tråd 

med overnevnte, og sees i sammenheng 

med fortetting av Sistranda Midtre.  
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Ansgar Antonsen mener også at han mister utsikten sin mot sjø. Han mener også at Rådhustoppen 

med sine 40 boenheter og oppstart av regulering på Øvre Midtsian vil gi uholdbare trafikale 

tilstander, særlig på Mellomveien.  

 

Skagan AS viser til innspill han kom med da planen var på høring og ønsker å opprettholde sine 

standpunkter og innsigelser. Han kommer dermed ikke med noen nye momenter i saken, og alle 

hans innspill er svart ut i merknadsbehandlingen og kan finnes i saksfremlegget for 

sluttbehandlingen, sak 78/19 i møte 20.06.2019 i Kommunestyret.  

 

Rettslig utgangspunkt: 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9, kan kommunestyrets endelige vedtak om 

reguleringsplan påklages. Fylkesmannen er rette klageinstans for planvedtak (delegert myndighet 

fra Miljøverndepartementet). Klage på reguleringsvedtaket skal etter kommunenes 

delegeringsvedtak forelegges kommunens utvalg for plansaker, som i Frøya kommune er 

Hovedutvalg for forvaltning. Hvis utvalget finner grunn til å ta klagen til følge, legges saken frem til 

kommunestyret med forslag til endring av vedtaket. Hvis utvalget ikke finner grunn til å ta klagen til 

følge oversendes saken til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.  

 

Plan- og bygningslovens utgangspunkt er at det nærmere innhold av reguleringsplaner innenfor 

lovens ramme er lagt til kommunestyrets frie skjønnsmessige vurdering. Ingen kan sies å ha krav på 

at et område skal reguleres eller ikke reguleres til et bestemt formål. Her som ellers må imidlertid 

vurderingene være saklige og i samsvar med reguleringslovgivningens formål. I tillegg må 

vurderingene bygge på en forsvarlig saksbehandling og et riktig faktisk grunnlag. 

 

Rådmannens vurdering:  

Klagene anfører at reguleringsplanen vil skape problemer for trafikken i området og vil vesentlig 

forringe utsikten mot sjø.  

 

Trafikk 

Rådhustoppen er planlagt med 4 adkomster til planområdet, noe som gjør at den totale 

trafikkbelastningen fordeles. Hovedatkomsten blir nordfra via Rådhusgata og bruk av eksisterende 

avkjørsel til parkeringsplass. Fra parkeringsplassen blir det innkjøring til parkering i sokkeletasje. 

Adkomsten til den sørlige delen av sokkeletasjen som skal benyttes til parkering for leilighetene skal 

gå via Sørveien. Gjesteparkeringen til de to bygningene har innkjøring fra Mellomveien, hvor det 

foreløpig er lagt opp til 11 parkeringsplasser til hver av de to innkjørslene. Rådmannen vurderer at 

trafikkbelastningen på de omkringliggende veiene blir minimal med denne løsningen, hvor 

Mellomveien vil få den minste belastningen.  
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< 
Foreløpig situasjonplan for Rådhustoppen. Viser innkjøring til planområdet fra Mellomveien, Sørveien og 

Rådhusgata.  

 

Antonsen sin klage anfører at alle boenhetene til Rådhustoppen skal ha adkomst via Mellomveien, 

dette er feil, da det bare er adkomst til gjesteparkeringen som vil være fra Mellomveien.  

 

Oppstart av reguleringsplanen for Øvre Midtsian vil ikke generere en vesentlig større mengde 

trafikk og vil derfor ikke bidra til en forverret trafikksituasjon på Mellomveien. Det er også bare 

deler av reguleringsplanen som vil ha adkomst fra Mellomveien. Rådmannen er derfor ikke enig i at 

reguleringsplanen gir store trafikale problemer på Mellomveien.  

 

Reguleringsplanen for Øvre Midtisan er i oppstartsfasen, og det er derfor urimelig at en 

reguleringsplan i oppstartsfasen brukes imot planer som allerede er vedtatt. Trafikale forhold skal 

også beskrives og utredes i reguleringsprosessen for ny plan. Dette er også forhold som vil bli 

utredet i områdeplanen for Sistranda sentrum som er i oppstartsfasen.  

 

Utsikt  

Det har lenge vært åpnet opp for bebyggelse i dette området, og i ny kommunedelplan for Sistranda 

(plan-ID 1620201508), er det også åpnet opp for en større byggehøyde med opptil 16 meter for 

sentrumsformål. Dette vil si at Rådhustoppen er i samsvar med overordnet plan når det gjelder 

høyde. En viktig del av arealplanleggingen er å legge til rette for fortetting, særlig i sentrum, noe 

som reguleringsplanen ivaretar. En må derfor regne med at utsikt kan endres når en bor tett på 

sentrum.  

 

Samlet vurdering 

Basert på det overnevnte, anbefaler Rådmannen at klagene ikke tas til følge. Det anbefales at 

klagerne kommer med innspill til ny reguleringsplan på Øvre Midtsian og områdeplan for Sistranda 

sentrum angående trafikkforholdene.  

 

Klagen fra Skagan AS bringer ingen nye momenter i saken. Rådmannen opprettholder derfor sine 

vurderinger slik de fremgår av saksfremlegget til Kommunestyret sak 78/19 ved sluttbehandling. 

Rådmannen anbefaler at klagen ikke tas til følge.  

 

Konklusjon:  
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Rådmannen tilrår at klagene ikke tas til følge. Klagene gir ikke grunnlag for å endre 

kommunestyrets vedtak om å godkjenne reguleringsplanen for Rådhustoppen (planid: 1620201703) 
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FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
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Arkivsaksnr: 
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Sak nr: 
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Tina Eltervåg 

Arkivkode: 
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Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

105/19 Hovedutvalg for forvaltning 19.06.2019 

140/19 Hovedutvalg for forvaltning 12.09.2019 

105/19 Kommunestyret 26.09.2019 

 

SLUTTBEHANDLING - NESSET INDUSTRIOMRÅDE OG SMÅBÅTHAVN GNR 30 

BNR 52.M.FL NESSET INDUSTRIOMRÅDE OG SMÅBÅTHAVN 

 

 Hovedutvalg for forvaltnings innstilling til kommunestyret: 
 

1. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, vedtar Frøya kommune å egengodkjenne 

reguleringsplan Nesset industriområde og småbåthavn gnr. 30 bnr. 52 m.fl. (planid: 

5014201802) som vist på planbeskrivelse og plankart datert 14.05.2019 og planbestemmelser 

datert 02.09.2019.  

 

2. Deler av detaljregulering Nesset Industriområde (planid: 1620200404), vedtatt 30.06.2009, 

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

 

 
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for forvaltning den 12.09.2019 sak 140/19 

 
Vedtak: 

1. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, vedtar Frøya kommune å egengodkjenne 

reguleringsplan Nesset industriområde og småbåthavn gnr. 30 bnr. 52 m.fl. (planid: 

5014201802) som vist på planbeskrivelse og plankart datert 14.05.2019 og planbestemmelser 

datert 02.09.2019.  

 

2. Deler av detaljregulering Nesset Industriområde (planid: 1620200404), vedtatt 30.06.2009, 

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

 

Enstemmig. 

 
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for forvaltning den 19.06.2019 sak 105/19 

 
Vedtak: 

1. Hovedutvalg for forvaltning fremmer saken og legger reguleringsplanen Nesset industriområde og småbåthavn 

gnr. 30 bnr. 52 m.fl (planid:5014201802) med planbeskrivelse, planbestemmesler og plankart datert 14.05.2019 

og VA-plan datert 21.05.2019 ut til høring og offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10. 

2. Rådmannen skal før sluttbehandling i kommunestyret sørge for at planens innhold og framstilling blir digitalisert 

og kvalitetssikret, samt at det blir foretatt eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

3. Det tas sikte på å oppheve deler av følgende gjeldende detaljregulering Nesset Industriområde (planid: 

1620200404), vedtatt 30.06.2009, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, ved 
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godkjenning av detaljreguleringsplanen for Nesset industriområde og småbåthavn gnr. 30 bnr. 52 m.fl 

(planid:5014201802) 

 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, vedtar Frøya kommune å egengodkjenne 

reguleringsplan Nesset industriområde og småbåthavn gnr. 30 bnr. 52 m.fl. (planid: 

5014201802) som vist på planbeskrivelse og plankart datert 14.05.2019 og planbestemmelser 

datert 02.09.2019.  

 

2. Deler av detaljregulering Nesset Industriområde (planid: 1620200404), vedtatt 30.06.2009, 

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

 

Vedlegg: 

 

1. Planbeskrivelse, datert 14.05.2019 

2. Planbestemmelser, datert 02.09.2019 

3. Plankart, målestokk 1:1000 (A3), datert 14.05.2019 

4. VA-plan, datert 21.05.2019 

5. ROS-analyse, datert 19.06.2019 

6. Temakart: Kart og plan 

7. Sammenstilling høringsuttalelser 

 

Saksopplysninger:  

 
Planforslaget 

Planforslaget er levert av Kystplan AS v/May I Andreasen, på vegne av Frøya Næringspark AS 

v/Ola Aastum. 

Hensikt med reguleringen 

Hensikten med planen er å etablere en småbåthavn ved selskapets kaianlegg på Nesset. Området 

skal serve Aquakultur (oppdrettsbåter), fiskebåter og private fritidsbåter. På land skal det opprettes 

et serviceområde for vedlikehold av mindre båter. Videre skal det være muligheter for å sette opp 

naust/sjøhus for oppbevaring av fiskeutstyr. 

 

Dagens reguleringsplan, Nesset industriområde (plan-id:1620200404) ivaretar de planlagte tiltakene 

på land, men det er ikke lagt til rette for småbåthavn i sjø.  

Forhold til overordnete planer 

Ny reguleringsplan erstatter deler av gammel reguleringsplan, Nesset Industriområde (planid: 

1620200404). Rammene som er lagt i gammel reguleringsplan ønskes å opprettholdes og 

reguleringsplanen er derfor uendret for eiendommene som ikke er i tiltakshavers eie.  

Førstegangs behandling 

Planforslaget ble førstegangsbehandlet i Hovedutvalg for forvaltning den 19.06.2019, sak 105/19. 

Hovedutvalg for forvaltning vedtok å fremme saken og sende den på høring og legge den ut til offentlig 

ettersyn.   
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Endringer etter førstegangsbehandling 

Det er foretatt mindre endringer av reguleringsbestemmelse § 4.2, samt lagt inn bestemmelse etter 

merknad fra NVE angående gjennomføring av geotekniske undersøkelser før tiltaksrealisering.  

Høringsuttalelser: 

Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden fra 25.06.2019 til 20.08.2019. I samme periode 

ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder m.fl. til 

uttalelse. Det kom inn totalt 6 uttalelser. Disse følger saken som utrykte vedlegg. Hovedtrekkene i 

merknadene er referert nedenfor. 

 

Innspill fra (dato) Innspill Kommentar/behandling i planen 

Fylkesmannen i 

Trøndelag 

20.08.2019 

Som nevnt i vår uttalelse til varsel om oppstart 

av planarbeidet minner vi om at eventuell 

utfylling i sjø krever egen søknad etter 

forurensningsloven. Både mudring og 

disponering av muddermasser/sedimenter krever 

tillatelse fra Fylkesmannen. 

All mudring og dumping i sjø og vassdrag er i 

utgangspunktet forbudt, jf. forurensningsloven § 

7, plikten til å unngå forurensning, og krever 

alltid spesiell tillatelse fra 

forurensningsmyndigheten, uavhengig av 

forurensningsgrad for sedimentene. 

Fylkesmannen har ut ifra sine øvrige 

fagområder ingen ytterligere merknader til 

planforslaget. 

Tatt til orientering 

Kystverket 

06.08.2019 

Minner om at det kreves særlig tillatelse fra 

havne- og farvannsloven for etablering av 

småbåthavn og massedeponi i sjø.  Det vil 

kunne stilles særkrav til undersøkelser i 

forbindelse med gjennomføring av tiltaket og 

søknader i sjøområdet må behandles og 

godkjennes av kommunen. 

Tatt til orientering 

NTNU 

Vitenskapsmuseet 

21.08.2019 

NTNU Vitenskapsmuseet har mottatt 

ovennevnte sak til uttalelse vedrørende eventuell 

konflikt med kulturminner under vann. Saken er 

behandlet med bakgrunn i Lov om kulturminner 

av 9. juni 1978 nr. 50. Planområdet for 

detaljreguleringen er i stor grad dekket av en 

tidligere marinarkeologisk befaring, 

gjennomført i år 2000, i forbindelse med 

gjeldende reguleringsplan (vår ref.: 99/857). Det 

vil derfor ikke være nødvendig å gjennomføre 

en marinarkeologisk befaring av 

reguleringsområdet. NTNU Vitenskapsmuseet 

har dermed ingen ytterligere merknader til 

reguleringsplanen. 

Tatt til orientering 

NVE 

02.07.2019 

Store deler av området er allerede regulert til- 

og benyttet som nærings- og industriområde og 

det er tidligere gjennomført utfyllinger i sjø i 

forbindelse med denne arealbruken. Potensialet 

for at ytterligere utfyllinger som planlagt vil 

medføre utglidninger eller kvikkleireskred, er 

Lagt inn i bestemmelsene  
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derved begrenset men kan ikke helt utelukkes. 

Vi vil derfor anbefale at en får et firma med 

skredfaglig kompetanse til å gjennomføre en 

geoteknisk vurdering av de planlagte 

utfyllingsarbeidene og at det tas inn 

bestemmelser om at dette skal være gjennomført 

før tiltaksrealisering. 

Statens vegvesen 

04.07.2019 

Statens vegvesen har ingen merknader til 

arealformålene. I vår uttalelse til oppstartsvarsel 

ba vi Frøya kommune om å vurdere behov for 

regulering og bygging av fortau langs 

Kaibakkan, med bakgrunn i den økte trafikken i 

området. Frøya kommune har vurdert at det ikke 

er nødvendig, noe vi tar til etterretning. 

Vi har ingen ytterligere merknader til 

reguleringsplanen. 

Tatt til orientering 

Trøndelag 

fylkeskommune 

03.07.2019 

Ingen innvendinger, men minner om den 

generelle aktsomhetsplikten etter § 8 i 

kulturminneloven. Ber NTNU vitenskapsnusset 

vurdere planene iht. undersjøiske 

kulturminner/marin arkeologi. 

Tatt til orientering 

 

Innsigelser 

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

fagmyndigheter hvis saksområde blir berørt. Kommunestyret kan dermed vedta reguleringsplanen. 

Lovhjemler 

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

Samlet vurdering: 

Planforslaget er godt bearbeidet og ivaretar nødvendige hensyn. 

 

Ny reguleringsplan følger opp gjeldende reguleringsplan på land, og det er bare et område til naust 

og småbåthavn i sjøen som er nye elementer i planforslaget. Hensikten med planen er å tilrettelegge 

for ny småbåthavn, med plass til både fritidsbåter og båter til bruk i tilknytning aquakultur.  

 

Planforslaget legger opp til endringer på regulert veifremføringer, da man ønsker å regulere slik 

som veien faktisk ligger i dag. Videre er det i planforslaget lagt inn bestemmelser for naust/brygge 

og man har lagt inn større område for parkeringsplass og lagt inn byggegrense mot kommunal vei 

og mot sjø. 

 

Området ligger i et område hvor det er fare for radon, videre er det vindutsatt. Dette er to punkter 

som blir i varetatt i forbindelse med byggesøknadene.  

 

Videre er det planlagt vedlikehold av båter på området. Dette medfører potensielle farer for 

forurensing i grunnen og i sjø. Det skal derfor etableres gode rutiner i forbindelse med 

avfallshåndtering og oppsamlingsenheter for olje/drivstoff osv.  

 

Videre skal all spyling av båter foregå på henvist plass der det er tilrettelagt for oppsamling av ev. 

uønskede avfallsstoffer.  
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I forbindelse med etablering av flytebryggene har man vurdert at sannsynligheten for at 

forankringen ryker og får konsekvenser for anlegget er relativt små. Videre er strøm og bølge-

forholdene i område gunstig i forhold til etablering av flytebryggeanlegg. Det er ikke nødvendig 

med molo. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Rådmannen at planforslaget Nesset industriområde 

og småbåthavn gnr. 30 bnr. 52 m.fl. (planid: 5014201802) vedtas.  
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 
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DETALJREGULERINGSPLAN - UTTIAN NÆRINGSOMRÅDE  

 

Hovedutvalg for forvaltnings innstilling til kommunestyret: 

 
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, vedtar Frøya kommune å egengodkjenne reguleringsplan 

for Uttian næringsområde (plan-ID: 5014201813) som vist på plankart, planbestemmelser og 

planbeskrivelse datert 28.08.2019.  

 

 
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for forvaltning den 12.09.2019 sak 138/19 

 

Vedtak: 
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, vedtar Frøya kommune å egengodkjenne reguleringsplan for 

Uttian næringsområde (plan-ID: 5014201813) som vist på plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse 

datert 28.08.2019.  

 
Enstemmig. 

 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 29.08.2019 sak 95/19 

 
Vedtak: 

Saken utsettes p.g.a. manglende sakspapirer. 

 

Enstemmig 

 

 

Kommunestyrets behandling i møte 29.08.19: 

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av Ap/Sv: 

 

Saken utsettes pga manglende sakspapirer. 

 

Enstemmig. 
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Behandling/vedtak i Hovedutvalg for forvaltning den 29.08.2019 sak 135/19 

 
Vedtak: 

Saken ble ikke behandlet grunnet at sakspapirer ble utsendt i for kort tid i forkant av møtet. 

 

 
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for forvaltning den 19.06.2019 sak 104/19 

 

Vedtak: 
1. Hovedutvalg for forvaltning fremmer saken og legger detaljreguleringsplan for Uttian næringsområde 

(5014201813) med planbestemmelse, plankart og planbeskrivelse datert 07.06.19 ut til høring og 

offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10. 

2. Rådmannen skal før sluttbehandling i Hovedutvalg for forvaltning sørge for at planens innhold og 

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

og justeringer. 

 
Vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 

 
Hovedutvalg for forvaltnings behandling i møte 19.06.19: 

 

1. Hovedutvalg for forvaltning fremmer saken og legger detaljreguleringsplan for Uttian 

næringsområde (5014201813) med planbestemmelse, plankart og planbeskrivelse datert 

07.06.19 ut til høring og offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10. 

2. Rådmannen skal før sluttbehandling i Hovedutvalg for forvaltning sørge for at planens 

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

mindre suppleringer og justeringer. 

 

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer avgitt av Frp, V og H med dobbeltstemme fra leder.  

 

 

Forslag til vedtak: 

 
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, vedtar Frøya kommune å egengodkjenne reguleringsplan 

for Uttian næringsområde (plan-ID: 5014201813) som vist på plankart, planbestemmelser og 

planbeskrivelse datert 28.08.2019.  

 

Vedlegg: 

 
1. Plankart, 28.08.2019 

2. Planbestemmelser, 28.08.2019 

3. Planbeskrivelse, 28.08.2019 

4. ROS-analyse, 07.06.2019 

5. Støyutredning, 11.04.2019 

6. Illustrajonsplan 

7. Konsekvensutredning naturmangfold, 27.07.2019 

8. Rapport landskapsbilde, 04.06.2019 

9. Innkomne merknader ved høring og offentlig ettersyn 

10. Merknadsbehandling etter høring og offentlig ettersyn  

11. Svar på punker til Fylkesmannen i Trøndelag 
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12. Frafall innsigelse  

 

Saksopplysninger  
Planforslaget  

Rambøll har på vegne av Frøya kommune utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for Uttian 

næringsområde på eiendommene 26/1, 26/14, 26/31, 1451/1 og 1451/2 og Ellingsholmene.  

Planområdet omfatter deler av Uttiveien for å etablere avkjørsel til industriområdet. 

 

Hensikt med reguleringen  

Hensikten med planarbeidet er å regulere foreslått område til industri for å legge til rette for økt 

næringsaktivitet i Frøya kommune. Dette er i tråd med kommunens prioriterte målsetting om å gi de 

maritimt rettede næringene forbedrete utviklingsmuligheter (Kommuneplanens samfunnsdel 2008-2017).  

 

Planforslaget innebærer en opparbeiding av ca. 15 daa til industriareal. Området bygges ut ved å fylle ut 

ca. 28500 m2 i sjøen med steinmasser fra fjellsprenging tilkjørt fra nærliggende områder. 

 

Forhold til overordnete planer  

Kommuneplanens arealdel (1620200803) er gjeldende for området. Området er her avsatt til LNF, dvs. 

at planforslaget ikke er i samsvar med overordnet plan. Frøya kommune er inne i prosessen med 

rullering av kommuneplanens arealdel, hvor området er foreslått avsatt til næring.  

 

Innenfor området avsatt til forretning/kontor/industri i planforslaget tillates det oppført bygg med inntil 

14 meters mønehøyde. Dette bryter med kommuneplanens arealdel som tillater en mønehøyde på 12 

meter for områder avsatt til næringsformål. Foreløpige skisser til Skarsvåg boats har en høyde på 13,2 

meter. Grunnen til at planforslaget har en maks tillatt høyde på 14 meter, er for at Skarsvåg boats skal 

ha inn 2 stk 64 tonns traverskraner med løftehøyde på 9 m. Over dette kommer da gitterdragere og tak.  

 

Førstegangs behandling  

Planforslaget ble førstegangsbehandlet av Hovedutvalg for forvaltning den 19.06.2019 sak 104/19. 

Hovedutvalg for forvaltning vedtok å fremme saken og sende den på høring og legge den ut til offentlig 

ettersyn. 

 

Endringer etter førstegangsbehandling  

De viktigste endringer etter førstegangsbehandling er:  

 Det er regulert inn gang- og sykkelveg og adkomstvegen er justert etter merknader fra Statens 

vegvesen for å sikre et fremtidig trafikksikkert tilbud til myke trafikanter langs planområdet  

 Konkeskvensutredningen (KU) for naturmangfold er revidert til kun å gjelde aktuell 

planavgrensning og det er foretatt en ny befaring/kartlegging av området.  

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden fra 25.06.2019 til 20.06.2019. I samme periode 

ble forslaget sendt til regionale myndigheter, berørte grunneiere, m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 21 

uttalelser. Hovedtrekkene i merknadene er referert i eget vedlegg. 

 

Innsigelser  

Fylkesmannen i Trøndelag fremmet innsigelse til reguleringsplanen inntil det foreligger tilstrekkelig 

kunnskap til å kunne vurdere konsekvensene av de foreslåtte tiltakene. Dette ble begrunnet med 

bakgrunn i hensynet til verdiene i 100-metersbeltet langs sjøen og et mangelfullt kunnskapsgrunnlag 

med hensyn på naturmangfold. Innsigelsen er på bakgrunn av KU naturmangfold datert 15.01.2019. 

Etter merknader fra fylkesmannen er konsekvenstrudredningen for naturmangfold revidert og det er 

foretatt supplerende kartlegging av området 27.06.2019. 
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Etter kontakt med fylkesmannen ønsker de tilbakemelding på følgende punkter før innsigelsen kan 

trekkes: 

1) Reguleringsplanen åpner for etablering av næringsvirksomhet på et nytt område, et område som 

ikke er avklart i overordnet plan. Vi ber om en vurdering av alternativ lokalisering og en 

begrunnelse på hvorfor det er riktig å åpne for nye inngrep i strandsonen for denne 

virksomheten  

2) Vi kan ikke se at det er gitt en mer detaljert beskrivelse av omfanget av utfylling eller en 

vurdering av konsekvensene ved utfylling. Det bør gis en mer konkret beskrivelse av 

utfyllingsarealet (areal og volum), og hvordan en slik utfylling vil påvirke de registrerte 

naturtypene i sjø. Hele planarelet er ca 35,6 daa. Hvor stort areal er det behov for å fylla ut, og 

hvilke undersøkelser skal gjøres i utfyllingsområdet?  

3) Punkt 4.4.fugl i den «nye» KU-en sier noe kort om fugl. Vurderingen baserer seg kun på 

informasjon Artskart. Mest sannsynlig er det aldri noen gang gjort en kartlegging av fugl i 

planområdet. Dette må utdypes noe, det bør gis en faglig vurdering av om planområdet kan ha 

noen verdi for fugl, eventuelt om deler av området bør unntas for inngrep  

4) Naturmangfold land: I kapittel 4.2. i den «nye» KU-en er det nevnt at det er forekomster av myr 

i området. I tillegg nevnes arter som er typiske for kystlynghei, røsslyng, krekling, blokkbær 

m.fl. Det må gis en nærmere vurdering av naturtypene i planområdet. Det bør beskrives 

forekomst av myr og eventuelt kystlynghei, gjerne ved å tegne de inn på ei kartskisse. Mest 

sannsynlig er det kun marginale forekomster av vegetasjon på bergene her, men det må gå klart 

fram av vurderingene  

 

Lovhjemler  

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

 

Vurdering:  
Innkomne merknader  

Vurdering av de enkelte innkomne uttalelsene fremgår av kommentarene over. 

 

Innsigelser  

Etter kontakt med fylkesmannen er det kommet til enighet at innsigelsen kan trekkes dersom punktene 

over blir svart ut på en tilfredstillende måte. Det gjøres oppmerksom på at planen ikke er rettsvirkende 

før innsigelsen er trukket. Det er per 30.08.2019 sendt brev (vedlagt) til Fylkesmannen i Trøndelag med 

svar på de fire punktene. I e-post av 05.09.2019 (vedlagt) har Fylkesmannen besluttet å frafalle 

innsigelsen med det grunnlaget som nå foreligger. Fylkesmannen vil formalisere svaret om kort tid.  

 

Samlet vurdering:  
Kommunen står overfor flere utfordringer i dette området. Det foreligger interessemotsetning mellom 

hensyn til blant annet naturmangfold, landskapsbilde og trafikk og ønsket om å tilrettelegge for 

næringsvirksomhet. Planforslaget bidrar til en økt næringsutvikling i kommunen som er i tråd med 

kommunens prioritert målsetning om å gi de maritimt rettede næringene forbedrete utviklingsmuligheter. 

Dette er lagt til grunn for sluttbehandling og vedtak i saken.  

 

Planforslaget gir en negativ virkning på landskapsbildet som er søkt løst ved å gi bygningsmassen en 

nøytral fargesetting av bygningene.  

 

Av viktige naturtyper er det registret skjellsandforekomster med verdien A – svært viktig. I tillegg er det 

registret et gyteområde for torsk som grenser inn til planområdet. Skjellsandforekomstene på Frøya er 

svært store og blir bare marginalt berørt av planforslaget. Det er også vurdert at gytefeltet trolig ikke vil 

bli berørt i stor grad av planforslaget. Artskart viser registreringer av teist (VU) og krykkje (EN) i 

nærheten av planområdet. Ingen av disse bruker slike områder som hekkeområde, og begge 
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observasjonene er utenfor hekkesesongen. Disse artene bruker heller ikke strender til næringssøk, og 

registreringene er mest sannsynlig tilfeldige observasjoner. Under feltarbeid ble det ikke funnet 

ytterligere naturtyper av verdi. Det ble i konsekvensutredningen for naturmangfold konkludert med at 

planforslaget vil gi en samlet konsekvens på naturverdier tilsvarende 1 minus (-), noe miljøskade for 

delområdet.  

 

Angående trafikksikkerhet er det kommet frem til at planforslaget ikke vil generere store mengder 

trafikk med de næringsaktørene som er planlagt på området. Det er også i planforslaget satt av areal for 

et fremtidig trafikksikkert tilbud for myke trafikanter. Det er også lagt inn vegbelysning av riksveien fra 

østsiden av bru over Dørviksvaet til 55 meter forbi næringsarealet. På deler av strekningen langs 

næringsarealet er det tenkt dobbeltsidig vegbelysning av både riksvei og ny foreslått vei inn til 

næringsarealet.  

 

Det er av rådmannens oppfatning at planforslaget ivaretar nødvendige hensyn til trafikk, naturmangfold 

og næringsutvikling.  

 

Konklusjon 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget detaljregulering for Uttian 

næringsområde, planid 5014201813 vedtas. 
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UTTIAN NÆRINGSOMRÅDE - ERVERV OG OPPARBEIDELSE  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Frøya kommunestyre vedtar at kommunen erverver arealet i henhold til reguleringsplan 

– Uttian næringsområde -  til en kostnad av 2.160.311 kr. 

Frøya kommunestyre vedtar at kommunen igangsetter opparbeidelse av 

næringsområdet og går i forhandlinger med anbyder – til en kostnad av 20.244.412 kr. 

 

 

Ervervet – ca. 2 millioner - dekkes over prosjekt 55 14 99 – opparbeidelse 

næringsområder. 

Øvrige kostnader – ca. 20 millioner - foreslås dekket gjennom investeringsbudsjettet for 

2020. 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 17.09.2019 sak 142/19 

 
Vedtak: 

Frøya kommunestyre vedtar at kommunen erverver arealet i henhold til reguleringsplan – Uttian 

næringsområde -  til en kostnad av 2.160.311 kr. 

Frøya kommunestyre vedtar at kommunen igangsetter opparbeidelse av næringsområdet og går i 

forhandlinger med anbyder – til en kostnad av 20.244.412 kr. 

 

 

Ervervet – ca. 2 millioner - dekkes over prosjekt 55 14 99 – opparbeidelse næringsområder. 

Øvrige kostnader – ca. 20 millioner - foreslås dekket gjennom investeringsbudsjettet for 2020. 

 

Enstemmig. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommunestyre vedtar at kommunen erverver arealet i henhold til reguleringsplan – 

Uttian næringsområde -  til en kostnad av 2.160.311 kr. 

Frøya kommunestyre vedtar at kommunen igangsetter opparbeidelse av næringsområdet og går 

i forhandlinger med anbyder – til en kostnad av 20.244.412 kr. 
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Ervervet – ca. 2 millioner - dekkes over prosjekt 55 14 99 – opparbeidelse næringsområder. 

Øvrige kostnader – ca. 20 millioner - foreslås dekket gjennom investeringsbudsjettet for 2020. 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Erverv 

I ervervsprosessen samarbeider kommunen med Dekar.  

 

 

Erverv Uttian 2 107 108 

Tinglysingsgebyr 525 

Dokumentavgift 52 678 

  2 160 311 

 

Arealet på Uttian omfattes av felleseiet Ellingsholmen samt Litlsørøya, som er en del av gbnr 

26/11. Ellingsholmen har et totalareal på ca 10,4 daa. Litlsørøya har et totalareal på ca 27,8 

daa. Det er kun den del av Litlsørøya som ligger nord for Uttiveien som er avsatt til 

næringsområde. Totalsummen på 2.160.311 baserer seg på en kvm-pris på 55 kr. Det er en 

vurdering som administrasjonen har gjort. Endelig kvm-pris og totalkostnad blir bestemt etter 

forhandlinger med grunneiere og når kontrakter er skrevet. 

 

 

Opparbeidelse av næringsområdet 

 

Ved anbudsfristens utløp, mandag 9. september kl 14:00, var det innkommet 6 anbud. 

Anbudsåpning ble gjennomført tirsdag 10. september kl 10:00 i Rambølls kontorer i 

Trondheim. 

 

Rimeligste anbud er på 14.984.635 kr ekskl. moms, og ble levert av KN Entreprenør AS. 

Kontraktsforhandlinger innledes så snart finansiering er i orden. 

 

Det avsettes en reserve for uforutsette kostnader på 5% av anbudskostnaden. Beløper seg til 

750.000 kr 

 

I byggeperioden - opparbeidelse av næringsområdet - antas kostnader som følger: 

 

  Beløp ekskl 

moms 

Moms Totalsum 

Erverv     2 160 311 

Opparbeidelse av næringsområde 14 984 635 3 746 159 18 730 794 

Konsulentinnsatser oppfølging Rambøll     50 000 

Prosjektledelse     100 000 

Byggeledelse     96 000 

Utarbeidelse av byggesøknad     20 000 

Kommunale avgifter, tilknytning VA      95 294 

Kommunale avgifter byggesøknad     2 324 
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Anleggsbidrag TrønderEnergi     400 000 

Reservert uforutsette kostnader     750 000 

      22 404 723 

 

 

Prosjekteringskostnader 

 

Prosjekteringskostnadene – forprosjektering/ reguleringsplan /egeninnsats – er allerede 

finansiert over prosjekt 551499 - Opparbeide næringsområder. Prosjekteringskostnadene skal 

ligge til grunn for kostnadsvurdering i avtaler med interessentene; Skarsvaag Boats og 

Servicebrygga. 

 

 

Vurdering: 

 

Rådmannen tilrår at kommunen erverver arealet i henhold til reguleringsplan – Uttian 

næringsområde -  til en kostnad av 2.160.311 kr. 

Rådmannen tilrår at kommunen igangsetter opparbeidelse av næringsområdet og går i 

forhandlinger med anbyder – til en kostnad av 20.244.412 kr. 

 

 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Ervervet – ca. 2 millioner - dekkes over prosjekt 55 14 99 – opparbeidelse næringsområder. 

Øvrige kostnader – ca. 20 millioner - foreslås dekket gjennom investeringsbudsjettet for 2020. 
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SJØTOMT GJÆSINGEN  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 

 Frøya kommunestyre vedtar at Linda T Hoff får kjøpe sjøhustomt fra kommunens 

eiendom på Gjesingen, Gnr. 66, bnr. 149, i henhold til søknad. Tomta begrenses til 150 

kvm og prisen fastsettes til kr. 30.000,-. Kjøper betaler alle omkostninger i forbindelse 

eiendomsoverdragelsen. Dersom tomta ikke er bebygd innen 2 år fra vedtak om salg, faller 

tomta tilbake til kommunen 

 

 Frøya kommunestyre vedtar at Milan Markovic får kjøpe resterende del av parsell av 

kommunens eiendom på Gjesingen, gnr 66, bnr. 149, i henhold til søknad. Tomta har et 

areal på 532 kvm og prisen fastsettes til 60.000 kr. Kjøper betaler alle omkostninger i 

forbindelse eiendomsoverdragelsen. Dersom tomta ikke er bebygd innen 2 år fra vedtak 

om salg, faller tomta tilbake til kommunen 

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 17.09.2019 sak 141/19 

 

Vedtak: 

 Frøya kommunestyre vedtar at Linda T Hoff får kjøpe sjøhustomt fra kommunens eiendom på 

Gjesingen, Gnr. 66, bnr. 149, i henhold til søknad. Tomta begrenses til 150 kvm og prisen 

fastsettes til kr. 30.000,-. Kjøper betaler alle omkostninger i forbindelse eiendomsoverdragelsen. 

Dersom tomta ikke er bebygd innen 2 år fra vedtak om salg, faller tomta tilbake til kommunen 

 

 Frøya kommunestyre vedtar at Milan Markovic får kjøpe resterende del av parsell av 

kommunens eiendom på Gjesingen, gnr 66, bnr. 149, i henhold til søknad. Tomta har et areal på 

532 kvm og prisen fastsettes til 60.000 kr. Kjøper betaler alle omkostninger i forbindelse 

eiendomsoverdragelsen. Dersom tomta ikke er bebygd innen 2 år fra vedtak om salg, faller 

tomta tilbake til kommunen 

 

Enstemmig. 

 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 28.03.2019 sak 38/19 
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Vedtak: 
1. Frøya kommunestyre vedtar at Linda T Hoff får kjøpe sjøhustomt fra kommunens eiendom på 

Gjesingen, Gnr. 66, bnr. 149, i henhold til søknad. Tomta begrenses til 150 kvm og prisen fastsettes til 

kr. 30.000,-.  

2. Kjøper betaler alle omkostninger i forbindelse eiendomsoverdragelsen. 

3. Dersom tomta ikke er bebygd innen 2 år fra vedtak om salg, faller tomta tilbake til kommunen. 

 

Enstemmig. 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 19.03.2019 sak 43/19 

 

Vedtak: 
1. Frøya kommunestyre vedtar at Linda T Hoff får kjøpe sjøhustomt fra kommunens eiendom på 

Gjesingen, Gnr. 66, bnr. 149, i henhold til søknad. Tomta begrenses til 150 kvm og prisen fastsettes til 

kr. 30.000,-.  

2. Kjøper betaler alle omkostninger i forbindelse eiendomsoverdragelsen. 

3. Dersom tomta ikke er bebygd innen 2 år fra vedtak om salg, faller tomta tilbake til kommunen. 

 

Enstemmig. 

 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 13.12.2018 sak 168/18 

 
Vedtak: 

Saken utsettes. 

 

Enstemmig. 

 

Kommunestyrets behandling i møte 13.12.18: 

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av V:  

 

Saken utsettes. 

 

Enstemmig. 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 04.12.2018 sak 195/18 

 

Vedtak: 
Frøya kommunestyre vedtar at Linda T Hoff får kjøpe sjøhustomt fra kommunens eiendom på Gjæsingen, Gnr. 

66, bnr. 149, i henhold til søknad. Tomta begrenses til 370 kvm og prisen fastsettes til kr. 30.000,-. Kjøper 

betaler alle omkostninger i forbindelse eiendomsoverdragelsen. 

 

Dersom tomta ikke er bebygd innen 2 år fra vedtak om salg, faller tomta tilbake til kommunen. 

 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Frøya kommunestyre vedtar at Linda T Hoff får kjøpe sjøhustomt fra kommunens 

eiendom på Gjesingen, Gnr. 66, bnr. 149, i henhold til søknad. Tomta begrenses til 150 

kvm og prisen fastsettes til kr. 30.000,-. Kjøper betaler alle omkostninger i forbindelse 
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eiendomsoverdragelsen. Dersom tomta ikke er bebygd innen 2 år fra vedtak om salg, 

faller tomta tilbake til kommunen 

 

 Frøya kommunestyre vedtar at Milan Markovic får kjøpe resterende del av parsell av 

kommunens eiendom på Gjesingen, gnr 66, bnr. 149, i henhold til søknad. Tomta har et 

areal på 532 kvm og prisen fastsettes til 60.000 kr. Kjøper betaler alle omkostninger i 

forbindelse eiendomsoverdragelsen. Dersom tomta ikke er bebygd innen 2 år fra vedtak 

om salg, faller tomta tilbake til kommunen 

 

Saksopplysninger:   

 

I kommunestyrets møte 38.03.2019 - sak 38/19 – ble det vedtatt at Linda T Hoff fikk kjøpe 

sjøhustomt på Gjesningen. Sjøhustomta på 150 kvm, er en del av eiendommen gbnr 66/149. 

 

I ettertid har vi fått en forespørsel fra Milan Markovic i Sealab Ocean Group. Milan Markovic 

er eier av eiendommen 66/142 – nord for gbnr 66/149. Milan Markovic har også en avtale om 

kjøp med eierne av eiendommen gbnr 66/64, som ligger mellom de to nevnte eiendommene, 

gbnr 66/149 og gbnr 66/142. 

Sealab har flyttet deler av sin virksomhet til Gjesningen og er i behov av større areal. Sealab 

utvikler unike kamerasystemer for overvåkning og analyse i havbruksnæringen. Systemene 

integrerer kamera, lys, sensorikk, mekanikk og programvare. Prioriterte satsningsområder for 

Sealab er; lusetelling, foroptimalisering og helseovervåkning. Ytterligere informasjon finnes på 

www.sealab.no. 

 

 

 
 

Parsellen har et totalareal på 682 kvm og er regulert til sjøhusbebyggelse. I vedtaket i KST 

38.03.2019 - sak 38/19 – ble sjøhustomta bestemt som i kartskissen under: 
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I samtaler med Milan Markovic og Lind T Hoff har vi fått bekreftet at partene er enige om at 

Lind T Hoff erverver sjøhustomt på 150 kvm i sørenden av eiendommen (markert i blått i kart 

under) i stedet for i nordenden. Milan Marcovic har interesse av resterende del av 

eiendommen, et areal på 532 kvm (markert i rødt i kart under).  

 

 
 

Tidligere i prosessen, har vi konstatert at parsellen får et «bak-land» bak masimalt to 

sjøhustomter. Dette arealet er også Milan Markovic interessert i.  

 

 

Parsellen har ikke egen adkomst. Det er derfor søkt hjemmelshavere på naboeiendommen – 

Gnr/ Bnr 66/64 – om adkomstrettighet over deres eiendom. Det er avklart og 

adkomstrettigheten er tinglyst. Dette er for øvrig en eiendom som Milan Markovic også 

erverver. 
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Vurdering: 

 

Rådmannen tilrår at del av parsell av eiendommen gbnr 66/149 – 150 kvm - selges til Linda T 

Hoff for 30.000 kr og at kjøper betaler alle omkostninger i forbindelse eiendomsoverdragelsen. 

Rådmannen tilrår at resterende del av parsell av eiendommen gbnr 66/149 – 532 kvm – selges 

til Milan Markovic for 60.000 kr og at kjøper betaler alle omkostninger i forbindelse. 

Rådmannen vurderer det som positivt at det etableres næringsvirksomhet på Gjesingen. 

 



Saknr: 110/19 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

26.09.2019 

Arkivsaksnr: 

19/1964 

Sak nr: 

110/19 

Saksbehandler: 

Nils Jørgen Karlsen 

Arkivkode: 

242 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

143/19 Formannskapet 17.09.2019 

110/19 Kommunestyret 26.09.2019 

 

KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2019  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

1. Frøya kommune fastsetter følgende kriterier/ satsningsområder for kommunalt 

næringsfond: 

 

 Nyskapende prosjekter med vekstpotensial 

 Prosjekter som berører tiltak i den strategiske næringsplanen 

 Tiltak som skaper varige lokale arbeidsplasser 

 Tiltak som berører unge gründere. 

 Tiltak som styrker fiskere 

 

2. Frøya kommune vedtar vedtekter for kommunalt næringsfond som vist i vedlegg 2 

 

Kommunalt næringsfond, med en ramme på 1.500.000 kr i fire år, totalt 6.000.000 kr finansieres 

over Havbruksfondet 

 

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 17.09.2019 sak 143/19 

 

Vedtak: 
1. Frøya kommune fastsetter følgende kriterier/ satsningsområder for kommunalt næringsfond: 

 

 Nyskapende prosjekter med vekstpotensial 

 Prosjekter som berører tiltak i den strategiske næringsplanen 

 Tiltak som skaper varige lokale arbeidsplasser 

 Tiltak som berører unge gründere. 

 Tiltak som styrker fiskere 

 

2. Frøya kommune vedtar vedtekter for kommunalt næringsfond som vist i vedlegg 2 

 

Kommunalt næringsfond, med en ramme på 1.500.000 kr i fire år, totalt 6.000.000 kr finansieres over 

Havbruksfondet 

 
Enstemmig. 
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Formannskapets behandling i møte 17.09.19: 
 

Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet: 

 

Endring i kulepunkt 4: 

«Tiltak som berører unge gründere.» 

 

Enstemmig. 

 
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommune fastsetter følgende kriterier/ satsningsområder for kommunalt næringsfond: 

 

 Nyskapende prosjekter med vekstpotensial 

 Prosjekter som berører tiltak i den strategiske næringsplanen 

 Tiltak som skaper varige lokale arbeidsplasser 

 Tiltak som berører ungdoms-, innvandrer- og kvinnearbeidsplasser 

 Tiltak som styrker fiskere 

 

2. Frøya kommune vedtar vedtekter for kommunalt næringsfond som vist i vedlegg 2 

 

Kommunalt næringsfond, med en ramme på 1.500.000 kr i fire år, totalt 6.000.000 kr finansieres over 

Havbruksfondet 

 

 

Vedlegg: 
 

Vedlegg 1: Kriterier / Satsningsområder kommunalt næringsfond – Frøya kommune 

Vedlegg 2: Vedtekter kommunalt næringsfond – Frøya kommune 

 

Saksopplysninger:   

 

I KST-møte 23.05.2019 – sak 62/19 ble følgende vedtatt: 

 

Kommunestyret oppretter et næringsfond på kr 1.500.000 pr år i planperioden, til sammen 

6.000.000 kr. Rådmannen får i oppdrag å legge fram en sak, der det beskrives kriterier for 

tildeling av midler fra fondet. 

 

Historisk har det kommunale næringsfondet fått overført midler fra staten. Frem til 2013 ble 

det tildelt 700.000 pr år, et beløp som minsket til 550.000 kr pr år i 2014 og 2015 og 

ytterligere minskning i 2016 og 2017 til 350.000 kr pr år. For 2018 var beløpet på 200.000 kr 

pr kommune. 

 

Fylkeskommunen, som har forvaltet de statlige midlene, innså at summen på sikt ble så lav at 

det ikke var hensiktsmessig med kommunale fond, spesielt i de kommuner som ikke tilførte 

egne midler i fondet. 

 

I november 2016 – sak 16/324 - ble det derfor vedtatt å slutte seg til et regionalt fond for 

Orkdalsregionen. Målet med næringsfondet er å styrke Orkdalsregionen sitt arbeide på vegne 

av kommunene med regional næringsutvikling med utgangspunkt i de forutsetninger og 
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muligheter som finnes i Orkdalsregionen. Næringsfondet skal benyttes til å finansiere arbeid 

med å utrede samt iverksette tiltak innenfor områder angitt i den gjeldende næringsplan for 

regionen samt finansiering og oppfølging av tiltak i tråd med fylkeskommunens 

satsningsområder. 

 

Historisk hadde bedriftene på Frøya vært dårlig til å benytte seg av muligheten. I 2013 gikk 

ordfører ut i media med oppfordring til næringslivet om å søke om midler fra det kommunale 

næringsfondet. Det bidro til flere søknader. Innvilgede søknader fra 2012, 2013 og 2014, 

konstaterer at antallet søknader økte kraftig. Vi så også at næringsfondet var en utløsende 

faktor for mange små eksisterende bedrifter, nystartede bedrifter og i etableringen av nye 

bedrifter.  

 

Det kommunale næringsfondet har bidratt til etablering og videreutvikling av mange bedrifter, 

de fleste innen andre bransjer enn sjømatproduksjon. Det blir - i en rekke undersøkelser – 

påpekt at vi har en sårbar næringsstruktur, der vi er totalt avhengige av havbruksnæringen. De 

kommunale næringsfondene er et godt verktøy for kommunene, som muliggjør støtte også til 

de mindre bedriftene. 

 

Blått kompetansesenter (BKS), tidligere Trøndersk Kystkompetanse, har en rolle som 

støtteressurs i å skrive søknader. I de små bedriftene får de – i en søknadsprosess – hjelp til å 

strukturere tanker og ideer, planlegge og til strategisk utvikling. Det er for rådmannen ønskelig 

at dette videreføres i avtalen mellom kommunen og BKS. Alternativet er at kommunen selv 

avsetter ressurser til dette, noe som lett kan føre til en uønsket situasjon, der rådgiving og 

saksbehandling utføres av samme person. 

 

I forbindelse med at kommunen fikk ca. 20 millioner kr fra de «Grønne konsesjonene» for noen 

år tilbake, ble det avsatt midler som innbyggere fra øyrekken kunne søke om. På grunn av 

begrensningene i tildelingen av midlene fra de Grønne konsesjonene (kun brukes til 

investeringer), ble ikke de avsatt til et direkte næringsfond, men et investeringsfond til 

øyrekken. Det ble da diskutert at et næringsfond skal gjelde for hele kommunen, på 

søknadsbasis.  

 

Kriterier / Satsningsområder 

 

Fondet skal benyttes for å fremme næringsutvikling og har satsingsområder som vedtatt i 

formannskap/ kommunestyre: 

 

 Nyskapende prosjekter med vekstpotensial 

 Prosjekter som berører tiltak i den strategiske næringsplanen 

 Tiltak som skaper varige lokale arbeidsplasser 

 Tiltak som berører ungdoms-, innvandrer- og kvinnearbeidsplasser 

 Tiltak som styrker fiskere 

 

Vedtekter 

 

Vedtekter (vedlegg 2) baseres på vedtak fattet i KST - møte 23.05.2019 – sak 62/19. 

I forslag til nye vedtekter for næringsfondet – i sin helhet i vedlegg 2 – er støttevilkårene 

beskrevet i §4: 
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 Samlet støtte skal ikke overstige 50% av prosjektets kapitalbehov 

 Det kan gis inntil 35% støtte til såkalte harde investeringer, f eks maskiner og inventar 

 Det kan gis inntil 50% støtte til såkalte myke investeringer, f eks innkjøp av ekstern 

ekspertise, konsulenter og egeninnsats 

 Det gis normalt ikke støtte til lett omsettelige investeringer, som f eks biler og 

datautstyr 

 Det anbefalte totale tilskuddsbeløpet bør ikke overstige 200.000 kr 

 Det skal ikke gis støtte til tiltak som allerede er gjennomført, normalt heller ikke 

dersom de er påbegynt. Fondet er derfor å anse som en motiverende og utløsende 

faktor for gjennomføring av tiltak. Frøya kommune kan sette vilkår for tilskuddet 

 Søknader kan avslås administrativt der søknader åpenbart ikke oppfyller kriteriene for 

fondet 

 Søker bør være bosatt i Frøya kommune og bedriften som det skal gis støtte til bør 

være registrert i kommunen 

 Det gis ikke tilskudd til drift. Dette gjelder også finansiering av kommunens ordinære 

oppgaver innenfor næringsutviklingsarbeid 

 Tilskudd kan gis til fellestiltak rettet mot flere bedrifter. Tilskuddsbeløp og %-vis støtte 

kan da overstige vilkårene for enkeltbedrifter 

 Ved tilsagn om midler må mottaker akseptere tilbud inne 3 måneder. Hvis tilbud ikke er 

akseptert innen tidsfristen kan tilbudet falle bort 

 Tilsagnet vil kunne bortfalle dersom planene som er grunnlaget for vedtak om støtte 

blir endret uten forhåndssamtykke fra kommunen 

 

Vurdering: 

 

Det kommunale næringsfondet har bidratt til etablering og videreutvikling av mange bedrifter i 

kommunen. Rådmannen mener at næringsfondet bidrar til å styrke næringsstrukturen i Frøya 

kommune. Det kommunale næringsfondet er et godt verktøy for kommunen, som muliggjør 

støtte også til de mindre bedriftene. 

 

Rådmannen tilrår: 

 

1. Satsningsområder for næringsfondet: 

 

 Nyskapende prosjekter med vekstpotensial 

 Prosjekter som berører tiltak i den strategiske næringsplanen 

 Tiltak som skaper varige lokale arbeidsplasser 

 Tiltak som berører ungdoms-, innvandrer- og kvinnearbeidsplasser 

 Tiltak som styrker fiskere 

 

2. Vedtekter for næringsfondet (vedlegg 2) 

 

Budsjettpost/kontostreng: 

 

Kommunalt næringsfond, med en ramme på 1.500.000 kr i fire år, totalt 6.000.000 kr 

finansieres over Havbruksfondet. 

 



Saknr: 111/19 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

26.09.2019 

Arkivsaksnr: 

18/3266 

Sak nr: 

111/19 

Saksbehandler: 

Kristin Strømskag 

Arkivkode: 

X31 &00 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

108/19 Formannskapet 11.06.2019 

77/19 Kommunestyret 20.06.2019 

140/19 Formannskapet 17.09.2019 

111/19 Kommunestyret 26.09.2019 

 

FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM POLITIVEDTEKT, FRØYA KOMMUNE - 

STADFESTING  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

1. Frøya kommunestyre stadfester vedlagte forslag til ny forskrift om politivedtekt, Frøya 

kommune. 

2. Rådmannen bes oversende stadfestet forskrift til Politidirektoratet for legalitetskontroll, 

stadfestelse og kunngjøring i Norsk lovtidend, etter gjeldende krav. 

3. Forskriften vil være gyldig fra dato stadfestet av Politidirekoratet, og erstatter gjeldende 

politivedtekter for Frøya kommune stadfestet av Politidirektoratet med noen endringer 27. 

august 2009. 

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 17.09.2019 sak 140/19 

 

Vedtak: 

 
1. Frøya kommunestyre stadfester vedlagte forslag til ny forskrift om politivedtekt, Frøya 

kommune. 

2. Rådmannen bes oversende stadfestet forskrift til Politidirektoratet for legalitetskontroll, 

stadfestelse og kunngjøring i Norsk lovtidend, etter gjeldende krav. 

3. Forskriften vil være gyldig fra dato stadfestet av Politidirekoratet, og erstatter gjeldende 

politivedtekter for Frøya kommune stadfestet av Politidirektoratet med noen endringer 27. 

august 2009. 

 

Enstemmig. 

 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 20.06.2019 sak 77/19 

 

Vedtak: 
1. Frøya kommunestyre vedtar å legge forslag til ny forskrift om politivedtekt for Frøya kommune ut på 

høring.  

2. Høringsfristen settes til 23. august 2019.  

3. Rådmannen gis fullmakt til tekstmessige opprettinger i dokumentet.  
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Enstemmig.  

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 11.06.2019 sak 108/19 

 

Vedtak: 
1. Frøya kommunestyre vedtar å legge forslag til ny forskrift om politivedtekt for Frøya kommune ut på 

høring.  

2. Høringsfristen settes til 23. august 2019.  

3. Rådmannen gis fullmakt til tekstmessige opprettinger i dokumentet.  

 

Enstemmig.  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommunestyre stadfester vedlagte forslag til ny forskrift om politivedtekt, Frøya 

kommune. 

2. Rådmannen bes oversende stadfestet forskrift til Politidirektoratet for legalitetskontroll, 

stadfestelse og kunngjøring i Norsk lovtidend, etter gjeldende krav. 

3. Forskriften vil være gyldig fra dato stadfestet av Politidirekoratet, og erstatter gjeldende 

politivedtekter for Frøya kommune stadfestet av Politidirektoratet med noen endringer 27. 

august 2009. 

 

Vedlegg: 

 
Forslag til ny forskrift om politivedtekt 

Rundskriv normalpolitivedtekter  

 

Saksopplysninger:   

 

Gjeldende politivedtekter for Frøya kommune ble sist behandlet av kommunestyret den 28. 

februar 2008. Politivedtektene ble stadfestet av Politidirektoratet med noen endringer 27. 

august 2009. Disse finnes på https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2009-08-27-1130. 

 

Politidirektoratet informerte kommunene om ny normalpolitivedtekt i rundskriv 02/2018. 

Rundskrivet ligger vedlagt. Bakgrunnen for ny normalpolitivedtekt er endringer som innebærer 

at nye bestemmelser er tatt inn, samt at andre bestemmelser er tatt ut fordi de nå reguleres av 

annen lovgivning. Det forutsettes at kommunale politivedtekter gjennomgås og revideres med 

bakgrunn i endringene. 

 

Det er politilovens § 14 som regulerer hva kommunen har anledning til å regulere gjennom 

politivedtekter: 

 

I vedtekter som fastsettes av kommunen og godkjennes av departementet eller den instans 

departementet fastsetter, kan det gis bestemmelser: 

 

1. om å opprettholde ro og orden, sikre ferdselen og for å hindre tilgrising, herunder 

klistring og maling på vegger, murer o l., på steder som er alminnelig beferdet eller 

bestemt for alminnelig ferdsel. Bestemmelser om hunder og hundehold fastsettes etter 

hundeloven. 
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2. i samsvar med lokale sedvaner, om hus- eller grunneiers plikt til på de steder som er 

nevnt i nr. 1, å holde det rent og ryddig på fortau eller tilsvarende område i 

umiddelbar tilknytning til eiendommen, rydde for snø og strø når det er glatt. 

3. om meldeplikt for den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, selv 

om arrangementet ikke skjer på offentlig sted, når arrangementets art eller størrelse 

gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig av hensyn til ro og orden eller 

avvikling av trafikken. Meldeplikten kan også omfatte sammenkomst med dans eller 

annen tilstelning av overveiende selskapelig eller underholdende art for medlemmer 

av forening eller lignende sammenslutning. 

4. om at det for arrangement på offentlig sted som overveiende er av 

underholdningsmessig, kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell art, og som har et 

omfang som åpenbart vil medføre behov for betydelige ferdselsreguleringer eller 

vakthold, må leveres inn søknad i stedet for melding etter § 11. Nærmere frist for 

innlevering av slik søknad kan fastsettes. 

5. om at barn under 15 år ikke har adgang til offentlig dans eller lignende allment 

tilgjengelig tilstelning uten i følge med foreldre eller andre foresatte. 

6. om regulering av ervervsvirksomhet på offentlig sted som ikke faller inn under 3 

regulering i andre lover. 

7. om politiets kontroll med pantelånervirksomhet. 

8. om forbud mot eller nærmere vilkår for tigging på offentlig sted eller fra hus til hus. 

Det kan fastsettes at den som vil tigge, må melde seg for politiet på forhånd. 

 

De nye normalpolitivedtektene viderefører i stor grad bestemmelsene i den gamle 

politivedtekten. Det er imidlertid foretatt enkelte innholdsmessige endringer. 

 

De større innholdsmessige endringene er: 

1. det er tatt inn en ny bestemmelse som gir en adgang til å regulere tigging. 

2. det er tatt inn en bestemmelse om kjøring, camping mv. i grøntarealer og på friområder. 

3. det er tatt inn en mulighet for kommunene til å treffe vedtak om overtredelsesgebyr. 

 

Det er i tillegg gjort en del strukturelle endringer med nytt paragrafsystem. Det foreslås at 

Frøya kommunes politivedtekter endres i samsvar med ny normalpolitivedtekt, og at ordlyd og 

struktur blir likelydende. 

 

Prosess 

Kommunen er pålagt å involvere politiet når kommunen igangsetter arbeidet med å endre eller 

utarbeide ny politivedtekt. Politiets deltakelse i dette arbeidet er viktig for å kunne oppnå størst 

mulig likhet mellom kommuner innenfor samme politidistrikt. 

 

Forslag til ny politivedtekt for Frøya er diskutert i flere møter i kommunens politiråd. 

Innstillingen fra politirådet er at man fremmer likelydende forslag som Hitra kommunes nylig 

godkjente politivedtekt. 

 

En politivedtekt er en forskrift, slik at saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven § 37 vil 

komme til anvendelse. Forslag til forskrift er gjort tilgjengelig for kommunens innbyggere og 

andre interessenter ved annonsering i media, på kommunens hjemmeside og i papirversjon i 

kommunens servicekontor i høringsperioden. Høringsperioden var fra 05.07.2019 til 

23.08.2019.  
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Det er ikke kommet inn noen høringsuttalelser i høringsperioden.  

 

Etter høring skal endelig vedtak gjøres av kommunestyret. Forskriften skal deretter sendes 

Politidirektoratet for legalitetskontroll, stadfestelse og kunngjøring i Norsk lovtidend. 

 

Vurdering: 

 

Forslag til ny forskrift om politivedtekter for Frøya kommune ble vedtatt lagt ut til høring av 

Frøya kommunestyre i sak 77/19, 20.06.2019.  

Forskriften har vært på høring i tråd med Forvaltningslovens § 37. 

I høringsperioden er det ikke kommet inn noen høringsuttalelser.  

 

Etter vedtak vil forskriften oversendes Politidirektoratet for legalitetskontroll, stadfestelse og 

kunngjøring i Norsk lovtidend.  

Forskriften vil være gyldig fra dato stadfestet av Politidirekoratet, og erstatter gjeldende 

politivedtekter for Frøya kommune stadfestet av Politidirektoratet med noen endringer 27. 

august 2009. 
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SANERINGSPLAN FOR SPREDT AVLØP I FRØYA KOMMUNE  

 

Hovedutvalg for forvaltnings innstilling til kommunestyret: 

 
Hovedutvalget for forvaltning (HFF) sender saneringsplan for opprydding av avløp i spredt 

bebyggelse til kommunestyret for sluttbehandling. 

 

 

 
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for forvaltning den 15.08.2019 sak 116/19 

 

Vedtak: 
Hovedutvalget for forvaltning (HFF) sender saneringsplan for opprydding av avløp i spredt bebyggelse 

til kommunestyret for sluttbehandling. 
 

Enstemmig. 

 

 
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for forvaltning den 16.05.2019 sak 71/19 

 
Vedtak: 

Saneringsplan for opprydding av avløp i spredt bebyggelse i Frøya kommune legges ut på høring og 

offentlig ettersyn i 6 uker. 

 

Enstemmig. 

 

 

Hovedutvalg for forvaltning behandling i møte 16.05.19: 
 

Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet: 

 

Saneringsplan for opprydding av avløp i spredt bebyggelse i Frøya kommune legges ut på høring og 

offentlig ettersyn i 6 uker. 

 

Enstemmig. 
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Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget for forvaltning (HFF) sender saneringsplan for opprydding av avløp i spredt 

bebyggelse til kommunestyret for sluttbehandling. 

 

Vedlegg: 
 

1. Forslag til saneringsplan for spedt avløp i Frøya kommune 

2. Hovedplan for avløp 2017-2027 

 

 

Saksopplysninger 

 

Hovedutvalg for forvaltning (HFF) vedtok i møte den 16.05.2019, å legge forslag til 

saneringsplan for spredt avløp i Frøya kommune ut til høring i 6 uker. Saneringsplanen har 

vært på høring i perioden fra 20.05.2019 til 02.07.2019 og ingen kommentarer/innspill er 

registrert.  

 

Bakgrunn: 

EU’s rammedirektiv for vann (Vanndirektivet) fra 2000, implementert i norsk rett fra 

01.01.2007 ved forskrift om rammer for vannkvalitet (vannforskriften), krever at tilstanden i 

overflatevann og grunnvann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med 

sikte på at vannforekomstene minst skal ha god økologisk og god kjemisk tilstand innen 

utgangen av 2021. For å nå målsetningen må det settes i verk tiltak for alle forurensningskilder 

som påvirker vannforekomstene. Avløp fra spredt bebyggelse er en betydelig kilde til 

forurensning i drikkevann, vassdrag og i sjøvann. Lokalt er det derfor viktig å redusere den 

bakteriologiske belastningen for å sikre brukerinteressene i resipientene. 

 

Hovedplanen for avløp 2017-2027, som ble vedtatt i kommunestyret i januar 2017 (sak 9/17) 

har beskrevet status av de kommunale avløpsanleggene og tiltak om hvordan kommunen som 

forurensningsmyndighet skal beskytte vannkvaliteten i resipientene. Der er det også fokusert på 

at det er viktig å få ryddet opp i det spredte utslippet i kommunen og at det bør lages en 

saneringsplan for avløp i spredt bebyggelse hvor kunnskap om eksisterende utslippspunkter 

dokumenteres og samles for fremtidig arbeid med forbedring av avløpsanleggene. 

 

Vurdering: 

Kommunen har nå utarbeidet en saneringsplan for spredt avløp som gir en oversikt over 

eksisterende avløpsanlegg, beskriver tilstanden til anleggene og miljøet i resipientene, og planer 

for framtidige tiltak i avløpsområdet. Planen beskriver de tiltakene som er nødvendige for en 

forsvarlig avløpshåndtering, gitt rammebetingelser som befolkningsvekst, alder og tilstand på 

eksisterende anlegg, krav i lover og forskrifter og miljøtilstanden i vannforekomstene. 

Kommunen er ferdig med kartleggingen av alle private avløpsanlegg og konkluderer med at det 

er et stort behov for opprydding av avløp fra spredt bebyggelse. Det er registrert ca. 2100 

eiendommer med private avløpsanlegg og som ikke er knyttet til det kommunale avløpsnettet i 

dag. Svært mange av kloakkutslippene fra spredt bebyggelse har dårlig rensing og tilfredsstiller 

ikke krav til utslipp. I saneringsplanen inngår også et digitalt kart (resipientkart) som viser 

miljøtilstanden i resipientene og som samtidig gir opplysning om krav til rensegrad og mulige 
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alternative renseløsninger. Kartet skal brukes som arbeidsverktøy for administrasjonen og 

innsynsløsning for publikum til bruk ved søknader om utslippstillatelse. 

 

Forhold til overordna planverk: 

Det er ingen sektorovergripende lovgivning for vann- og avløpssektoren i Norge. Kommunen 

er forurensningsmyndighet for utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg etter 

kapittel 12 i forurensningsforskriften. Aktiviteten innenfor tjenesteområdet reguleres gjennom 

flere lover og forskrifter. Den mest sentrale er Forurensningsforskriften. 

Forurensningsforskriftens del 4 omhandler avløpsområdet og har som formål å beskytte miljø 

mot forurensning fra utslipp av avløpsvann og å ivareta brukerinteresser som kan påvirkes av 

utslipp av avløpsvann. Bestemmelsene regulerer hvem som er forurensningsmyndighet, 

fastsetter krav til utslipp og definerer rammene for vann- og avløpsgebyrene. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Vann og avløpskapitlene i Frøya kommune er selvkostområder som finansieres i sin helhet av 

gebyrer fra abonnentene. Alle kostnader til investering, drift og vedlikehold og tilsyn inngår i 

grunnlaget for selvkostberegningen som dekkes av anleggseiere. 

De totale kostnadene for private eiendommer som må oppgradere sine private avløpsanlegg er 

usikre. Et grovt overslag viser samlede kostnader i størrelsesorden 70 millioner kroner for 

oppgradering av private avløpsanlegg. I tillegg kommer samlede kostnader i størrelsesorden 40 

millioner kroner for tilknytning til kommunale avløpsanlegg for de eiendommer som blir pålagt 

dette. 

For enkelte abonnenter med svak økonomi kan kostnadene med oppgradering/tilknytning bli 

uhåndterlige. Kommunen har imidlertid ikke anledning til å frita noen fra pålegg med bakgrunn 

i den økonomiske situasjonen, men kommunen kan for å hjelpe disse opprette støtteordninger 

som dekker en del av kostnaden i forhold til utbedring og/eller tilknytning av avløpsanlegget. 

 

Samarbeid med andre kommuner:  

Medlemskommunene i Nordre Fosen vannområde utarbeider nå likelydende saneringsplaner og 

lokale forskrifter avhengig av resipientenes miljøtilstand. Medlemskommunene i Nordre Fosen 

vannområde er Ørland, Bjugn, Rissa, Åfjord, Osen og Roan. Søndre Fosen vannområde som består 

av Frøya, Hitra, Snillfjord, Agdenes, Snillfjord og Hemne, har ikke kommet like langt i sine arbeider 

men arbeidet som Frøya kommune har lagt ned i utarbeidelsen av en saneringsplan for opprydding 

av avløp i spredt bebyggelse og nye forskrifter ser ut til å danne modell for arbeidet videre også i 

denne gruppen. Vår nabokommune Hitra har enda ikke begynt med opprydding av avløp i spredt 

bebyggelse og har derfor ikke laget saneringsplan for opprydding av spredt avløp og lokal forskrift 

om utslipp av avløpsvann. I dialog med Hitra kommune er det enighet om at det anses som 

fordelaktig at utslippskravene i kommunene bør være så like som mulig da kommunene i stor grad 

har samme forhold og utfordringer i denne sammenheng. Frøya kommunes arbeider med 

saneringsplan for opprydding av avløp i spredt bebyggelse og vedtatte forskrifter vil derfor trolig 

være førende for hvordan Hitra kommune vil håndtere dette arbeidet videre. 

I tillegg er Frøya kommune deltager i en nettverksgruppe for spredt avløp (Sør-Trøndelag 

Nettverksgruppe) som består av kommunene Frøya, Hitra, Snillfjord, Hemne, Orkdal, Melhus, 

Trondheim, Skaun, Meldal og Rennebu. Formålet med denne gruppen er å fremme samarbeid og 

støtte kommunene imellom i arbeidet med spredt avløp spesielt. I denne gruppen er vår 

saneringsplan og lokale forskrift presentert nå nylig og tilbakemeldingen er at vår modell trolig vil 

danne grunnlag for det videre arbeidet om opprydding og oppgradering i spredt avløp også til de 

øvrige kommunene i gruppen. 

 

Konklusjon:  



Saknr: 113/19 

Saneringsplan for opprydding av avløp i spredt bebyggelse følger oppsatt framdriftsplan i forhold til 

gjennomføring av tiltaket innen 2033. Ved å vedta en saneringsplan vil kommunen få en helhetlig 

plan som sikrer effektiv håndtering av avløpsvann fra spredt bebyggelse, samt et godt miljø i 

resipientene. 
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147/19 Hovedutvalg for forvaltning 12.09.2019 

114/19 Kommunestyret 26.09.2019 

 

LOKAL FORURENSNINGSFORSKRIFT FOR SPREDT AVLØP I FRØYA 

KOMMUNE  

 

Hovedutvalg for forvaltnings innstilling til kommunestyret: 

 

Hovedutvalget for forvaltning (HFF) sender forurensningforskrift for spredt avløp i Frøya 

kommune til kommunestyret for sluttbehandling. 

 

 
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for forvaltning den 12.09.2019 sak 147/19 

 

Vedtak: 

Hovedutvalget for forvaltning (HFF) sender forurensningforskrift for spredt avløp i Frøya kommune til 

kommunestyret for sluttbehandling. 

 

Enstemmig. 

 

 
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for forvaltning den 16.05.2019 sak 70/19 

 

Vedtak: 
Hovedutvalg for forvaltning vedtar å legge ut Forslag til lokal forurensningsforskrift for spredt avløp i Frøya 

kommune på høring og offentlig ettersyn i medhold av Forvaltningslovens § 37.  

Enstemmig. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget for forvaltning (HFF) sender forurensningforskrift for spredt avløp i Frøya kommune til 

kommunestyret for sluttbehandling. 

 

Vedlegg: 

 
 Revidert kart resipientvurdering (fast Frøya). 

 Revidert kart resipientvurdering (mindre øyer). 

 Endret forslag til lokal forurensningsforskrift for spredt avløp i Frøya kommune. 
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Saksopplysninger:   

 

Hovedutvalg for forvaltning (HFF) vedtok i møte den 16.05.2019, å legge forslag til lokal 

forurensningsforskrift for spredt avløp i Frøya kommune ut til høring i 3 månder. Forskriften 

har vært på høring i perioden fra 20.05.2019 til 20.08.2019 og ingen kommentarer/innspill er 

registrert innkommet innen fristen. 

 

Kommunalt innspill til resipientkart 

Med bakgrunn i at det finnes mindre øyer i kommunen (Inntian, Rottingen, Bogøya, 

Gjæsingen, Sørburøya og Sauøya) som ikke har mulighet for slamtømming, er resipientene 

rundt disse øyene ikke vurdert i saneringsplanen og heller ikke medtatt i sårbarhetskartet 

(resipientkart) som er en del av den lokale forurensningsforskriften. Kommunen jobber 

imidlertid videre med å finne ut en praktisk og økonomisk forsvarlig slamtømmeløsning for 

disse øyene. Med bakgrunn i dette har kommunen etter at forurensningsforskriften ble lagt ut 

til høring funnet det riktig å vurdere sårbarheten av resipientene rundt øyene og ut fra dette 

sette videre normer for utslippskrav for den enkelte resipient. Normene er innarbeidet i lokale 

forskrifter. Inntill kommunen vil komme med en endelig slamtømmeløsning for disse øyene, vil 

tillatelse kunne gis til utedo, biotank med slamsil, forbrenningstoalett eller annen type 

tørrklosett etter godkjenning av kommunen, og urenset gråvann via utslippsledning til sjø. 

 

Bakgrunn:  

Kommunen er forurensningsmyndighet for utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre 

avløpsanlegg etter kapittel 12 i forurensningsforskriften. Kommunen er ferdig med 

kartleggingen av alle private avløpsanlegg og konkluderer med at det er et stort behov for 

opprydding av avløp fra spredt bebyggelse. Det er registrert ca. 2100 eiendommer med private 

avløpsanlegg og som ikke er knyttet til det kommunale avløpsnettet i dag. Svært mange av 

kloakkutslippene fra spredt bebyggelse har dårlig rensing og tilfredsstiller ikke dagens krav til 

utslipp. Per i dag er utslippstillatelsen for mindre avløpsanlegg gitt i henhold til den sentrale 

Forurensningsforskriften § 12-9 om utslipp til mindre følsomt område med rensekrav a) 20 % 

reduksjon av SS-mengden beregnet som årlig middelverdi av det som blir tilført renseanlegget, 

eller b) 180 mg SS/l ved utslipp beregnet som årlig middelverdi. Dette er minstekrav som er 

satt i forurensningsforskriften uten hensyn til graden av brukerinteresser og lokale forhold. 

 

Frøya kommune er en betydelig befolkningsvekst-kommune og inntektene er helt avhengig av 

havbruksnæringen. I tillegg har kommunen vokst betydelig i forhold til antall fritidsboliger de 

senere år og dermed fått større utfordringer i forhold til brukerinteresser i sjøområdene, 

spesielt nært land. Dårlig avløpsrensing gir stor risiko for miljøpåvirkning av f.eks. fisk, 

skalldyr og tang/tare kort sagt alt som har med matproduksjon fra havet å gjøre. Utslippet fra 

mindre avløpsanlegg er hovedkilden til lokal bakterieforurensning og en viktig kilde til utslipp 

av fosfor og nitrogen som kan gi overgjødsling og algevekst i utsatte resipienter. I tillegg vil 

økte utslipp som følge av befolkningsvekst og høyere befolkningstetthet i mange områder også 

øke faren for dette. Derfor er det et stort behov for en lokal forskrift som fastsetter høyere 

rensegrad enn det dagens lokale forskrift krever. 

 

 

 

 

Vurdering: 



Saknr: 114/19 

 

Når kommunen ut fra forurensningsmessige forhold vurderer å fastsette en lokal forskrift, vil 

dette være med bakgrunn i at kommunen ønsker å sette strengere krav til utslipp enn i dag, 

avhengig av type resipient. Det kan for eksempel være aktuelt å vurdere å fastsette en lokal 

forskrift som setter krav til utslipp av tarmbakterier til en resipient som benyttes til havbruks- 

og fiskerinæringen, drikkevann eller bading eller andre brukerinteresser. Kommunen er 

forurensningsmyndighet for mindre avløpsanlegg og en lokal forskrift om utslipp fra mindre 

avløpsanlegg i spredt bebyggelse vil dekke opp lokale behov som nasjonal og internasjonal 

lovgivning ikke kan ivareta eller detaljere. 

 

Frøya Kommune har laget forslag til lokal forskrift fra § 12-7 til § 12-13 om utslipp av sanitært 

avløpsvann fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet med utslipp mindre enn 

50 pe. I den lokale forskriften inngår også et digitalt kart (resipientkart) som viser 

miljøtilstanden i resipientene og som samtidig gir opplysning om krav til rensegrad og mulige 

alternative renseløsninger. Kartet skal brukes som arbeidsverktøy for kommunen og 

innsynsløsning for publikum til bruk ved søknader om utslippstillatelse. I den lokale forskriften 

har kommunen satt ulike krav avhengig av resipienttilstand og brukerinteresser. Resipientenes 

tilstand og graden av brukerinteresser er klassifisert i fem klasser som er: 

 Sårbar resipient og høy grad av brukerinteresser i området (rød farge på resipientkart) 

 Moderat sårbar resipient og brukerinteresser i området (lilla farge på resipientkart) 

 Mindre sårbar resipient og brukerinteresser i området (gul farge på resipientkart) 

 God resipient og brukerinteresser i området (grønn farge på resipientkart) 

 I tillegg er utslipp til Kjerkdalsvatnet og Hammarvatnet (svart farge på resipientkart) 

forbudt på grunn av at dette er drikkevannskilder der kommunen kun tillater biologisk 

toalett eller tilsvarende løsninger uten utslipp. 

 

Som resipientkartet viser er mange resipienter på Frøya klassifisert som «mindre sårbar og med 

brukerinteresser i området». Når resipienten er klassifisert med brukerinteresser betyr dette at 

rensekravet vil fokusere på bakterierensing hvor spesielt krav til rensing av den farlige 

tarmbakterien E.coli er et viktig parameter. Dagens lokale forskrifter tar ikke høyde for dette 

parameteret i det hele tatt og det er derfor ganske mange eksisterende anlegg som må 

oppgraderes for å tilfredsstille de nye forskriftene. De ulike renseløsningene kan ha ulik 

rensegrad, og valg av renseløsning vil være avhengig av de rensekrav som settes for den 

enkelte resipient. 

 

Med hjelp av denne forskriften blir det enklere å velge riktig avløpsanlegg som tilfredsstiller 

krav til utslipp i forhold til resipientenes miljøtilstand. Godkjente/mulige avløpsløsninger er 

listet opp i lokal forskrift §§12-8 og 12-9. Det kan også finnes andre løsninger som 

tilfredsstiller rensegraden for den spesifikke sonen. 

 

Alle bygninger med innlagt vann skal ha utslippstillatelse. Begrepet innlagt vann er definert i 

forskriften. Tett tank tillates kun i spesielle tilfeller og etter avtale med kommunen. Tett tank 

kan være aktuelt på bebyggelse som har lite/variabel bruk, for eksempel grendahus og for 

fritidsboliger der andre avløpsløsninger er svært vanskelig og kostbart å etablere. Utedo kan 

også tillates i spesielle tilfeller og etter avtale med kommunen. Bruk av utedo, biodo eller 

annen type tørrklosett krever ikke utslippstillatelse men det skal tas hensyn til håndtering av 

slam på en god måte. Den lokale forskriften foreslår at det skal sendes inn melding om metode 

for slamhåndtering ved etablering av slike anlegg. Dette fordi tømming av utedo/tørrtoalett 
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(uten vannspyling) ikke omfattes av den organiserte tømmeordningen fra kommunen. De som 

ønsker å tømme slike anlegg må selv ta kontakt med ansvarlig slamtømmeselskap. 

 

I den lokale forskriften § 12-13 settes det krav til at dokumentasjon av renseløsning skal 

utføres av nøytral fagkyndig. En nøytral fagkyndig kan være et uavhengig foretak eller aktør 

med tilstrekkelig avløpsteknisk fagkompetanse som er uavhengig i forhold til valg av 

renseløsning. Forskriften setter krav om dokumenterbar kompetanse for både prosjekterende 

og utførende. 

 

Med utgangspunkt i erfaringene fra opprydding i separate avløpsanlegg i andre kommuner er 

det til den lokale forskriften utarbeidet kompletterende retningslinjer samt veiledning for 

anleggseiere, hovedsakelig for å sikre tilfredsstillende rensegrad i avløpsanleggene samt 

medvirke til en enklere søknadsprosess og saksbehandling. 

 

Lik forurensningsforskrift: 

Medlemskommunene i Nordre Fosen vannområde utarbeider nå likelydende lokale forskrifter 

avhengig av resipientenes miljøtilstand, som de vi i Frøya kommune nå foreslår. Søndre Fosen 

vannområde har ikke kommet like langt i sine arbeider, men arbeidet som Frøya kommune har 

lagt ned i utarbeidelsen av en saneringsplan for avløp i spredt bebyggelse og nye forskrifter ser 

ut til å danne modell for arbeidet videre også i denne gruppen. Vår nabokommune Hitra har 

enda ikke begynt med opprydding av avløp i spredt bebyggelse og har derfor ikke laget lokal 

forskrift om utslipp av avløpsvann. I dialog med Hitra kommune er det enighet om at det anses 

som fordelaktig at utslippskravene i kommunene bør være så like som mulig da kommunene i 

stor grad har samme forhold og utfordringer i denne sammenheng. Frøya kommunes arbeider 

med saneringsplan/opprydding av avløp i spredt bebyggelse og vedtatte forskrifter vil derfor 

trolig bli førende for hvordan Hitra kommune vil håndtere dette arbeidet videre. 

 

Forhold til overordna planverk: 

Den lokale forskriften er hjemlet i forurensningsloven § 9 og forurensningsforskriften §§ 12-6 

til 12-13. Avløpsdelen i forurensningsforskriften § 12-6 (med virkning fra januar 2007) gir 

kommunen mulighet til å utarbeide lokal forskrift: 

"Kommunen kan fastsette lokal forskrift dersom det er nødvendig ut i fra 

forurensningsmessige forhold eller brukerinteresser. Kravene i lokal forskrift skal erstatte 

kravene i § 12-7 til § 12-13." 

 

Konklusjon: 

Ved å vedta en ny lokal forskrift som erstatter forurensningsforskriften § 12-7 til § 12-13 vil 

dette bli et godt verktøy for kommunen i arbeidet med å gi utslippstillatelser generelt, og i 

arbeidet med opprydding i spredt avløp spesielt. En lokal forskrift sikrer også likebehandling 

og forutsigbarhet for huseiere i spredt bebyggelse ved krav til etablering av private 

renseløsninger. Det å sørge for at innbyggernes investeringer i nye/oppgradering av 

avløpsanlegg betaler seg i form av god rensing, er god samfunnsøkonomi og svært viktig for å 

ivareta godt vannmiljø i fremtiden. 
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FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

26.09.2019 

Arkivsaksnr: 

19/1445 

Sak nr: 

115/19 

Saksbehandler: 

Muhammad Abbas 

Arkivkode: 

K23 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

86/19 Hovedutvalg for forvaltning 13.06.2019 

148/19 Hovedutvalg for forvaltning 12.09.2019 

115/19 Kommunestyret 26.09.2019 

 

LOKAL FORSKRIFT OM SAKSBEHANDLING OG TILSYNSGEBYRER ETTER 

FORURENSINGSREGELVERKET  

 

Hovedutvalg for forvaltnings innstilling til kommunestyret: 

 

Hovedutvalget for forvaltning (HFF) sender lokal forskrift om saksbehandling og tilsynsgebyrer 

etter forurensingsregelverket til kommunestyret for sluttbehandling. 

 

 

 
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for forvaltning den 12.09.2019 sak 148/19 

 

Vedtak: 

Hovedutvalget for forvaltning (HFF) sender lokal forskrift om saksbehandling og tilsynsgebyrer etter 

forurensingsregelverket til kommunestyret for sluttbehandling. 

 

Enstemmig. 

 

 
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for forvaltning den 13.06.2019 sak 86/19 

 

Vedtak: 
Hovedutvalget for forvaltning vedtar å legge forslag til ny forskrift om gebyrer for saksbehandling, kontroll og 

tilsyn etter forurensningsregelverket i Frøya Kommune, ut på høring og offentlig ettersyn i medhold av 

forvaltningsloven § 37. 
 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til: 

 
Hovedutvalget for forvaltning (HFF) sender lokal forskrift om saksbehandling og tilsynsgebyrer etter 

forurensingsregelverket til kommunestyret for sluttbehandling. 
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Vedlegg: 

 
1. Endret forslag til lokal forskrift om saksbehandling og tilsynsgebyrer etter forurensningsregelverket.  

2. Foruresningsloven § 80 overtredelsesgebyr. 

 

Saksopplysninger:   

 

Hovedutvalg for forvaltning (HFF) vedtok i møte den 13.06.2019, å legge forslag til lokal 

forskrift om saksbehandling og tilsyngebyrer etter forurensingsregelverket i Frøya kommune ut 

til høring i 8 uker. Forskriften har vært på høring i perioden fra 17.06.2019 til 12.08.2019 og 

ingen kommentarer/innspill er registrert. 

 

Kommunalt innspill om endringer i lokal forskrift om gebyer for saksbehandling og 

kontroll /tilsyn basert på endringer i sentralt lovverk (forurensningsloven § 80) 

Forurensingsloven § 73 har bestemmelser om tvangsmulkt ved forhold som er i strid med 

forurensningsloven og forurensningsforskriften. Tvangsmulkten kunne fastsettes samtidig med 

pålegg om retting, og løper fra fristoversittelsen for retting.  

 

Før 21. juni 2019 har forurensningsloven ikke hjemler til å ilegge overtredelsesgebyr eller 

andre administrative sanksjoner som alternativ til straff. Fra 21. juni 2019 er muligheten til å 

ilegge overtredelsesgebyr hjemlet i forurensningsloven § 80. Overtredelsesgebyr er et 

inngripende virkemiddel og bør kun brukes der det er et reelt behov for det. I 

forurensningsloven§ 80 er opplistet de overtredelsene som er aktuelle for ilegging av 

overtredelsesgebyr, blant annet brudd på forurensningsforbudet i § 7, brudd på vilkår i tillatelse 

etter § 11 jf. 16, brudd på mangler drift og vedlikehold av avløpsanlegg i § 24, brudd på 

forsøplingsforbudet i § 28, brudd på bestemmelsen om håndtering av næringsavfall i § 32 og 

brudd på forskrifter gitt i medhold av forurensningsloven, som avfallsforskriften og 

forurensningsforskriften. I enkelte pålegghjemmler foreslås sanksjonering, jf. 7 fjerde ledd og § 

20 annet ledd. Disse påleggshjemlene gir forurensningsmyndigheten adgang til å fastsette med 

bindende virkning hvordan den ansvarlige skal oppfylle plikter i samme bestemmelse. 

 

Rådmannen foreslår derfor å implementere forurensingsloven § 80 «Overtredelsesgebyr» i 

lokal forskrift og innføre gebyrsatser for overtredelser i hht. denne forskriften. Dette i stedet 

for å bruke beskrivelsen «ulovlighetsgebyr» i den lokale forskriften. Denne forskriftsendringen 

medfører ikke krav til ny høringsrunde.  

 

Bakgrunn:  

 

For å komme ordentlig i gang med de lovpålagte myndighetsoppgavene er det viktig å få 

innført en lokal forskrift for å finansiere arbeidet. Ved å innføre en slik forskrift må det også 

følge med et tilsynsopplegg. Frøya kommune ønsker på lik linje med de andre kommunene i 

regionen å innføre et årsgebyr for tilsyns- eller kontrollbesøk. Lokal forskrift om gebyrer for 

saksbehandling, tilsyn og kontroll, gir kommunen adgang til å kreve gebyrer for de tjenester 

som kommunen er pliktig til å levere i henhold til forurensningsregelverket. Det er et sentralt 

prinsipp i forurensningsregelverket at forurenser skal betale for de kostnader forurensningen 

medfører. Uten lokal forskrift med tilhørende regulativ, kan ikke kommunen kreve inn gebyr. 

 

 

 



Saknr: 115/19 

Vurdering: 

 

I samsvar med forurensningsloven § 52a og forurensningsforskrift § 11-4 kan 

forurensningsmyndigheten gi forskrift om gebyrer for behandling av tillatelser etter denne lov 

eller forskrift fastsatt i medhold av loven, og for kontrolltiltak som gjennomføres for å sikre at 

loven eller vedtak i medhold av loven blir fulgt. Forurensningsloven § 80 gir hjemmel til 

kommunen å ilegge overtredelsesgebyr for saker som er i strid med bestemmelser i forskrift 

eller arbeid er påbegynt i strid med forurensningsloven. Gebyrene settes slik at de samlet ikke 

overstiger forurensningsmyndighetens kostnader ved saksbehandlingen eller kontrollordningen. 

Kommunen skal gi utslippstillatelser, godkjenne tiltaksplaner og føre tilsyn med at 

bestemmelsene i, og vedtak fattet i medhold av forurensningsforskriften kapittel 1, 2, 12, 13, 

15,15A, og forurensningsloven § 80 følges. 

 

1. Saksbehandlingsgebyr 

Saksbehandlingsgebyret skal dekke kommunens kostnader ved behandling av saker etter 

forurensningsforskriften. Gebyrene skal ikke overstige kommunens kostnader ved 

saksbehandling. 

Forskriften omfatter gebyr for saksbehandling med: 

• Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeid 

• Utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende 

• Utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser 

• Utslipp/påslipp av oljeholdig vann 

• Påslipp av fettholdig vann 

• Nedgravde oljetanker 

 

2. Tilsynsgebyr 

Kommunen er forurensningsmyndighet for å føre tilsyn etter forurensningsforskriften. Tilsynet 

skal sørge for at anleggene ikke fører til forurensning eller helseplager, og at alle gjeldende 

krav i tillatelsen tilfredsstilles. Alle anlegg vil bli kontrollert og gjennomgått etter faste 

intervaller. Den gebyrpliktige slipper da å betale et engangsgebyr når tilsyn gjennomføres, og 

får i stedet kostnaden fordelt over flere år. 

Forskriften omfatter gebyr for kontroll/tilsyn med: 

 Tilsyn/kontroll av avløpsanlegg 

 Tilsyn/kontroll av oljeholdig og fettholdig tank 

Tilsynsgebyret for eksisterende avløpsanlegg samt oljeholdig og fettholdig tank faktureres som 

et årlig gebyr. Gebyr belastes eiere av avløpsanlegg og der flere eiendommer er tilknyttet felles 

avløpsanlegg, fordeles gebyret likt mellom de tilknyttede eiendommene dersom det ikke 

fremlegges avtale om annen fordeling. 

 

3. Gebyrsatser 

Gebyrsatser for behandling av søknader kategoriseres etter anleggsstørrelsen. Gebyrsatser for 

hvert enkelt område inngår i gebyrregulativet og vedtas årlig av kommunestyret. Det innføres 

et årlig gebyr på tilsyn- eller kontrollarbeid og det fastsettes ulike gebyrer for ulike typer 

kontroll/tilsyn. Overtredelsesgebyret fastsettes i hvert enkelt tilfelle og mengde av 

forurensningen. 

Saksbehandlingsgebyr skal også betales ved avslag på søknad. 
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Konklusjon:  

 

Alt arbeid med saksbehandling og tilsyn av avløpsanlegget og oljeholdig vann må finansieres 

via gebyrer da dette er et eget selvkostområde. Med bakgrunn i at Frøya kommune i dag 

mangler forskrift om gebyrer som regulerer etter forurensningsloven, vil rådmannen anbefale at 

vedlagte forslag til forskrift om gebyrer vedtas som Frøya kommunes lokale gebyrforskrift. 

Med innføring av en slik forskrift vil krav og forpliktelse til både abonnenten og kommunen 

være behørig hjemlet. 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

116/19 Kommunestyret 26.09.2019 

 

SØKNAD OM TILSKUDD TIL TRAFIKKSIKKERTHET LANGS 

FYLKESVEINETTET  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommunestyre gir følgende prioriterte innspill til  investeringstiltak for å bedre 

trafikksikkerhet på/langs fylkesveier og kommunale veier i Frøya kommune: 

 

Pri 1: tiltak – Karlasvingen, som beskrevet i saken. 

Pri 2: tiltak – Sistranda, som beskrevet i saken. 

Pri 3: tiltak – Nordskag, som beskrevet i saken. 

Pri 4: tiltak – Valen, som beskrevet i saken. 

 

 

Vedlegg: 

 

 Fra Trøndelag fylkeskommune: «Invitasjon til å søke om tilskudd for 

trafikksikkerhetstiltak og å gi innspill til handlingsprogram investeringer 

trafikksikkerhetstiltak»  
 

 

Bakgrunn for saken: 

 

Trøndelag fylkeskommune har invitert kommunene i fylket til å søke tilskudd vedrørende 

investeringstiltak for trafikksikkerhet langs fylkesveinettet i den enkelte kommune.  Frist for 

innspill er satt til 1. oktober då.. 

 

Delstrategi Veg gir overordnede retningslinjer for prioritering av ovennevnte investeringstiltak. 

I tillegg til dette vil følgende kriterier for prioritering bli vektlagt: 

 Tiltak ved grunnskolene i en radius på 2 km vil bli høyt prioritert 

 Tiltakene skal ha sterk trafikksikkerhetsfaglig begrunnelse 

 Ringvirkninger i andre tiltak eller satsninger vektlegges 

 Både nytte og kostand skal vurderes  

 Gjennomførbarhet i tildelingsåret skal vektlegges 
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 Trafikksikkerhetstiltak som er forankret og prioritert i kommunal trafikksikkerhetsplan 

blir foretrukket. 

 

Videre er kommunene oppfordret til å ta en oppmannsrolle når det gjelder innspill fra andre 

aktører som grendelag, organisasjoner, privatpersoner osv.  

 

Trøndelag Fylkeskommunen har satt av 20 mill kr til fordeling av ovennevnte investeringstiltak 

for trafikksikkerhet langs fylkesveinettet for 2019/2020. Disse midlene er ment å dekke mindre 

prosjekter som faller mellom lokale trafikksikkerhetstiltak som kommunene selv håndterer og 

større samferdselsprosjekter.  

 

Saksopplysninger:   

Frøya kommune har i sitt høringssvar vedr delstrategi vei (KST-sak 18/1708) gitt følgende 

innspill på prioriteringer til Trøndelag fylkeskommunes «Handlingsprogram for veg 2019- 

2022). 

 

 

Prioritet Objekt Veinr. Strekning/punkt Lengde 

(km) 

Utfordring 

(beskrivelse) 

1 

Gang- og 

sykkelvei 
714 

Dyrvik - 

Hellesvik 
3 

Trafikkfarlig 

strekning med høy 

ÅDT. Mange myke 

trafikanter. 

2 

Gang- og 

sykkelvei 

714 

Melkstaden - 

Hamarvik 

1,8 

Trafikkfarlig 

strekning med høy 

ÅDT Mangler 

veilys. 80 km/t-

sone. 

3 
Ny bru 

6460 
Titran 

  
Smal bruk med 

flere dødsulykker. 

4 

Ny/utbedring av 

bru 6466 

Dyrøya 

  

Måling av 

akseltrykk tilsier 

utbedring. 

5 
Utbedring av vei 

6466 
Strømøybotn - 

Dyrøya 
8 

Smal og svingete 

vei 

6 
Utbedring av vei 

6460 
Malmmyran 

2,5 
Svært dårlig 

veistandard 

 

 

 

17. juni då. ble det foretatt en «Frøya rundt– befaring» av fylkes- og kommunale veier. 

Hensikten med befaringen var å få en oversikt over veistandarden, trafikkfarlige 

områder/punkt, samt gode trafikksikkerhetstiltak.  

 

Med på turen var det totalt 21 representanter fra fylkeskommunen, vegvesenet, grendelag, 

politi, trafikksikkerhetsutvalget, politikere fra Hovedutvalg drift og administrasjon.  

 

Vedlagt følger en oppsummering av befaringen.  
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Vurdering: 

Oppsummeringslisten fra befaringen er diskutert i trafikksikkerhetsutvalget. I dette møtet ble 

det foretatt en vurdering og det ble utarbeidet en u-prioritert tiltaksliste i forhold til ovennevnte 

søknad/innspill. 

 

Følge punkter ble prioritert: 

  

Område Strekning/punkt Veinr. 
 

Finansiering Utfordringer  
(Beskrivelse)  

Sistranda Ved YX-stasjonen, 
Rabben.  
 
Etablering av buss-
stopp i området 
Rabben på høyre 
veiskulder på 
strekningen til 
Sistranda.  

FV 714 

  
  
  
  
  

Fylkes-
kommunen 

Som en følge av 
manglende 
busstopp i retning 
Sistranda, er 
dagens praksis at 
elever ved Guri 
Kunna VGS som har 
studieplass på Hitra 
og som benytter 
skolebuss, at 
bussen kjører 
innom YX-stasjonen 
for å slippe av 
elevene. Dette har 
skap mange 
uheldige 
episoder/nesten 
ulykker som følge 
av til tider stor 
trafikk på 
stasjonsområdet.  

Valen Utretting av svinger på 
veistrekningen ved 
bussholdeplass. Fv 6464 

  
Fylkes-

kommunen 
 

Svært uoversiktlig 
vei – spesielt i 
området der 
bussholdeplassen 
er etablert.  

Nordskag Alternativ gangvei til 
oppvekstsentret bør 
etableres. 
Følgende traset må 
utredes: 

a) Fra dagens 
bussholdeplass 
og langs 
bebyggelsen 
opp til 
oppvekstsentret 

Kommunal 
vei 

(Skoleveien) 

  
  
  
  

50/50  
 

Fylkes-
kommunen 

og  
Frøya 

kommune 

Svært stor trafikk i 
området – spesielt i 
tidsrommet ved 
skole/barnehage-
start og slutt. 
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b) Strekningen fra 

COOPen til 
oppvekstsentret 
– (Gjennom 
krattet/skogen).  

Område Strekning/punkt Veinr. 
 

Finansiering Utfordringer  
(Beskrivelse)  

Karla-
svingen 

 

Krysset Hamarvik ned 
til Flatval 
 
 
Etablering av buss-
stopp  

FV 716 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
Fylkes-
kommunen 

I forbindelse med 
omleggingen av FV-
714 i området ble 
det ikke etablert 
buss-stopp noe AtB 
hadde forutsatt ifb 
med disponeringen 
av skoleskyss.  
 
Dette har medført 
store utfordringer 
for 
ungdomsskoleeleve
r som bor i området 
– Flatval og Flatøya, 
spesielt ifb med 
retur da det ikke er 
egnet stoppested i 
nærheten av dette 
veikrysset.  
 
Som en følge av 
dette stopper 
bussen i dag ved 
Nabeita 
oppvekstsenter 
både tur/retur. 
 

 

Det presiseres at ovennevnte trafikksikkerhetstiltak er forankret og prioritert i kommunens 

gjeldende trafikksikkerhetsplan. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Gitt at Frøya kommune får innvilget tiltaket i tilknytning Nordskag, så vil dette medføre 

økonomisk konsekvens med inntil 50% av totalkostanden for tiltaket.  
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FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

26.09.2019 

Arkivsaksnr: 

19/2216 

Sak nr: 

117/19 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

117/19 Kommunestyret 26.09.2019 

 

ORDFØRERS ORIENTERING  

 

Spørsmål til sak 138/19: 

 

Det skal fylles 28.500 m3 masse i sjø. Massen skal hentes i fra et nærliggende område. 

Hvor er dette, og hvordan skal masse forflyttes. 

 

Mvh 

Remy Strømskag 
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FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

26.09.2019 

Arkivsaksnr: 

19/2229 

Sak nr: 

118/19 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

118/19 Kommunestyret 26.09.2019 

 

RÅDMANNS ORIENTERING  

 

 

 
 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/2228    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 29.08.29  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 29.08.19 godkjennes som framlagt. 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 29.08.19 

 

 

 

 

































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/2230    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Referatene tas til orientering. 

 

Vedlegg: 

 

 Avgjørelse i sak om sakskostnadskrav - omgjøring av kommunalt stansingsvedtak - 

Frøya vindkraftverk 

 Avkastningsrapport Frøya Kommune august 2019 

 Referat styringsgruppa 21.08.19 
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www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 2600 
7734 Steinkjer 

 Besøksadresse: 
Strandveien 38, Steinkjer 
Prinsens gt. 1, Trondheim 

 Telefon: 74 16 80 00 
www.fylkesmannen.no/tl 
 
Org.nr. 974 764 350 

  Vår dato:  Vår ref: 

  27.8.2019  2019/8118 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  21.06.2019  13133487/3 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Henrik Øvrebø, 73 19 91 88 
  
 
 
  

Advokatfirmaet Thommessen AS 
Ved advokat Jens Naas-Bibow 
Pb 1484 Vika 
0116 OSLO 
 
 

  

Avgjørelse i sak om sakskostnadskrav - omgjøring av kommunalt 
stansingsvedtak - Frøya vindkraftverk 

Fylkesmannen har behandlet krav om sakskostnader i klagesak. Kommunens vedtak om å pålegge stans 
av anleggsarbeider for vindkraftverk, ble opphevet etter klagebehandling. Fylkesmannen har kommet til at 
kravet om sakskostnader avvises fordi det er innkommet for sent.  
 
Kort som saken 
Etter klagebehandling, opphevet Fylkesmannen den 10.5.2019 vedtak av Frøya kommune, som gikk 
ut på å pålegge stans av anleggsarbeider for Frøya vindkraftverk. Pålegget ble vedtatt overfor 
tiltakshaver Trønderenergi. Dato for kommunens vedtak er 15.4.2019.  
 
Klagernes advokat, Jens Naas-Bibow, advokatfirmaet Thommesen AS, har i brev av 21.6.2019, krevet 
dekket sakskostnader i klagesaken. Kravet er på kr. 693 000,- (eks. mva.). Det er krevet kostnader for 
advokatarbeid i 150 timer. 
 
Det er innsendt merknader til kravet fra kommunen, ved advokat Hallgrim Fagervold, i brev datert 
7.8.2019. Det anføres prinsipalt at kravet er for sent framsatt, subsidiært at kravet må avkortes. 
 
 
Fylkesmannen bemerker 
 
Rettsgrunnlag 
Forvaltningsloven (fvl.) § 36 regulerer sakskostnader i klagesaker. Spørsmål om en part skal få 
innvilget et krav om sakskostnader, avgjøres av klageinstansen, dvs. her Fylkesmannen, jfr. § 36 3. 
ledd. Vilkårene for å få krav dekket følger av § 36 1. ledd, som lyder: 
 
”Når et vedtak blir endret til gunst for en part, skal han tilkjennes dekning for vesentlige kostnader som har 
vært nødvendige for å få endret vedtaket, med mindre endringen skyldes partens eget forhold eller forhold 
utenfor partens og forvaltningens kontroll, eller andre særlige forhold taler mot det.” 
 
Regelen gir klager et rettskrav på dekning av vesentlige og nødvendige sakskostnader ved endring av 
enkeltvedtak til gunst for vedkommende. Utover det som følger av nødvendighetskriteriet, er det 
ikke hjemmel for skjønnsmessig nedkorting av kravet. Om utgiftene har vært nødvendige, beror på 
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grunnlaget for endringen av vedtaket, og sakens vanskelighetsgrad. Vurderingen skal ta 
utgangspunkt i partenes subjektive oppfatning, ikke om utgiftene mer objektivt sett har vært 
nødvendige for å endre vedtaket. 
 
Krav om sakskostnader må være framsatt innen senest 3 uker etter at melding om det nye, dvs. det 
endrede, vedtaket kom fram til vedkommende, jfr. § 36 3. ledd. Reglene om avbrytelse av fristen og 
mulighet for å få fristforlengelse, jfr. fvl. § 29 4. ledd samt §§ 30-32, gjelder tilsvarende.  
 
Partene skal gjøres kjent med retten til å kreve dekning av sakskostnader, med mindre det er 
usannsynlig at de har hatt vesentlige sakskostnader eller det må antas at han eller hans fullmektig 
kjenner retten, jfr. § 36 4. ledd. 
 
Det er det offentlige som skal dekke kostnadene, såfremt kravet innvilges. Klageinstansen er 
primært ansvarlig. Men det kan fastsettes at underinstansen skal ha ansvaret hvis det er der feilen 
har skjedd, og det vil normalt bli gjort. Dette følger av fvl. § 36 3. ledd. 
 
Vurdering 
Fylkesmannen har vurdert om kravet om sakskostnader er fremmet innen 3-ukers fristen.  
 
Fylkesmannens vedtak i klagesaken ble truffet 10.5.2019. Det ble oversendt partene samme dag. 
Kravet om sakskostnader er fremmet den 21.6.2019. Kravet er med andre ord fremsatt 6 uker etter 
at vedtaket ble gjort kjent for klageparten. Det vil si at tre ukers fristen for å fremme kravet, jfr. fvl. § 
36 3. ledd, var utløpt. 
 
Etter dette er utgangspunktet at kravet er for sent fremsatt. 
 
Det er på nærmere betingelser anledning til å behandle kravet selv om fristen er oversittet, jfr. fvl. §§ 
29 og 31 jfr. § 36 4. ledd. Det er anført at de nevnte betingelsene for å behandle kravet er oppfylt. 
Fylkesmannen har sett nærmere på dette.  
 
Det følger av fvl. § 31 at: 
 

«Selv om klageren har oversittet klagefristen, kan klagen tas under behandling såframt 
a) parten eller hans fullmektig ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller for å ha drøyd med 
klage etterpå, eller 
b) det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd.  
Ved vurderingen av om klagen bør tas opp til behandling, skal det også legges vekt på om endring 

av vedtaket kan medføre skade eller ulempe for andre.» 
 

Det er i brevet av 21.6.2019 anført at Trønderenergi ikke kan lastes for å ha oversittet fristen, eller 
ikke har drøyd med å klage (dvs. kreve sakskostnader) etterpå, jfr. § 31 1. ledd a). Subsidiært anføres 
at det foreligger særlige grunner som gjør det rimelig å prøve klagen, jfr. § 31 1. ledd b).  
 
Klager begrunner anførslene med at det ble ventet med å sende inn kostnadskravet i påvente av 
departementets avgjørelse av anmodninger som ble fremsatt i saken om omgjøring av 
fylkesmannens vedtak i klagesaken. Anmodningen om omgjøring ble fremsatt av kommunen og av 
folkeaksjonen Nei til vindkraft på Frøya i brev av hhv. 14. og 15.5. Den 6.6.2019 forelå avgjørelse fra 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet om ikke å omgjøre Fylkesmannens vedtak.  
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Det påpekes at saken ikke var avgjort før KMD’s avgjørelse forelå, og at denne avgjørelsen ville ha 
hatt betydning for retten til å få sakskostnader dekket. Videre at det påløp ytterligere kostnader i og 
med omgjøringssaken som inngår i det totale kravet om sakskostnader. Endelig hevdes det at 
kommunens behandling av saken har vært klanderverdig. 
 
Hovedregelen er at fristen for å fremme kostnadskrav er 3 uker.  
 
Regelen i fvl. § 31 1. ledd gir forvaltningen på visse vilkår adgang til å innvilge sakskostnader selv om 
kravet er fremmet for sent.  
 
Fylkesmannen kan ikke se at det forhold at det ble fremmet en omgjøringsanmodning innebærer at 
Trønderenergi ikke kan lastes for å ha ventet ut over fristen på 3 uker med å fremme kravet om 
dekning av sakskostnader, jfr. fvl. § 31 1. ledd a). Det går fram av brevet av 21.6.2019 at de har vært 
klar over at fristen er oversittet. Det må være deres ansvar å påse at fristen overholdes. Kravet 
kunne slik vi vurderer saken uten problemer ha vært fremmet i tide. Det bemerkes her at 
Trønderenergi bistås av advokatfirmaet Thommesen og at det dermed stilles et krav til kunnskaper 
om regelverket og etterlevelse av dette.  
 
Det blir videre et spørsmål om de momentene som det er vist til i forannevnte brev, utgjør særlige 
grunner som gjør at det er rimelig at kravet blir behandlet selv om fristen er utløpt, jfr. § 31 1. ledd 
b).  
 
Begjæringen om omgjøring av fylkesmannens vedtak og KMD’s behandling av 
omgjøringsbegjæringen, var en annen sak enn klagesaken. I relasjon til retten til sakskostnader etter 
fvl. § 36, må disse sakene holdes atskilt. Klagesaken i relasjon til fvl. § 36 anses endelig avgjort ved 
fylkesmannens vedtak som klageinstans.  
 
Utfallet av behandlingen av spørsmålet om omgjøring i departementet ville ikke fått betydning for 
Trønderenergis krav på sakskostnader, ettersom også midlertidig endring av kommunens vedtak til 
gunst for klager, gir rett på kostnadsdekning, jfr. fvl. § 36. Det vises til tolkningsuttalelse av 2.9.2003 
(ref 2003/05695) fra Justisdepartementets lovavdeling. 
 
Slik fvl. § 36 forstås og praktiseres er kostnader som påløper etter vedtaket i klageinstansen, ikke 
nødvendige for endringen, og det innvilges ikke dekning for disse. Fylkesmannen finner derfor ikke 
at anmodningene om omgjøring overfor KMD er en særlig grunn for fristforlengelse. 
 
Fylkesmannen ser at det i klagevedtaket burde vært gjort uttrykkelig oppmerksom på fristen for krav 
om sakskostnader. God forvaltningsskikk tilsier dette. Det anses imidlertid ikke som et ubetinget 
krav, når partene har advokater. Se fvl. § 36 4. ledd. Her har uansett Trønderenergi vært kjent med 
fristen. 
 
Det er i brevet fra Trønderenergi også anført at kommunen har handlet klanderverdig. Dette er 
bestridt av kommunens advokat. Det bemerkes til dette at Fylkesmannen eller Departementet i sine 
avgjørelser ikke har uttrykt at kommunen har handlet klanderverdig. Fylkesmannen går for øvrig 
ikke nærmere inn på dette i denne sammenheng. 
 
Etter dette kan ikke Fylkesmannen se at det har kommet fram særlige grunner som gjør det rimelig 
at kravet blir behandlet, jfr. § 31 1. ledd b). 
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Konklusjon 
På bakgrunn av vurderinger ovenfor har Fylkesmannen kommet til at kravet om sakskostnader i 
klagesaken som gjelder klage på kommunens vedtak om stans av anleggsarbeider i forbindelse med 
Frøya vindkraftverk, er fremmet for sent i forhold til fristen, jfr. fvl. § 36 4. ledd.  
 
Fylkesmannen har ikke funnet at det foreligger en tilstrekkelig begrunnelse for at kravet likevel skal 
behandles, jfr. fvl. § 31 1. ledd og krevet om dekning av sakskostnader avvises. 
 
Det treffes slikt: 
 

Vedtak 
 
Krav om sakskostnader fremsatt i brev av 21.6.2019, avvises. 
 
Hjemmel er fvl. § 36 3. ledd. 
 
Dette vedtaket kan påklages til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, jfr. fvl. § 28, jfr. § 2 3. 
ledd. Klagefrist er 3 uker, jfr. fvl. § 29. Klage skal fremmes for Fylkesmannen, jfr. fvl. § 32. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Kjetil Ollestad (e.f.) 
leder av juridisk seksjon 

  
 
Henrik Øvrebø 
seniorrådgiver 

Kommunal- og justisavdelingen  Kommunal- og justisavdelingen 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 
Frøya kommune Postboks 152 7261 SISTRANDA 

 
 



AVKASTNINGSRAPPORT

Frøya kommune
     

31.12.2018 - 31.08.2019



Totalportefølje Avkastning hittil i mnd (%) Avkastning hittil i år (%) Avkastning (NOK) Allokering (%)

Port. Indeks Diff Port. Indeks Diff Hittil i mnd Hittil i år Markedsverdi Port. Strategi Min-Max Kontroll

Totalportefølje 1.23 1.52 -0.29 7.95 7.79 0.17 1 850 477 11 172 807 151 749 853 100.0 100 -

Aksjer 0.44 0.91 -0.47 13.85 15.05 -1.20 171 618 4 732 340 39 260 556 25.9 25 5-35 OK
Norske Aksjer -0.39 0.25 -0.64 6.41 7.73 -1.32 -52 183 794 303 13 180 868 33.6 35 20-50 OK
Globale Aksjer 0.87 1.27 -0.41 18.04 19.14 -1.10 223 801 3 938 037 26 079 687 66.4 65 50-80 OK

Obligasjoner 1.52 1.72 -0.20 6.10 5.37 0.73 1 678 859 6 437 856 112 050 774 73.8 75 65-95 OK
Norske Obligasjoner 0.82 0.53 0.29 3.10 1.39 1.71 357 108 1 325 936 44 093 288 39.4 40 25-55 OK
Globale Obligasjoner 1.98 2.52 -0.53 8.15 8.10 0.05 1 321 750 5 111 920 67 957 487 60.7 60 45-75 OK

Kontanter 0 2 610 438 523 0.3 0 -

side 2 av 10Frøya kommune - 31.08.2019                           lastet ned: 09.09.2019 12.41 



Totalportefølje

side 3 av 10Frøya kommune - 31.08.2019                           lastet ned: 09.09.2019 12.41 



Aksjer Avkastning hittil i mnd (%) Avkastning hittil i år (%)

Estimat Kjøpsdato Port. Indeks Diff Port. Indeks Diff Markedsverdi Allok. Referanseindeks

Aksjer 0.44 0.91 -0.47 13.85 15.05 -1.20 39 260 556 25.9

Norske Aksjer -0.39 0.25 -0.64 6.41 7.73 -1.32 13 180 868 33.6 OSEBX
Arctic Norwegian Equities D 1 08.12.2015 -0.39 0.61 -1.00 6.63 9.62 -2.99 3 283 668 24.9 OSEFX
Danske Norske Aksjer Instistusjon I 1 21.02.2007 -1.56 0.61 -2.17 4.06 9.62 -5.56 3 545 576 26.9 OSEFX
KLP AksjeNorge Indeks II 1 08.12.2015 0.26 0.25 0.01 7.66 7.73 -0.08 6 351 624 48.2 OSEBX

Globale Aksjer 0.87 1.27 -0.41 18.04 19.14 -1.10 26 079 687 66.4 MSCI AC World
AB Global Core Equity RX 1 08.12.2015 0.47 1.27 -0.80 19.35 19.14 0.21 4 411 198 16.9 MSCI AC World
Ardevora Global Long Only SRI 1 19.02.2019 1.74 1.27 0.47 12.87 9.00 3.88 2 257 463 8.7 MSCI AC World
KLP AksjeGlobal Indeks II Hdg NOK 1 12.03.2010 -2.09 -1.95 -0.14 15.03 15.77 -0.74 3 816 644 14.6 MSCI World Lokal Valuta
KLP AksjeVerden Indeks 1 03.12.2015 1.33 1.27 0.06 19.71 19.14 0.58 4 305 298 16.5 MSCI AC World
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk 1 12.10.2010 1.93 1.61 0.32 15.99 20.55 -4.56 6 441 122 24.7 MSCI World
SGA Global Equity Growth Fund Class F 13.02.2019 2.85 1.27 1.58 16.87 10.00 6.87 3 083 649 11.8 MSCI AC World
Storebrand Indeks - Nye Markeder 1 17.11.2014 -1.00 -1.33 0.33 9.32 8.77 0.55 1 764 312 6.8 MSCI Emerging Markets
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Aksjer
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Norske Aksjer:  6.4% (-1.3%)

Globale Aksjer:  18.0% (-1.1%)
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Obligasjoner Avkastning hittil i mnd (%) Avkastning hittil i år (%)

Estimat Kjøpsdato Port. Indeks Diff Port. Indeks Diff Markedsverdi Allok. Referanseindeks

Obligasjoner 1.52 1.72 -0.20 6.10 5.37 0.73 112 050 774 73.8

Norske Obligasjoner 0.82 0.53 0.29 3.10 1.39 1.71 44 093 288 39.4 ST4X
Alfred Berg Obligasjon 1 08.12.2015 0.67 0.53 0.14 2.43 1.39 1.04 10 895 677 24.7 ST4X
Danske Norsk Obligasjon Inst 1 12.10.2010 0.94 0.53 0.41 3.11 1.39 1.72 14 561 400 33.0 ST4X
DnB Obligasjon (III) 1 03.12.2015 0.80 0.53 0.27 3.49 1.39 2.09 18 636 211 42.3 ST4X

Globale Obligasjoner 1.98 2.52 -0.53 8.15 8.10 0.05 67 957 487 60.7 BarCap Global Agg 
Government Hdg NOK

KLP Obligasjon Global I Hdg NOK 1 28.09.2007 1.95 2.29 -0.34 10.66 11.12 -0.46 16 076 857 23.7 BarCap Global Agg 
Corporates Hdg NOK

Loomis Sayles Sust Global Corp NOK 1 12.02.2019 2.39 2.29 0.10 8.76 8.99 -0.23 10 774 785 15.9 BarCap Global Agg 
Corporates Hdg NOK

Payden Global Short Bond Fund Hdg NOK 1 08.12.2015 0.21 0.51 -0.30 2.65 2.17 0.48 15 819 439 23.3 BarCap Global Agg 1-3 Yrs 
Hdg NOK

Storebrand Global Obligasjon Hdg NOK 1 22.12.2009 2.97 2.52 0.46 8.99 8.10 0.90 25 286 406 37.2 BarCap Global Agg 
Government Hdg NOK
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Obligasjoner
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Norske Obligasjoner:  3.1% (1.7%)

Globale Obligasjoner:  8.1% (0.1%)
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Kontanter Avkastning hittil i mnd (NOK) Avkastning hittil i år (NOK) Valuta

Start Inn / Ut Avkast. Start Inn / Ut Avkast. Markedsverdi
(lokal valuta) Kode Kurs Markedsverdi

(NOK) Allok.

Kontanter 433 686 4 837 0 225 972 209 940 2 610 438 523 0.3

Kontanter 433 686 4 837 0 225 972 209 940 2 610 438 523 100.0
Klientkonto NOK DNB 433 686 4 837 0 225 972 209 940 2 610 438 523 NOK 1.00 438 523 100.0
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                           Referat 
 

 

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

 
Sted: Møterom Teknisk 

          

Møte nr. 9 -2019 

Møtedato:   
21.08.19 

 

 
Kl 10.00 -11.30 

 

 

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

 
 

LINK arkitektur AS – Gunnar Næss og Andrea R. Hansen, Skype 

Ivar Sæther   - Skype 
 

Torny D. Sørlie  

 

 

 
Sted:  

Møterom Teknisk 

 

 

Møteleder:  

Beathe 

 

 
Referent:  

Torny 
 

 

Sak nr Saksopplysninger – jf saksliste. 

Orientering/Drøfting/Beslutning 
Type Ansvarlig 

41 -19 Godkjenning av referat  
Styringsgruppa godkjenner referat av 25.06.19 

B  

42-19 Mindre endring av reguleringsplan Bekken. 
Endring av reguleringsbestemmelsene for maksimalt tillat høyde  
for område BOP_1 i reguleringsplanen ( sak 19/777) 
 
Behandling i styringsgruppa. 
Saken legges inn for politisk behandling i oktober 2019. 
 

D 

B 

Ivar/Torny 
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43-19 Bekken, fjerning av matjord på byggetomt. 
Det er utarbeidet forslag til tildelingskriterier for matjorda som 
skal fjernes. 
 
Behandling i styringsgruppa. 
Matjord skal kun fjernes i byggearealet og utgjør ca 5000m2. 
Anbud for fjerning legges inn som en del av totalentreprisen. 
Det er ønskelig at PL Ivar S. us. pris/ transportkostnader for 
bortkjøring, samt at øk. sjef og jordbrukssjef tar en ny 
gjennomgang på tildelingskriteriene. Det må tas stilling til 
kommunens øk. kostnader v. fjerning og evt. pris/salg av 
matjorda. 
 

O 

D 

 

Hilde Hegnes, 

jordbrukssjef 

 

44-19 Skisseprosjekt helsehus/omsorgsboliger 
Gjennomgang og godkjenning av skisseprosjekt. 
Behandling i styringsgruppa 
Fremlagte skisser viser i hovedsak endring i arealer for stor- 
kjøkken, treningsarealer og plassering av undervisningsrom. 
Det er også justert/ øking av arealer til visningsrom. Skissen 
viser også en flott kantine/cafeområde hvor aktivitørenes 
kontor naturlig faller inn. Link/ landskapsarkitekter skal levere 
skisse for uteområdet fredag 23.08.19 
 
Det planlegges for en orientering i KST den 29.08, samt et 
«Brukermøte» med ansatte, eldre og brukerråd, tillitsvalgte, 
vernetjenesten og andre ressurspersoner for å presentere 
skissene samme dag. 
 

O 
D 

B 

Link 
v.Gunnar/Andrea 

45-19 Forprosjekt klimavennlig bygg, veien videre. 
Det er planlagt Workshop 06.09.19 hvor Frøya kommune, Link 
Arkitektur og Xpro deltar. 
Behandling i styringsgruppa. 
Det er ønskelig med en høy miljøprofil. 
Energi – Nær null-energi eller bedre er utgangspunktet fra Plan 
& designkonkurransen. 
Workshop den 6.09 vil konkretisere og vurdere hvilke 
muligheter vi har, samt gi en anbefaling til styringsgruppa. 
Saken tas videre i neste styringsgruppemøte(19.09) 
 

 
 

O 

D 
 

Ivar 

46-19 M.O. Fremdriftsplan 
Status pt. v. Ivar 
Behandling i styringsgruppa. 
Fremdriftsplanen revideres etter workshop 06.09.19 
Vi har som mål å legge ut anbudsgrunnlag for totalentreprisen i 
månedsskiftet sept/Okt-19. 
 

O 

D 

Ivar 

47-19 Møteplan for resten av 2019: 
19.09.19 
29.10.19 

B  
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21.11.19 
11.12.19 
 
 

48-19 Evt 
Besøk andre kommuner, hvor fokuset blir «smarte løsninger»  
Plei og omsorg foreslår : 

 Staup helsehus, Levanger. Ferdig i 2016, ca 7500m2 
med ulike avdelinger, demensomsorg, legekontor, 
dagavdelinger/senter. 

 Åsen omsorgssenter, ferdig 2017, 4400m2, 30 
leiligheter i bokollektiv og 6 omsorgsboliger. 

 I tillegg er det vurdert Stjørdal Helsehus og Steinkjer 
helse- og beredskaps hus, men begge disse er enda ikke 
ferdigstilt. 

Torny tar dette videre. Avtaler besøk fra medio september. 

  

 Tilleggsopplysninger fra referent: 
Det må velges ny politisk representant i styringsgruppa etter 
kommunevalget 2019 

  

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 

 

Saksbehandler:  Øyvor Helstad Arkiv: S82 &13  

Arkivsaksnr.: 18/3228    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

FRØYA VINDKRAFTVERK - HØRING AV SØKNAD OM ENDRING AV 

DETALJPLAN OG SØKNAD OM ETABLERING AV VINDMÅLEMAST OG 

RADIOLINJEMAST  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune har ingen merknader til endringssøknaden slik den foreligger. Slik endringene 

er presentert, framstår endringene som bedre løsninger for naturmangfold, massebalanse og 

landskapstilpasning. 

 

Videre har Frøya kommune ingen merknader til oppføring av vindmålemaster og 

radiolinjemast som omsøkt. 

 

 

 

Vedlegg: 

1 Høringsbrev fra NVE, datert 28.08.2019 

2 Sidetak 4 

3 Tverrsnitt sidetak 2 

4 Skygge 

5 MTA – revidert utlegg 

6 Søknad fra TrønderEnergi datert 20.08.2019 

7 Oversikt sidetak 

8 Snitt massetak 8 

9 Søknad fra TrønderEnergi om målemast/radiolinjemast, datert 20.08.2019 

10 Tverrsnitt sidetak 4 

11 Oversikt sidetak 3 

12 Tverrsnitt sidetak 3 

13 Sidetak 2 

14 Drawing issue sheet 

15 Decibel – main Result 

16 Miljørapport, Multiconsult 

 

Saksopplysninger:   



Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt søknad om endring av 

arealbruksgrense, nye turbinplasseringer, plan for massetak og søknad om oppsetting av 

vindmålemaster og radiolinjemast fra TrønderEnergi Vind for Frøya vindkraftverk.  

 

Søknadene er sendt ut på høring til aktuelle parter. Frøya kommune har fått utsatt 

høringsfristen til 30.09.2019. 

  

NVE opplyser i epost datert 09.09.2019 at: etter at den ordinære høringsfristen har gått ut, 

av hensyn til fremdriften i prosjektet tar sikte på å godkjenne justeringene av veitraseen til 

turbinpunkt 11 og til turbinpunktene 6 og 8. Disse justeringene har bakgrunn i bedre 

landskapstilpasning og gjennomførte planteregistreringer. Vi avventer kommunens uttalelse 

for behandling av de øvrige justeringene (bl.a. flytting av turbinpunkter, oppstillingsplasser 

og tilhørende veier).  

 

Søknad om endring av arealbruksgrense, nye turbinplasseringer og plan for massetak  

I OEDs klageavgjørelse av 06.06.2019 vedrørende godkjenning av detaljplan/MTA for Frøya 

vindkraftverk er det satt krav om flytting av turbin 1, justering av plassering av turbin 2 og 7, 

samt krav om alternativ adkomstvei til turbin 3. Videre har NVE i sin godkjenning av 

28.03.2019 satt vilkår om at massetak/sidetak skal detaljeres og godkjennes av NVE. Det er 

også satt vilkår om det som grunnlag for videre optimalisering skal gjennomføres registrering, 

og eventuell merking, av utvalgte plantelokaliteter.  

 

Det fremgår av søknaden at TrønderEnergi har gjort en ny gjennomgang av veitraseer og 

oppstillingsplasser for å ta hensyn til NVEs og OEDs vilkår. Arbeidet er gjort i samråd med 

entreprenør, landskapsarkitekt og miljørådgiver. Som en følge av vurderinger av 

landskapstilpasning av veilinje og massetak, massebalanse, veilengde, naturforhold og utførte 

planteregistreringer, er det gjort noen justeringer i forhold til vedtatt detaljplan. Endringene 

fremgår av søknadene og medfølgende vedlegg. Det er gjennomført nye støy- og 

skyggekasteregninger med de nye turbinplasseringene, rapportene fra disse beregningene er 

vedlagt.  

 

Søknad om oppsetting av vindmålemaster og radiolinjemast  

Vindmålemaster og radiolinjemast er nødvendig hjelpeanlegg for vindkraftverket bl.a. for 

registrering av vindforhold og for kontroll og oppfølging av produksjonsdata, samt 

kommunikasjon mellom vindkraftverket og omverdenen.  

 

I godkjent detaljplan/MTA er det beskrevet at det vil bli etablert permanente og midlertidige 

vindmålemaster. Behovet for dette er nå nærmere avklart og det søkes om å etablere 7 

midlertidige vindmålemaster i løpet av september 2019. Fire master skal monteres på 

turbinpunkter (turbinpunkt 3, 4, 9 og 10) og skal fjernes før turbinene er installert i 2020. De 

andre tre skal brukes som referansemaster (mast 1, 2 og 3 i vedlagte kart) og er forventet å 

være i drift opp til 2 år.  

 

Masteposisjonene er vist i vedlagt kart. Mastene vil plasseres pluss/minus 30 meter fra angitt 

punkt. Endelig posisjon vil bestemmes ut fra grunnforholdenes beskaffenhet, og vil først 

kunne besluttes etter en detaljert befaring av området. Generelt vil det velges et eksponert og 

relativt flatt område med berg i dagen. Dette gjør at inngrepene blir minimert. Dersom det er 

vanskelig å finne egnet berg i dagen vil det måtte gjøres enkle gravearbeider ved bardunenes 

fundamenter.  



Vindmålemastene vil bestå av seksjonerte enheter som bygges til 110 m mastehøyde og som 

barduneres i tre retninger ved bruk av fjellforankringer. Det vil bli montert bommer i toppen 

for installasjon av måleinstrumenter. Total høyde blir derfor 112 m. På de ytterste bardunene 

vil det bli montert fugleavvisere for å redusere risiko for fuglekollisjoner. 

 

Mastemateriell vil bli fløyet inn med helikopter for dermed å redusere belastningen på 

terrenget. Bruk av motorisert materiell skal benytte gjeldende/planlagte veitraséer inn i/ut av 

og innenfor planområdet. Det vil ikke bli benyttet terrenggående transport av materiell eller 

personell til master som etableres veiløst. Mastene vil bli instrumentert med godkjente 

hinderlys, og vil registreres i Nasjonalt register for luftfartshindre.  

Strømforsyning til mastene vil bli sikret gjennom bruk av solcelleanlegg og batterier.  

Etablering av vindmålemastene vil ikke medføre vesentlige negative virkninger for miljø eller 

andre samfunnsinteresser. Det er sikret at avstanden mellom potensiell hekkeplass for hubro 

og målemast(er) ikke er kortere enn avstanden til de nærmeste turbinposisjonene.  

 

Radiolinjemast  

Radiolinjemast er nødvendig hjelpeanlegg for vindkraftverket og vil bidra til kommunikasjon 

mellom vindkraftverket og omverdenen. Det vil bli etablert en permanent ca 30 meter høy 

mast i nærheten av området for servicebygg/transformatorstasjon. Videre vil det bli bygget en 

ca. 100 meter lang permanent vei til masten fra adkomstveien til vindparken. Det vil etableres 

kommunikasjon/strøm i veiskulder. Det vil også etableres en enkel driftshytte ved masten.  

 

Vurdering: 

Godkjent MTA/detaljplan for Frøya vindkraftverk legges til grunn for planlegging, installasjon 

og drift av mastene. Leverandør vil lage et miljøoppfølgingsprogram (MOP) hvor krav og 

vilkår i MTA følges opp.  

 

Frøya kommune har ingen merknader til endringssøknaden slik den foreligger. Slik endringene 

er presentert, framstår endringene som bedre løsninger for naturmangfold, massebalanse og 

landskapstilpasning. 

 

Videre har Frøya kommune ingen merknader til oppføring av vindmålemast og radiolinjemast 

som omsøkt. 

 

Frøya kommune merker seg at det i løpet av utbyggingsperioden har blitt forbedringer i 

prosjektet med hensyn til naturmangfold, massebalanse og landskapstilpasning.  
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Vår ref.: 201841219-115     

Arkiv: 517   Saksbehandler: 

Deres dato:    Anne Johanne Kråkenes 

Deres ref.:    

   

     

         

Frøya vindkraftverk - Høring av søknad om endring av detaljplan og 

søknad om etablering av vindmålemast og radiolinjemast 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) mottok den 21.08.2019 søknad om endring av 

arealbruksgrense, nye turbinplasseringer, plan for massetak og søknad om oppsetting av 

vindmålemaster og radiolinjemast fra TrønderEnergi Vind for Frøya vindkraftverk. Søknadene 

sendes nå på høring, og vi ber om at merknader til planen sendes NVE senest innen 12.09.2019. 

Søknad om endring av arealbruksgrense, nye turbinplasseringer, plan for massetak 

I OEDs klageavgjørelse av 06.06.2019 vedr. godkjenning av detaljplan/MTA for Frøya vindkraftverk er 

det satt krav om flytting av turbin 1, justering av plassering av turbin 2 og 7, samt krav om alternativ 

adkomstvei til turbin 3. Videre har NVE i sin godkjenning av 28.03.2019 satt vilkår om at 

massetak/sidetak skal detaljeres og godkjennes av NVE. Det er også satt vilkår om det som grunnlag for 

videre optimalisering skal gjennomføres registrering, og eventuell merking, av utvalgte plantelokaliteter.  

Det fremgår av søknaden at TrønderEnergi har gjort en ny gjennomgang av veitraseer og 

oppstillingsplasser for å ta hensyn til NVEs og OEDs vilkår. Arbeidet er gjort i samråd med entreprenør, 

landskapsarkitekt og miljørådgiver. Som en følge av vurderinger av landskapstilpasning av veilinje og 

massetak, massebalanse, veilengde, naturforhold og utførte planteregistreringer, er det gjort noen 

justeringer i forhold til vedtatt detaljplan. Detaljer ift endringene fremgår av søknaden, samt 

medfølgende oversiktskart. Plan for massetak, samt tegninger og snitt av uttaksbehov, fremgår også av 

søknaden. Det er gjennomført nye støy- og skyggekasteregninger med de nye turbinplasseringene, 

rapportene fra disse beregningene er vedlagt.  

NVE gjør oppmerksom på at TrønderEnergi Vind ved brev av 28.06.2019 søkte om endring av 

arealbruksgrense for første del av veianlegget (adkomstvei og vei mot turbin 9). NVE godkjente 

endringene ved vedtak av 22.07.2019.  

NVE har til behandling søknad fra TrønderEnergi om en mindre justering av arealbruksgrensen ved 

riggområdet/servicetomt for å sikre areal for midlertidig mellomlagring av myr/torvmasser. NVE 

vurderer at justeringen er å anse som en mindre vesentlige endring av MTA, som har små konsekvenser 

for miljø og omgivelser. NVE tar derfor sikte på å godkjenne søknaden den nærmeste tiden.  
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Søknad om oppsetting av vindmålemaster og radiolinjemast  

Vindmålemaster og radiolinjemast er nødvendig hjelpeanlegg for vindkraftverket bl.a. for registrering av 

vindforhold og for kontroll og oppfølging av produksjonsdata, samt kommunikasjon mellom 

vindkraftverket og omverdenen.  

I godkjent detaljplan/MTA er det beskrevet at det vil bli etablert permanente og midlertidige 

vindmålemaster. Behovet for dette er nå nærmere avklart og TrønderEnergi søker, i brev av 20.08.2019, 

om å etablert 7 midlertidige vindmålemaster. I henhold til søknaden legges det ikke opp til permanente 

målemaster, men det søkes om etablering av en permanent en radiolinjemast.   

Lokaliseringen av vindmålemastene og radiolinjemasten fremgår av vedlagt oversiktskart. 

Høringen 

I forbindelse med behandlingen av detaljplan/MTA var plan på høring. De mottatte søknadene sendes nå 

på høring til de som kom med uttale i forbindelse med behandlingen av detaljplan/MTA.  

NVE ber TrønderEnergi Vind om å orientere berørte grunneiere og andre rettighetshavere, i tillegg til 

berørte støy- og/eller skyggekastmottakere over anbefalte grenseverdier (basert på wors-case 

beregninger), om høringen og fristen for å uttale seg til NVE. Kopi av underretningen med tilhørende 

adresseliste skal sendes til NVE. 

NVE presiserer at detaljplan og MTA for anlegget er godkjent, og at det kun er de omsøkte endringene 

som nå er til behandling. 

Merknader til søknadene må sendes skriftlig til NVE innen 12.09.2019. Vi foretrekker elektronisk 

oversendelse til nve@nve.no. 

Dokumentene finnes vedlagt.  

 

 

 

Med hilsen 

 

Øyvind Leirset 

seksjonssjef 

Anne Johanne Kråkenes 

seniorrådgiver 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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Vedlegg:    

 Søknad om fravik fra godkjent arealbruksgrense, nye turbinplasseringer og godkjenning av plan 

for massetak, av 20.08.2019, med følgende vedlegg:  

o Miljørapport Frøya vindkraftverk – kartlegging av indikatorartene engmarihånd og 

brunskjene. Multiconsult 4.7.2019 

o Kart Frøya vindkraftverk. MTA-utlegg vs revidert utlegg. 

o Tegninger og snitt massetak 1-4, samt oversiktskart 

 Søknad om tillatelse til oppsetting av midlertidige målemaster og radiolinjemast, av 20.08.2019, 

med følgende vedlegg: 

o Kart Frøya vindkraftverk. MTA-utlegg vs revidert utlegg. 

o Tegning vindmålemast 

 3 Rapporter fra utførte støy- og skyggekastberegninger, datert sommer 2019 

 

  

Mottakerliste: 

Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA v/Lars Selmar Alsaker 

Alfhild Margarethe Grubba 

Andreas Bratlie 

Anne Sofie Nekstad 

Anne Å Grubba Bottenvik 

Arnstein Gamst 

Elin Anny Grubba Rabben 

Eskil Sandvik 

Frøya kommune 

Fylkesmannen i Trøndelag 

Jørgen Tobias Hallarskag 

Karianne Bottenvik-Hartmann 

Martina Wendt 

Mattilsynet 

Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag 

Norges Miljøvernforbund 

Norkring AS 

Norsk Ornitologisk Forening 

Odd Arne Skarsvåg 

Oskar Georg Skarpnes 

Sissel Elise Innstrand 

Siv Leikny Skarpnes 

Solfrid Johanne Måsø 

Steinar Rabben 

TELENOR NORGE AS 

Trøndelag fylkeskommune 
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SHADOW - Main Result
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Assumptions for shadow calculations
Maximum distance for influence
Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade
Please look in WTG table

Minimum sun height over horizon for influence 3 °
Day step for calculation 1 days
Time step for calculation 1 minutes

Sunshine probability S/S0 (Sun hours/Possible sun hours) []
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

Operational time
N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum

225 467 449 587 759 505 500 910 1,124 629 462 383 7,000

A ZVI (Zones of Visual Influence) calculation is performed before flicker
calculation so non visible WTG do not contribute to calculated flicker
values. A WTG will be visible if it is visible from any part of the receiver
window. The ZVI calculation is based on the following assumptions:
Height contours used: Height Contours: hoyde_cropped.map (2)
Obstacles used in calculation
Eye height for map: 1.5 m
Grid resolution: 1.0 m

All coordinates are in
UTM (north)-WGS84 Zone: 32

kartkatalog.geonorge.no

Scale 1:75,000
New WTG Shadow receptor

WTGs
WTG type Shadow data

Easting Northing Z Row data/Description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Calculation RPM
rated diameter height distance

[m] [kW] [m] [m] [m] [RPM]
1 483,641.2 7,064,087.0 59.8 VESTAS V136-4.2-Tron... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 1,802 10.4
2 481,356.6 7,062,960.3 46.4 VESTAS V136-4.2-Tron... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 1,802 10.4
3 481,328.8 7,062,395.4 45.3 VESTAS V136-4.2-Tron... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 1,802 10.4
4 481,866.0 7,062,408.4 57.0 VESTAS V136-4.2-Tron... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 1,802 10.4
5 481,985.8 7,063,275.0 53.7 VESTAS V136-4.2-Tron... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 1,802 10.4
6 482,445.0 7,062,851.4 54.3 VESTAS V136-4.2-Tron... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 1,802 10.4
7 482,552.8 7,063,557.1 49.8 VESTAS V136-4.2-Tron... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 1,802 10.4
8 482,695.9 7,063,163.2 62.8 VESTAS V136-4.2-Tron... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 1,802 10.4
9 483,262.3 7,062,993.9 62.0 VESTAS V136-4.2-Tron... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 1,802 10.4

10 483,300.8 7,063,905.7 59.6 VESTAS V136-4.2-Tron... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 1,802 10.4
11 483,470.5 7,063,328.8 61.4 VESTAS V136-4.2-Tron... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 1,802 10.4
12 484,008.3 7,063,620.9 59.6 VESTAS V136-4.2-Tron... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 1,802 10.4
13 484,108.6 7,064,331.1 64.0 VESTAS V136-4.2-Tron... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 1,802 10.4
14 484,503.2 7,063,675.6 57.7 VESTAS V136-4.2-Tron... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 1,802 10.4

Shadow receptor-Input
No. Easting Northing Z Width Height Elevation Slope of Direction mode Eye height

a.g.l. window (ZVI) a.g.l.
[m] [m] [m] [m] [°] [m]

A 484,294.3 7,062,506.6 40.0 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
B 483,504.8 7,062,047.9 40.0 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
C 484,562.2 7,062,677.7 7.8 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
D 482,762.9 7,061,720.9 26.5 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
E 483,116.0 7,061,843.0 40.0 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
F 482,801.0 7,061,713.0 28.9 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
G 482,730.0 7,061,689.0 27.5 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
H 483,453.0 7,061,948.0 40.0 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
I 480,908.5 7,061,580.2 20.2 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
J 484,622.0 7,062,629.0 2.2 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
K 480,888.0 7,061,584.0 24.7 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
L 485,203.7 7,064,108.6 40.0 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0

M 484,627.0 7,062,580.0 6.4 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
N 484,750.1 7,062,659.9 11.9 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
O 484,603.0 7,062,539.0 5.4 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0

To be continued on next page...
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No. Easting Northing Z Width Height Elevation Slope of Direction mode Eye height

a.g.l. window (ZVI) a.g.l.
[m] [m] [m] [m] [°] [m]

P 484,647.0 7,062,552.0 9.4 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
Q 484,751.0 7,062,635.0 12.5 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
R 480,070.9 7,062,763.0 20.0 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
S 482,166.0 7,061,378.0 20.0 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
T 483,552.0 7,061,827.0 23.5 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
U 484,570.0 7,062,472.0 9.8 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
V 485,229.8 7,064,168.6 40.0 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0

W 483,712.0 7,061,874.0 7.1 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
X 482,139.0 7,061,339.0 20.0 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
Y 483,563.0 7,061,791.0 20.0 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
Z 482,551.7 7,061,411.2 38.8 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0

AA 484,333.0 7,062,213.0 20.0 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AB 484,730.0 7,062,491.0 20.0 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AC 482,509.0 7,061,287.0 29.8 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AD 482,499.0 7,061,284.0 27.5 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AE 481,429.0 7,061,185.0 25.3 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AF 481,377.0 7,061,165.0 20.0 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AG 483,144.0 7,061,445.0 30.1 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AH 481,460.0 7,061,092.0 21.1 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AI 481,615.0 7,061,055.0 0.0 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AJ 483,156.0 7,061,347.0 20.0 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AK 482,964.0 7,061,225.0 14.8 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AL 482,938.0 7,061,209.0 20.0 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0

AM 484,017.0 7,061,610.0 16.7 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AN 484,001.0 7,061,596.0 14.8 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AO 484,042.0 7,061,598.0 12.4 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AP 480,508.0 7,061,258.0 20.0 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AQ 481,045.0 7,060,921.0 25.4 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AR 481,135.0 7,060,897.0 12.2 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AS 481,066.0 7,060,899.0 20.0 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AT 480,645.0 7,060,982.0 20.0 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AU 485,117.0 7,061,972.0 20.0 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AV 480,544.0 7,060,876.0 20.0 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0

AW 480,637.0 7,060,823.0 14.0 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AX 480,514.0 7,060,845.0 20.0 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AY 480,138.0 7,061,056.0 36.2 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AZ 480,406.0 7,060,790.0 20.0 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
BA 480,193.0 7,060,908.0 37.2 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
BB 480,341.0 7,060,814.0 21.5 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
BC 480,314.0 7,060,785.0 20.9 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
BD 480,262.0 7,060,771.0 21.7 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
BE 480,178.0 7,060,829.0 27.8 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
BF 480,093.0 7,060,915.0 35.7 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
BG 480,229.0 7,060,771.0 22.3 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
BH 480,130.0 7,060,789.0 24.1 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
BI 480,008.0 7,060,896.0 32.2 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
BJ 480,076.0 7,060,818.0 26.6 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
BK 485,725.0 7,062,067.0 20.0 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0

Calculation Results
Shadow receptor

Shadow, worst case Shadow, expected values
No. Shadow hours Shadow days Max shadow Shadow hours

per year per year hours per day per year
[h/year] [days/year] [h/day] [h/year]

A 45:19 117 0:29 10:27
B 27:06 100 0:26 6:21
C 0:00 0 0:00 0:00
D 42:18 109 0:31 9:51
E 11:23 39 0:24 2:44
F 40:59 110 0:29 9:35
G 39:43 103 0:31 9:10
H 31:27 97 0:26 7:11
I 25:37 64 0:28 7:07

To be continued on next page...
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Shadow, worst case Shadow, expected values
No. Shadow hours Shadow days Max shadow Shadow hours

per year per year hours per day per year
[h/year] [days/year] [h/day] [h/year]

J 18:47 59 0:25 4:27
K 27:14 69 0:27 7:35
L 56:03 117 1:03 15:08

M 29:25 97 0:25 6:59
N 20:48 72 0:23 5:01
O 35:36 118 0:25 8:24
P 28:04 95 0:24 6:39
Q 20:57 73 0:23 5:02
R 20:28 64 0:25 5:15
S 0:00 0 0:00 0:00
T 0:00 0 0:00 0:00
U 37:15 112 0:25 8:43
V 51:23 111 0:59 13:58

W 0:00 0 0:00 0:00
X 0:00 0 0:00 0:00
Y 20:36 63 0:23 4:36
Z 11:51 47 0:22 2:43

AA 27:31 81 0:26 6:24
AB 22:39 81 0:22 5:22
AC 18:40 67 0:21 4:10
AD 0:00 0 0:00 0:00
AE 0:00 0 0:00 0:00
AF 0:00 0 0:00 0:00
AG 12:39 49 0:21 2:56
AH 0:00 0 0:00 0:00
AI 0:00 0 0:00 0:00
AJ 15:07 62 0:20 3:27
AK 0:00 0 0:00 0:00
AL 12:37 45 0:21 2:50

AM 0:00 0 0:00 0:00
AN 0:00 0 0:00 0:00
AO 0:00 0 0:00 0:00
AP 14:12 64 0:19 3:57
AQ 0:00 0 0:00 0:00
AR 0:00 0 0:00 0:00
AS 0:00 0 0:00 0:00
AT 0:00 0 0:00 0:00
AU 0:00 0 0:00 0:00
AV 0:00 0 0:00 0:00

AW 0:00 0 0:00 0:00
AX 0:00 0 0:00 0:00
AY 11:34 46 0:20 3:10
AZ 0:00 0 0:00 0:00
BA 0:00 0 0:00 0:00
BB 0:00 0 0:00 0:00
BC 0:00 0 0:00 0:00
BD 0:00 0 0:00 0:00
BE 0:00 0 0:00 0:00
BF 0:00 0 0:00 0:00
BG 0:00 0 0:00 0:00
BH 0:00 0 0:00 0:00
BI 0:00 0 0:00 0:00
BJ 0:00 0 0:00 0:00
BK 0:00 0 0:00 0:00

Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG
No. Name Worst case Expected

[h/year] [h/year]
1 VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 136.0 !O! hub: 112.0 m (TOT: 180.0 m) (1628) 9:00 2:24
2 VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 136.0 !O! hub: 112.0 m (TOT: 180.0 m) (1629) 10:57 2:58
3 VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 136.0 !O! hub: 112.0 m (TOT: 180.0 m) (1630) 62:12 14:54
4 VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 136.0 !O! hub: 112.0 m (TOT: 180.0 m) (1631) 114:55 28:07
5 VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 136.0 !O! hub: 112.0 m (TOT: 180.0 m) (1632) 0:00 0:00

To be continued on next page...
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No. Name Worst case Expected

[h/year] [h/year]
6 VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 136.0 !O! hub: 112.0 m (TOT: 180.0 m) (1633) 49:14 11:10
7 VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 136.0 !O! hub: 112.0 m (TOT: 180.0 m) (1634) 0:00 0:00
8 VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 136.0 !O! hub: 112.0 m (TOT: 180.0 m) (1635) 6:05 1:27
9 VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 136.0 !O! hub: 112.0 m (TOT: 180.0 m) (1636) 73:07 17:24

10 VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 136.0 !O! hub: 112.0 m (TOT: 180.0 m) (1637) 0:00 0:00
11 VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 136.0 !O! hub: 112.0 m (TOT: 180.0 m) (1638) 89:45 20:48
12 VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 136.0 !O! hub: 112.0 m (TOT: 180.0 m) (1639) 13:09 3:41
13 VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 136.0 !O! hub: 112.0 m (TOT: 180.0 m) (1640) 23:16 5:49
14 VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 136.0 !O! hub: 112.0 m (TOT: 180.0 m) (1641) 31:16 8:49

Total times in Receptor wise and WTG wise tables can differ, as a WTG can lead to flicker at 2 or more receptors simultaneously and/or receptors may receive flicker from 2 or more WTGs simultaneously.
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Frøya vindkraftverk. Søknad om fravik fra godkjent 
arealbruksgrense, nye turbinplasseringer og godkjenning av plan for 
massetak 
 
Vi viser til NVEs godkjenning av MTA/detaljplan for Frøya vindkraftverk av 28.03.2019, samt OEDs 
klageavgjørelse av 06.06.2019, vårt brev om endring av arealbruksgrense for første del av veianlegget 
av 28.06.2019 og NVEs tillatelse av 22.07.2019. 
 
TrønderEnergi søker med dette om: 

1. Fravik fra arealbruksgrense og nye turbinplasseringer  
2. Godkjenning av plan for massetak 

 
 
Fravik fra arealbruksgrense og nye turbinplasseringer 
I OEDs klageavgjørelse er det satt krav om flytting av turbin 1, justering av plassering av turbin 2 og 7, 
samt krav om alternativ adkomstvei til turbin 3. Videre har NVE i sin godkjenning satt vilkår om at 
massetak/sidetak skal detaljeres og godkjennes av NVE. Det er også satt vilkår om det som grunnlag 
for videre optimalisering må gjennomføres registrering og eventuell merking av plantelokaliteter, jf 
konsesjonsvilkår nr 8.  
 
TrønderEnergi har tidligere sendt inn og fått godkjent (NVEs brev av 22.07.2019) endringer for første 
del av veianlegget (adkomstvei og vei mot turbin 9). Arealbruksgrense mot nordøst på riggområdet 
er utvidet ytterligere noe for å få tilstrekkelig areal til mellomlagring av torvmasser/vekstjord som 
skal benyttes til revegetering/arrondering. 
 
TrønderEnergi har gjort en ny gjennomgang av veiutlegg og oppstillingsplasser for å hensynta NVEs 
og OEDs vilkår. Arbeidet er gjort i samråd med entreprenør Søbstad og landskapsarkitekt og 
miljørådgiver fra Multiconsult. Som en følge av vurderinger av landskapstilpasning av veilinje og 
massetak, massebalanse, veilengde, naturforhold og utførte planteregistreringer, har vi gjort noen 
justeringer i forhold til vedtatt detaljplan. Et overordnet mål har vært å se om det er mulig å 
ytterligere redusere veilengde og antall massetak/sidetak for å redusere «fotavtrykket» i 
planområdet. Inngrepsgrense for ny veilinje er trukket inn og justert der det foreligger miljøverdier 
som særskilt bør ivaretas (f.eks myr, vassdrag, plantelokaliteter). Se vedlagte rapport fra 
Multiconsult, datert 04.07.2019 om kartlegging av plantelokaliteter. 
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Turbin 1 er flyttet til et område nordøst i konsesjonsområdet, mellom turbin 10 og 13. Dette er en 
plassering som tidligere er kommunisert gjennom godkjenning av MTA-planen, jf NVEs vedtak. Denne 
plasseringen gjør at det har vært mulig å se på en helt ny veiløsning i denne delen av 
konsesjonsområdet. Løsningen som er valgt gjør at en unngår vei og massetak i et større 
landskapsrom mellom turbinene 10, 1, 13 og 12, 14, og i stedet flytter veien i et område det allerede 
er planlagt inngrep. 
 
Turbin 2 og 7 er trukket inn slik at sveiparealet kommer innenfor konsesjonsområdet. Turbin 2 er 
også trukket noe mot øst. 
 
Vei til turbin 3 er planlagt slik at den blir en fortsettelse fra vei til turbin 4. Dette er gjort ved å rotere 
oppstillingsplass for turbin 3. Dette gjør at en reduserer inngrep i Røssvassmyran i nordvest, i tråd 
med OEDs klageavgjørelse. 
 
For flere av de andre turbinplasseringene er det gjort tilpasninger ved at en har rotert 
oppstillingsplasser og flyttet veier for å hensynta prinsippene og hensynene (landskapstilpasning, 
mykere veilinje og unngå viktige plantearter/vegetasjonstyper) som beskrevet over. Endringene går 
frem av vedlagt kart. 
 
Endringene av vei som er gjort innebærer at man reduserer fotavtrykket på naturmiljøet ved at det 
vil bygges mindre vei (ca 10 % - ca 1 km). Endringene av veiutlegget gjør at det også vil bli behov for 
mindre masser og dermed færre massetak. Justeringene som er gjort medfører også at veilinjene 
totalt sett har en bedre landskapstilpasning og ligger bedre i terrenget. Vi sparer noen store 
landskapsrom for veganlegg og reduserer synligheten i andre landskapsrom. 
 
Endringen av turbin-layout medfører ingen endringer med tanke på å overholde grenseverdien for 
støy. Alle støyfølsomme bygg vil være under 45 dBA, på samme måte som i godkjent MTA/detaljplan. 
Når det gjelder skyggekast vil flytting av turbin 1 medføre at det vil bli gjort mindre justeringer i 
omfanget av avbøtende tiltak, slik at faktisk skyggekast ikke overstiger retningslinjene i tråd med 
NVEs vedtak om godkjenning av MTA-planen. 
 
Plan for massetak 
Som beskrevet over har revidert turbinutlegg og veiutlegg gjort at skisserte massetak har blitt flyttet 
og redusert. Antall massetak er redusert fra 12 (MTA-plan) til 4. Landskapet i området omkring de 
planlagte massetakene/sidetakene er kollete og kupert, og med myrer og tjern mellom 
terrengformene. Dette er det overordnede landskapsbildet i det meste av tiltaksområdet. Området 
er uten trevegetasjon. 
 
Det har særlig vært sett på muligheten for å skjerme massetak for innsyn fra ulike landskapsrom når 
veiene har blitt justert. For uttak 1 er det særlig lagt vekt på den samlede virkningen av inngrepene 
(vei, kranopptillingsplass og massetak). Her er vei og massetak trukket nærmere turbinpunktet for å 
samle inngrepene mer i forhold til opprinnelig løsning i MTA-planen. 
 
Massetakene vil bli anlagt i henhold til prinsippene i «Håndbok for terrenginngrep og 
landskapstilpasning» i MTA-planen. Det vil bli brukt landskapsfaglig kompetanse i planlegging og 
utføring av tilbakefylling av skrapmasser, istandsetting og arrondering. Det legges vekt på å få vinkler 
og overganger mot skjæring som er best mulig tilpasset det kuperte og kollete terrenget. Arrondering 
gjøres slik at det hele får et naturlig preg, med avrunding og tilbakefylling slik at det ikke blir 
knekklinjer, lange rettlinjer og store ensarta flater. 

 
Det vil også bli brukt miljøfaglig kompetanse for oppfølging i uttaksfasen. 
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Se vedlagte tegninger og snitt av uttaksbehov, og prinsipp for bruk av skrapmasser til reparasjon av 
terreng. Endelig løsning for terrengtilpasning og arrondering vil være avhengig av reelt uttaksbehov 
og detaljeres senere. 
  
 
 
 
Prinsippene for tilpasning som følge av NVEs- og OEDs vilkår og planlagt justering av veinettet og 
massetak for hele planområdet er forelagt og diskutert med Frøya kommune i møte 26.06.2019 og 
06.08.2019. Vedlagte plan ble også presentert på formannskapsmøte 19.08.2019, og er sendt Frøya 
kommune for uttalelse. 
 
Endringene ble også forelagt grunneierne i møte 08.07.2019 og 30.07.2019. Vi har ikke mottatt 
merknader fra grunneierne til foreslåtte endringer. 
 
 
Med vennlig hilsen 
TrønderEnergi Vind AS 
  
 
 
Nils Henrik Johnson 
Tlf 913 97 976 
 
 
 
Vedlegg:  Miljørapport Frøya vindkraftverk – kartlegging av indikatorartene engmarihånd og 

brunskjene. Multiconsult 4.7.2019 
 Kart Frøya vindkraftverk. MTA-utlegg vs revidert utlegg. 

Tegninger og snitt massetak 
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Frøya vindkraftverk. Søknad om tillatelse til oppsetting av 
midlertidige målemaster og radiolinjemast  
 
Vi viser til NVEs godkjenning av MTA/detaljplan for Frøya vindkraftverk av 28.03.2019, samt OEDs 
klageavgjørelse av 06.06.2019. 
 
TrønderEnergi søker med dette om: 

1. Oppsett av midlertidige vindmålemaster 
2. Oppsett av mast for radiolinje 

 
 
Vindmålemaster 
I MTA-plan kap. 3.13 er det beskrevet at det vil bli etablert permanente og midlertidige 
vindmålemaster. Behovet for dette er nå nærmere avklart og det vil bli etablert 7 midlertidige 
vindmålemaster i september i år. Det legges ikke opp til permanente målemaster. 
 
Vindmålemastene er nødvendige hjelpeanlegg for bygging og drift av vindkraftverket, bl.a. for 
registrering av vindforhold og for kontroll og oppfølging av produksjonsdata for vindkraftverket.  
Mastene og data skal brukes primært for effektkurveverifisering.   
 
Fire master skal monteres på turbinpunkter (turbinpunkt 3, 4, 9 og 10) og skal fjernes før turbinene 
er installert i 2020.  De andre tre skal brukes som referansemaster (mast 1, 2 og 3 i vedlagte kart) og 
er forventet å være i drift opp til 2 år.   
 
Masteposisjonene er vist i vedlagt kart. Mastene vil plasseres pluss/minus 30 meter fra angitt punkt. 
Endelig posisjon vil bestemmes ut fra grunnforholdenes beskaffenhet, og vil først kunne besluttes 
etter en detaljert befaring av området. Generelt vil det velges et eksponert og relativt flatt område 
med berg i dagen. Dette gjør at inngrepene blir minimert. Dersom det er vanskelig å finne egnet berg 
i dagen vil det måtte gjøres enkle gravearbeider ved bardunenes fundamenter. 
 
Vindmålemastene vil bestå av seksjonerte enheter som bygges til 110 m mastehøyde og som 
barduneres i tre retninger ved bruk av fjellforankringer. Det vil bli montert bommer i toppen for 
installasjon av måleinstrumenter. Total høyde blir derfor 112m (se vedlagt illustrasjon).  På de 
ytterste bardunene vil det bli montert fugleavvisere for å redusere risiko for fuglekollisjoner. 
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Mastemateriell vil bli fløyet inn med helikopter for dermed å redusere belastningen på terrenget. 
Bruk av motorisert materiell skal benytte gjeldende/planlagte veitraséer inn i/ut av og innenfor 
planområdet. Det vil ikke bli benyttet terrenggående transport av materiell eller personell til master 
som etableres veiløst. Mastene vil bli instrumentert med godkjente hinderlys, og vil registreres i 
«Nasjonalt register for luftfartshindre».  
 
Strømforsyning til mastene vil bli sikret gjennom bruk av solcelleanlegg og batterier.  
 
Etablering av vindmålemastene vil ikke medføre vesentlige negative virkninger for miljø eller andre 
samfunnsinteresser. Det er sikret at avstanden mellom potensiell hekkeplass for hubro og 
målemast(er) ikke er kortere enn avstanden til de nærmeste turbinposisjonene. Godkjent 
MTA/detaljplan for Frøya vindkraftverk legges til grunn for planlegging, installasjon og drift av 
mastene. Leverandør vil lage et miljøoppfølgingsprogram (MOP) hvor krav og vilkår i MTA følges opp. 
 
Mastene er lokalisert på sameiet 6/3,6; 7/1,2; 8/1,3-18,21, 15 i Frøya kommune. Etablering av 
vindmålemaster inngår som en del av avtalen med grunneierne. 
 
 
Radiolinjemast 
Radiolinjemast er nødvendig hjelpeanlegg for vindkraftverket og vil bidra til kommunikasjon mellom 
vindkraftverket og omverdenen. Det vil bli etablert en permanent ca 30 meter høy mast i nærheten 
av området for servicebygg/transformatorstasjon. Videre vil det bli bygget en ca 100 meter lang 
permanent vei til masten fra adkomstveien til vindparken. Det vil etableres kommunikasjon/strøm i 
veiskulder. Det vil også etableres en enkel driftshytte ved masten (se eksempelbilde under). 
 
Etablering av radiolink og plassering av denne er presentert for grunneier i møte 08.07.2019. Det var 
ikke innvendinger til etablering av radiolinjemast. 
 

 
 
 
Med vennlig hilsen 
TrønderEnergi Vind AS 
  
 
Nils Henrik Johnson 
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Tlf 913 97 976 
 
 
 
Vedlegg:   Kart Frøya vindkraftverk. MTA-utlegg vs revidert utlegg. 

Tegning vindmålemast 
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DECIBEL - Main Result
Calculation: 14 x V136 4.2 MW-Civil Changes 20190710 Final layout

Norwegian rules for noise calculation.
Calculation based on Veileder til retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging (T-1442/2012)

Noise values in calculation:
Total noise values are Lden values

All coordinates are in
UTM (north)-WGS84 Zone: 32

kartkatalog.geonorge.no

Scale 1:75,000
New WTG Noise sensitive area

WTGs
WTG type Noise data

Easting Northing Z Row data/Description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Setting Creator Name Wind Status LwA,ref Pure
rated diameter height speed tones

[m] [kW] [m] [m] [m/s] [dB(A)]
1 483,641.2 7,064,087.0 59.8VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 13... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 Day USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g

Evening USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g
Night USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g

2 481,356.6 7,062,960.3 46.4VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 13... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 Day USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g
Evening USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g
Night USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g

3 481,328.8 7,062,395.4 45.3VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 13... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 Day USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g
Evening USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g
Night USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g

4 481,866.0 7,062,408.4 57.0VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 13... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 Day USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g
Evening USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g
Night USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g

5 481,985.8 7,063,275.0 53.7VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 13... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 Day USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g
Evening USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g
Night USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g

6 482,445.0 7,062,851.4 54.3VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 13... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 Day USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g
Evening USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g
Night USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g

7 482,552.8 7,063,557.1 49.8VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 13... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 Day USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g
Evening USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g
Night USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g

8 482,695.9 7,063,163.2 62.8VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 13... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 Day USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g
Evening USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g
Night USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g

9 483,262.3 7,062,993.9 62.0VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 13... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 Day USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g
Evening USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g
Night USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g

10 483,300.8 7,063,905.7 59.6VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 13... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 Day USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g
Evening USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g
Night USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g

11 483,470.5 7,063,328.8 61.4VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 13... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 Day USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g
Evening USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g
Night USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g

12 484,008.3 7,063,620.9 59.6VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 13... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 Day USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g
Evening USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g
Night USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g

13 484,108.6 7,064,331.1 64.0VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 13... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 Day USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g
Evening USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g
Night USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g

14 484,503.2 7,063,675.6 57.7VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 13... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 Day USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g
Evening USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g
Night USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g

g) Data calculated from data for other wind speed (uncertain)

Calculation Results

Sound level
Noise sensitive area Demands Sound level Demands fulfilled ?
No. Name Easting Northing Z Imission Noise Distance From WTGs Noise Distance All

height
[m] [m] [dB] [m] [dB]

A Noise sensitive point: Norwegian - User defined (128) 484,294.3 7,062,506.6 40.0 5.0 45.0 44.9 Yes Yes
A Day 38.5
A Evening 38.5
A Night 38.5
B Noise sensitive point: Norwegian - User defined (129) 483,504.8 7,062,047.9 40.0 5.0 45.0 4*TH 44.7 Yes Yes Yes
B Day 38.3
B Evening 38.3
B Night 38.3

To be continued on next page...
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[m] [m] [dB] [m] [dB]

C Noise sensitive point: Norwegian - User defined (130) 484,562.2 7,062,677.7 7.8 5.0 45.0 44.5 Yes Yes
C Day 38.1
C Evening 38.1
C Night 38.1
D Noise sensitive point: Norwegian - User defined (131) 482,762.9 7,061,720.9 26.5 5.0 45.0 44.4 Yes Yes
D Day 38.0
D Evening 38.0
D Night 38.0
E Noise sensitive point: Norwegian - User defined (132) 483,116.0 7,061,843.0 40.0 5.0 45.0 44.5 Yes Yes
E Day 38.1
E Evening 38.1
E Night 38.1
F Noise sensitive point: Norwegian - User defined (133) 482,801.0 7,061,713.0 28.9 5.0 45.0 4*TH 44.3 Yes Yes Yes
F Day 37.9
F Evening 37.9
F Night 37.9
G Noise sensitive point: Norwegian - User defined (134) 482,730.0 7,061,689.0 27.5 5.0 45.0 4*TH 44.3 Yes Yes Yes
G Day 37.9
G Evening 37.9
G Night 37.9
H Noise sensitive point: Norwegian - User defined (135) 483,452.7 7,061,947.9 40.0 5.0 45.0 4*TH 44.4 Yes Yes Yes
H Day 38.0
H Evening 38.0
H Night 38.0
I Noise sensitive point: Norwegian - User defined (136) 480,908.5 7,061,580.2 20.2 5.0 45.0 42.9 Yes Yes
I Day 36.5
I Evening 36.5
I Night 36.5
J Noise sensitive point: Norwegian - User defined (137) 484,622.0 7,062,629.0 2.2 5.0 45.0 44.2 Yes Yes
J Day 37.8
J Evening 37.8
J Night 37.8
K Noise sensitive point: Norwegian - User defined (138) 480,888.0 7,061,584.0 24.7 5.0 45.0 4*TH 42.8 Yes Yes Yes
K Day 36.4
K Evening 36.4
K Night 36.4
L Noise sensitive point: Norwegian - User defined (139) 485,203.7 7,064,108.6 40.0 5.0 45.0 4*TH 44.3 Yes Yes Yes
L Day 37.9
L Evening 37.9
L Night 37.9
M Noise sensitive point: Norwegian - User defined (140) 484,627.0 7,062,580.0 6.4 5.0 45.0 44.0 Yes Yes
M Day 37.6
M Evening 37.6
M Night 37.6
N Noise sensitive point: Norwegian - User defined (141) 484,750.1 7,062,659.9 11.9 5.0 45.0 43.9 Yes Yes
N Day 37.5
N Evening 37.5
N Night 37.5
O Noise sensitive point: Norwegian - User defined (142) 484,603.0 7,062,539.0 5.4 5.0 45.0 4*TH 43.8 Yes Yes Yes
O Day 37.4
O Evening 37.4
O Night 37.4
P Noise sensitive point: Norwegian - User defined (143) 484,647.0 7,062,552.0 9.4 5.0 45.0 975 43.7 Yes Yes Yes
P Day 37.3
P Evening 37.3
P Night 37.3
Q Noise sensitive point: Norwegian - User defined (144) 484,751.0 7,062,635.0 12.5 5.0 45.0 43.7 Yes Yes
Q Day 37.3
Q Evening 37.3
Q Night 37.3
R Noise sensitive point: Norwegian - User defined (145) 480,070.9 7,062,763.0 20.0 5.0 45.0 4*TH 41.3 Yes Yes Yes
R Day 34.9
R Evening 34.9
R Night 34.9
S Noise sensitive point: Norwegian - User defined (146) 482,166.0 7,061,378.0 20.0 5.0 45.0 4*TH 43.3 Yes Yes Yes
S Day 36.9

To be continued on next page...
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No. Name Easting Northing Z Imission Noise Distance From WTGs Noise Distance All

height
[m] [m] [dB] [m] [dB]

S Evening 36.9
S Night 36.9
T Noise sensitive point: Norwegian - User defined (147) 483,552.0 7,061,827.0 23.5 5.0 45.0 4*TH 43.5 Yes Yes Yes
TDay 37.1
TEvening 37.1
TNight 37.1
U Noise sensitive point: Norwegian - User defined (148) 484,570.0 7,062,472.0 9.8 5.0 45.0 4*TH 43.6 Yes Yes Yes
U Day 37.3
U Evening 37.3
U Night 37.3
V Noise sensitive point: Norwegian - User defined (149) 485,229.8 7,064,168.6 40.0 5.0 45.0 4*TH 43.8 Yes Yes Yes
VDay 37.4
VEvening 37.4
VNight 37.4

W Noise sensitive point: Norwegian - User defined (150) 483,712.0 7,061,874.0 7.1 5.0 45.0 4*TH 43.4 Yes Yes Yes
W Day 37.0
W Evening 37.0
W Night 37.0
X Noise sensitive point: Norwegian - User defined (151) 482,139.0 7,061,339.0 20.0 5.0 45.0 4*TH 43.1 Yes Yes Yes
X Day 36.7
X Evening 36.7
X Night 36.7
Y Noise sensitive point: Norwegian - User defined (152) 483,563.0 7,061,791.0 20.0 5.0 45.0 4*TH 43.3 Yes Yes Yes
YDay 36.9
YEvening 36.9
YNight 36.9
Z Noise sensitive point: Norwegian - User defined (153) 482,551.7 7,061,411.2 38.8 5.0 45.0 4*TH 43.0 Yes Yes Yes
Z Day 36.6
Z Evening 36.6
Z Night 36.6

AA Noise sensitive point: Norwegian - User defined (154) 484,333.0 7,062,213.0 20.0 5.0 45.0 4*TH 43.3 Yes Yes Yes
AADay 36.9
AAEvening 36.9
AANight 36.9
AB Noise sensitive point: Norwegian - User defined (155) 484,730.0 7,062,491.0 20.0 5.0 45.0 4*TH 43.1 Yes Yes Yes
AB Day 36.7
AB Evening 36.7
AB Night 36.7
AC Noise sensitive point: Norwegian - User defined (156) 482,509.0 7,061,287.0 29.8 5.0 45.0 42.4 Yes Yes
AC Day 36.0
AC Evening 36.0
AC Night 36.0
AD Noise sensitive point: Norwegian - User defined (157) 482,499.0 7,061,284.0 27.5 5.0 45.0 42.4 Yes Yes
AD Day 36.0
AD Evening 36.0
AD Night 36.0
AE Noise sensitive point: Norwegian - User defined (158) 481,429.0 7,061,185.0 25.3 5.0 45.0 41.9 Yes Yes
AE Day 35.5
AE Evening 35.5
AE Night 35.5
AF Noise sensitive point: Norwegian - User defined (159) 481,377.0 7,061,165.0 20.0 5.0 45.0 41.7 Yes Yes
AF Day 35.3
AF Evening 35.3
AF Night 35.3
AG Noise sensitive point: Norwegian - User defined (160) 483,144.0 7,061,445.0 30.1 5.0 45.0 42.3 Yes Yes
AG Day 35.9
AG Evening 35.9
AG Night 35.9
AH Noise sensitive point: Norwegian - User defined (161) 481,460.0 7,061,092.0 21.1 5.0 45.0 41.4 Yes Yes
AH Day 35.0
AH Evening 35.0
AH Night 35.0
AI Noise sensitive point: Norwegian - User defined (162) 481,615.0 7,061,055.0 0.0 5.0 45.0 4*TH 41.3 Yes Yes Yes
AI Day 34.9
AI Evening 34.9
AI Night 34.9
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AJ Noise sensitive point: Norwegian - User defined (163) 483,156.0 7,061,347.0 20.0 5.0 45.0 4*TH 41.8 Yes Yes Yes
AJ Day 35.4
AJ Evening 35.4
AJ Night 35.4
AK Noise sensitive point: Norwegian - User defined (164) 482,964.0 7,061,225.0 14.8 5.0 45.0 4*TH 41.5 Yes Yes Yes
AK Day 35.1
AK Evening 35.1
AK Night 35.1
AL Noise sensitive point: Norwegian - User defined (165) 482,938.0 7,061,209.0 20.0 5.0 45.0 4*TH 41.4 Yes Yes Yes
AL Day 35.0
AL Evening 35.0
AL Night 35.0

AM Noise sensitive point: Norwegian - User defined (166) 484,017.0 7,061,610.0 16.7 5.0 45.0 4*TH 41.4 Yes Yes Yes
AM Day 35.0
AM Evening 35.0
AM Night 35.0
AN Noise sensitive point: Norwegian - User defined (167) 484,001.0 7,061,596.0 14.8 5.0 45.0 4*TH 41.4 Yes Yes Yes
AN Day 35.0
AN Evening 35.0
AN Night 35.0
AO Noise sensitive point: Norwegian - User defined (168) 484,042.0 7,061,598.0 12.4 5.0 45.0 4*TH 41.3 Yes Yes Yes
AO Day 34.9
AO Evening 34.9
AO Night 34.9
AP Noise sensitive point: Norwegian - User defined (169) 480,508.0 7,061,258.0 20.0 5.0 45.0 4*TH 39.9 Yes Yes Yes
AP Day 33.5
AP Evening 33.5
AP Night 33.5
AQ Noise sensitive point: Norwegian - User defined (170) 481,045.0 7,060,921.0 25.4 5.0 45.0 4*TH 39.8 Yes Yes Yes
AQ Day 33.4
AQ Evening 33.4
AQ Night 33.4
AR Noise sensitive point: Norwegian - User defined (171) 481,135.0 7,060,897.0 12.2 5.0 45.0 4*TH 39.9 Yes Yes Yes
AR Day 33.5
AR Evening 33.5
AR Night 33.5
AS Noise sensitive point: Norwegian - User defined (172) 481,066.0 7,060,899.0 20.0 5.0 45.0 4*TH 39.7 Yes Yes Yes
AS Day 33.3
AS Evening 33.3
AS Night 33.3
AT Noise sensitive point: Norwegian - User defined (173) 480,645.0 7,060,982.0 20.0 5.0 45.0 4*TH 39.1 Yes Yes Yes
ATDay 32.7
ATEvening 32.7
ATNight 32.7
AU Noise sensitive point: Norwegian - User defined (174) 485,117.0 7,061,972.0 20.0 5.0 45.0 4*TH 39.8 Yes Yes Yes
AU Day 33.4
AU Evening 33.4
AU Night 33.4
AV Noise sensitive point: Norwegian - User defined (175) 480,544.0 7,060,876.0 20.0 5.0 45.0 4*TH 38.4 Yes Yes Yes
AVDay 32.0
AVEvening 32.0
AVNight 32.0

AW Noise sensitive point: Norwegian - User defined (176) 480,637.0 7,060,823.0 14.0 5.0 45.0 4*TH 38.4 Yes Yes Yes
AW Day 32.0
AW Evening 32.0
AW Night 32.0
AX Noise sensitive point: Norwegian - User defined (177) 480,514.0 7,060,845.0 20.0 5.0 45.0 4*TH 38.2 Yes Yes Yes
AX Day 31.8
AX Evening 31.8
AX Night 31.8
AY Noise sensitive point: Norwegian - User defined (178) 480,138.0 7,061,056.0 36.2 5.0 45.0 37.9 Yes Yes
AYDay 31.5
AYEvening 31.5
AYNight 31.5
AZ Noise sensitive point: Norwegian - User defined (179) 480,406.0 7,060,790.0 20.0 5.0 45.0 37.7 Yes Yes
AZ Day 31.3

To be continued on next page...
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AZ Evening 31.3
AZ Night 31.3
BA Noise sensitive point: Norwegian - User defined (180) 480,193.0 7,060,908.0 37.2 5.0 45.0 37.6 Yes Yes
BA Day 31.2
BA Evening 31.2
BA Night 31.2
BB Noise sensitive point: Norwegian - User defined (181) 480,341.0 7,060,814.0 21.5 5.0 45.0 4*TH 37.6 Yes Yes Yes
BB Day 31.2
BB Evening 31.2
BB Night 31.2
BC Noise sensitive point: Norwegian - User defined (182) 480,314.0 7,060,785.0 20.9 5.0 45.0 37.5 Yes Yes
BC Day 31.1
BC Evening 31.1
BC Night 31.1
BD Noise sensitive point: Norwegian - User defined (183) 480,262.0 7,060,771.0 21.7 5.0 45.0 4*TH 37.3 Yes Yes Yes
BD Day 30.9
BD Evening 30.9
BD Night 30.9
BE Noise sensitive point: Norwegian - User defined (184) 480,178.0 7,060,829.0 27.8 5.0 45.0 4*TH 37.3 Yes Yes Yes
BE Day 30.9
BE Evening 30.9
BE Night 30.9
BF Noise sensitive point: Norwegian - User defined (185) 480,093.0 7,060,915.0 35.7 5.0 45.0 4*TH 37.3 Yes Yes Yes
BF Day 30.9
BF Evening 30.9
BF Night 30.9
BG Noise sensitive point: Norwegian - User defined (186) 480,229.0 7,060,771.0 22.3 5.0 45.0 4*TH 37.2 Yes Yes Yes
BG Day 30.8
BG Evening 30.8
BG Night 30.8
BH Noise sensitive point: Norwegian - User defined (187) 480,130.0 7,060,789.0 24.1 5.0 45.0 4*TH 37.0 Yes Yes Yes
BH Day 30.6
BH Evening 30.6
BH Night 30.6
BI Noise sensitive point: Norwegian - User defined (188) 480,008.0 7,060,896.0 32.2 5.0 45.0 4*TH 37.0 Yes Yes Yes
BI Day 30.6
BI Evening 30.6
BI Night 30.6
BJ Noise sensitive point: Norwegian - User defined (189) 480,076.0 7,060,818.0 26.6 5.0 45.0 4*TH 36.9 Yes Yes Yes
BJ Day 30.5
BJ Evening 30.5
BJ Night 30.5
BK Noise sensitive point: Norwegian - User defined (190) 485,725.0 7,062,067.0 20.0 5.0 45.0 4*TH 38.0 Yes Yes Yes
BK Day 31.7
BK Evening 31.7
BK Night 31.7
BL Noise sensitive point: Norwegian - User defined (191) 482,862.5 7,061,265.8 34.1 5.0 45.0 4*TH 41.8 Yes Yes Yes
BL Day 35.4
BL Evening 35.4
BL Night 35.4

Distances (m)
WTG

NSA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A 1710 2973 2968 2430 2433 1881 2034 1728 1141 1716 1164 1150 1834 1188
B 2044 2334 2204 1678 1953 1330 1784 1378 977 1869 1281 1652 2362 1910
C 1684 3218 3246 2710 2645 2124 2193 1928 1338 1760 1271 1094 1714 1000
D 2524 1875 1585 1130 1738 1174 1848 1444 1367 2250 1757 2272 2937 2617
E 2305 2084 1871 1372 1824 1211 1804 1385 1160 2071 1528 1989 2679 2298
F 2518 1908 1623 1165 1762 1193 1861 1454 1361 2249 1749 2258 2926 2598
G 2565 1872 1569 1124 1752 1197 1876 1475 1409 2289 1799 2317 2980 2663
H 2147 2328 2171 1652 1978 1353 1844 1432 1063 1964 1381 1763 2472 2022
I 3708 1451 917 1266 2008 1994 2571 2388 2746 3336 3102 3711 4220 4161
J 1757 3282 3301 2765 2714 2188 2268 1999 1408 1837 1347 1166 1778 1053

To be continued on next page...
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WTG
NSA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

K 3721 1454 923 1279 2016 2008 2582 2401 2761 3348 3117 3726 4233 4177
L 1563 4015 4237 3746 3324 3032 2708 2680 2239 1914 1901 1291 1117 823

M 1801 3292 3303 2766 2731 2199 2293 2017 1426 1875 1378 1211 1826 1103
N 1807 3407 3431 2895 2832 2313 2373 2115 1525 1911 1444 1214 1790 1045
O 1822 3274 3277 2740 2719 2181 2289 2007 1416 1888 1381 1235 1859 1141
P 1835 3316 3322 2785 2758 2222 2323 2045 1454 1909 1410 1245 1859 1133
Q 1828 3410 3431 2894 2838 2316 2384 2122 1531 1928 1456 1234 1814 1070
R 3808 1301 1311 1830 1982 2376 2606 2655 3200 3426 3446 4030 4332 4525
S 3085 1777 1318 1073 1906 1500 2213 1862 1953 2771 2347 2903 3535 3277
T 2262 2471 2295 1783 2133 1508 1998 1587 1202 2094 1504 1851 2565 2079
U 1863 3250 3242 2705 2706 2159 2290 1998 1408 1915 1394 1279 1916 1205
V 1591 4057 4285 3797 3365 3081 2746 2726 2292 1947 1949 1339 1133 878

W 2214 2594 2440 1922 2223 1600 2044 1642 1207 2073 1475 1772 2489 1968
X 3132 1800 1331 1104 1942 1543 2256 1907 2000 2817 2394 2950 3582 3324
Y 2297 2497 2314 1806 2166 1541 2035 1623 1240 2131 1541 1883 2598 2106
Z 2889 1957 1570 1210 1948 1444 2146 1758 1735 2605 2126 2647 3309 2989

AA 1998 3069 3010 2475 2576 1993 2231 1893 1325 1983 1410 1445 2130 1472
AB 1932 3406 3403 2865 2854 2313 2424 2142 1552 2011 1513 1341 1942 1206
AC 3020 2032 1619 1293 2056 1566 2271 1886 1866 2736 2257 2774 3439 3112
AD 3027 2029 1614 1290 2056 1568 2274 1890 1873 2742 2264 2782 3446 3120
AE 3649 1777 1214 1299 2163 1952 2625 2349 2575 3302 2960 3548 4133 3957
AF 3697 1795 1231 1336 2196 1996 2665 2394 2627 3349 3011 3599 4182 4010
AG 2688 2343 2049 1600 2166 1571 2193 1776 1553 2466 1912 2341 3043 2612
AH 3705 1871 1310 1378 2245 2016 2696 2412 2620 3362 3008 3590 4184 3992
AI 3647 1923 1371 1376 2251 1979 2672 2369 2544 3312 2935 3509 4117 3900
AJ 2783 2417 2107 1671 2255 1664 2291 1874 1650 2563 2007 2428 3132 2690
AK 2941 2365 2011 1614 2271 1707 2368 1957 1794 2702 2164 2614 3310 2894
AL 2963 2360 1999 1609 2275 1715 2379 1969 1814 2721 2186 2639 3334 2921

AM 2505 2984 2801 2294 2626 2003 2436 2039 1576 2405 1804 2011 2723 2122
AN 2517 2976 2789 2284 2623 1999 2438 2040 1581 2414 1812 2025 2737 2139
AO 2521 3011 2828 2322 2653 2030 2461 2064 1599 2424 1823 2023 2734 2128
AP 4221 1902 1403 1780 2500 2508 3077 2901 3256 3848 3615 4223 4734 4670
AQ 4094 2063 1501 1699 2535 2385 3037 2784 3035 3741 3418 4009 4584 4421
AR 4057 2075 1511 1679 2526 2353 3014 2752 2987 3707 3372 3959 4543 4366
AS 4098 2082 1519 1708 2548 2390 3046 2790 3035 3746 3418 4008 4587 4419
AT 4315 2102 1570 1878 2656 2595 3205 2994 3301 3950 3673 4275 4818 4705
AU 2579 3888 3812 3280 3392 2813 3015 2698 2118 2653 2133 1987 2566 1811
AV 4461 2237 1710 2024 2799 2742 3350 3140 3446 4096 3818 4420 4964 4849

AW 4436 2255 1718 2006 2798 2717 3339 3117 3407 4074 3783 4381 4935 4805
AX 4504 2277 1751 2067 2841 2785 3393 3184 3489 4139 3861 4463 5007 4891
AY 4632 2261 1792 2194 2888 2923 3477 3314 3676 4257 4034 4643 5147 5091
AZ 4619 2369 1852 2180 2945 2899 3502 3298 3608 4253 3980 4582 5123 5011
BA 4690 2359 1871 2247 2969 2975 3548 3369 3711 4318 4075 4682 5201 5122
BB 4648 2374 1865 2206 2960 2929 3524 3326 3645 4280 4015 4618 5154 5051
BC 4688 2412 1903 2246 2999 2968 3563 3366 3684 4320 4054 4657 5194 5090
BD 4734 2448 1943 2292 3040 3016 3607 3413 3734 4366 4103 4707 5241 5141
BE 4755 2435 1944 2312 3042 3038 3617 3433 3768 4384 4134 4740 5264 5178
BF 4759 2404 1928 2318 3025 3047 3610 3439 3790 4386 4151 4759 5272 5203
BG 4758 2463 1962 2315 3059 3040 3628 3436 3761 4389 4129 4733 5266 5168
BH 4817 2494 2004 2374 3102 3100 3679 3496 3830 4446 4196 4802 5327 5240
BI 4836 2466 1998 2396 3094 3125 3682 3516 3872 4461 4232 4840 5349 5285
BJ 4837 2496 2014 2394 3112 3122 3693 3516 3858 4465 4222 4829 5348 5269
BK 2902 4459 4408 3874 3930 3373 3505 3221 2631 3043 2584 2316 2782 2020
BL 2927 2267 1905 1516 2192 1640 2312 1905 1774 2676 2151 2619 3309 2915
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Noise calculation model:
Norwegian 2012

Wind speed (in 10 m height):
Highest noise value

Ground attenuation:
Alternative

Meteorological coefficient, C0:
0.0 dB

Type of demand in calculation:
1: WTG noise is compared to demand (DK, DE, SE, NL etc.)

Noise values in calculation:
All noise values are mean values (Lwa) (Normal)

Pure tones:
Pure tone penalty is subtracted from demand
Model: 5.0 dB(A)

Height above ground level, when no value in NSA object:
5.0 m; Don't allow override of model height with height from NSA object

Uncertainty margin:
0.0 dB; Uncertainty margin in NSA has priority

Deviation from "official" noise demands. Negative is more restrictive, positive is less restrictive.:
0.0 dB(A)

Setup for Lden calculation
Variant Name From hour To hour Hours Penalty Days per year

[dB]
1 Day 7 19 12 0 365
2 Evening 19 23 4 5 365
3 Night 23 7 8 10 365

Octave data required
Frequency dependent air absorption

63 125 250 500 1,000 2,000 4,000
[db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km]

0.1 0.3 0.6 1.4 3.2 7.9 22.0

WTG: VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 136.0 !O!
Noise: V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges

Source Source/Date Creator Edited
DMS no.: 0067-4732_03 03.05.2018 USER 12.09.2018 13:52

Octave data
Status Hub height Wind speed LwA,ref Pure tones 63 125 250 500 1000 2000 4000

[m] [m/s] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Interpolated 112.0 13.0 103.9 No 85.7 92.8 97.1 98.8 97.9 94.2 87.9

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (128)-A
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
No distance demand

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (129)-B
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (130)-C
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model
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Noise demand: 45.0 dB(A)
No distance demand

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (131)-D
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
No distance demand

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (132)-E
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
No distance demand

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (133)-F
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (134)-G
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (135)-H
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (136)-I
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
No distance demand

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (137)-J
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
No distance demand

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (138)-K
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH
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11.07.2019 10:38/3.2.744

DECIBEL - Assumptions for noise calculation
Calculation: 14 x V136 4.2 MW-Civil Changes 20190710 Final layout
NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (139)-L
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (140)-M
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
No distance demand

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (141)-N
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
No distance demand

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (142)-O
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (143)-P
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 975

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (144)-Q
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
No distance demand

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (145)-R
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (146)-S
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (147)-T
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model
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DECIBEL - Assumptions for noise calculation
Calculation: 14 x V136 4.2 MW-Civil Changes 20190710 Final layout
Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (148)-U
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (149)-V
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (150)-W
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (151)-X
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (152)-Y
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (153)-Z
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (154)-AA
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (155)-AB
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH
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DECIBEL - Assumptions for noise calculation
Calculation: 14 x V136 4.2 MW-Civil Changes 20190710 Final layout
NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (156)-AC
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
No distance demand

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (157)-AD
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
No distance demand

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (158)-AE
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
No distance demand

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (159)-AF
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
No distance demand

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (160)-AG
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
No distance demand

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (161)-AH
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
No distance demand

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (162)-AI
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (163)-AJ
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (164)-AK
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model
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DECIBEL - Assumptions for noise calculation
Calculation: 14 x V136 4.2 MW-Civil Changes 20190710 Final layout
Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (165)-AL
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (166)-AM
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (167)-AN
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (168)-AO
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (169)-AP
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (170)-AQ
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (171)-AR
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (172)-AS
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH
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DECIBEL - Assumptions for noise calculation
Calculation: 14 x V136 4.2 MW-Civil Changes 20190710 Final layout
NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (173)-AT
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (174)-AU
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (175)-AV
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (176)-AW
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (177)-AX
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (178)-AY
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
No distance demand

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (179)-AZ
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
No distance demand

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (180)-BA
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
No distance demand

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (181)-BB
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model
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DECIBEL - Assumptions for noise calculation
Calculation: 14 x V136 4.2 MW-Civil Changes 20190710 Final layout
Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (182)-BC
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
No distance demand

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (183)-BD
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (184)-BE
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (185)-BF
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (186)-BG
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (187)-BH
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (188)-BI
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (189)-BJ
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH
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DECIBEL - Assumptions for noise calculation
Calculation: 14 x V136 4.2 MW-Civil Changes 20190710 Final layout
NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (190)-BK
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (191)-BL
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH
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DECIBEL -
Map Lden Highest noise value
Calculation:
14 x V136 4.2 MW-Civil Changes 20190710 Final layout
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NOTAT  
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EMNE Frøya vindkraftverk – kartlegging av 
indikatorartene engmarihånd og brunskjene 
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SAMMENDRAG 

Med bakgrunn i vedtak datert 28.3.2019 fra NVE, er lokaliteter med engmarihand, brunskjene og verdifulle 
naturelementer registrert og kartfestet. Dette for å muliggjøre anleggsarbeid som i minst mulig grad skader verdifulle 
naturtyper og habitat for ansvarsarter/arter som er særlig omtalt i konsesjonen. 

Flere brunskjene- og engmarihandhabitat ble observert, og effekter av to alternative veinett på viktige 
naturelementer og landskapsbilde er diskutert i denne miljørapporten.  

Resultatene vist til i miljørapporten kan anvendes i den videre prosjekteringen av Frøya vindkraftverk for å 
optimalisere effekter av tiltak i den videre anleggsfasen. 

 

1 Påvirkning på planteliv 
I Frøya miljøoppfølging (dokument 10209903-03-RIM-NOT-01) vises det til at for plantelivet vil først 
og fremst nedbygging av areal ha betydning. Ved veiprosjektering vil det derfor være svært viktig å 
ta hensyn til særlig verdifulle naturtyper og ansvarsarter.  

2 Naturtyper i konsesjonsområdet 
Konsesjonsområdet består av kystlynghei (i bred forstand), bart fjell, myr og vannforekomster. 
Noen arealer i konsesjonsområdet er tidligere kartlagt som viktige naturtyper (Figur 1). Fagrapport 
fra 2003 (Statkraft Grøner) som viser til konsekvensutredning for naturmiljøet, beskriver at en av de 
viktigste naturtypene som vil bli berørt av Frøya vindkraft er kystlynghei. Kystlynghei inkluderer 
åpne heipregete økosystemer som er betinget av lyngbrenning, gjerne i kombinasjon med beiting 
store deler av året og/eller slått hvor dvergbusker (og først og fremst røsslyng) dominerer (NiN 2.0; 
Halvorsen m. fl. 2016). Noen kystlyngheilokaliteter i området består av kalkrike grunntyper, mens 
de fleste er mindre kalkrike. All kystlynghei er rødelistevurdert til kategori sterkt truet (EN) og 
hovedtruslene er habitatødeleggelser, forurensing, fremmede arter og klimaendringer (Hovstad m. 
fl. 2018). Denne naturtypen bør derfor generelt unngås, spesielt de rikere områdene som det er 
færrest av. Noen av de rikeste hei-partiene i konsesjonsområdet kan beskrives som reinrosehei. 
Dette er en en vegetasjonstypekategori som ikke lengre fins i dagens naturtype-klassifisering (jf. 
NiN), men reinroser har sitt habitat i rabber og tørre heier på baserik grunn (Lid og Lid 2005). 
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Videre beskriver Statkraft Grøner (2003) at store deler av området består av myr. De fleste er av 
kategorien åpen nedbørsmyr. I en nedbørsmyr får plantene kun vann og mineralnæring via 
nedbøren (NiN 2.0; Halvorsen m. fl. 2016). Nedbørsmyr er rødlistevurdert til nær truet (NT) og 
hovedtruslene er habitatødeleggelser og forurensing (Lyngstad m. fl. 2018). Noe myr er av 
kategorien åpen jordvannsmyr. Dette er våtmark med jordvannstilførsel (NiN 2.0; Halvorsen m. fl. 
2016). Jordvannsmyr som helhet er rødlistevurdert som et intakt system (LC), men naturtypen blir 
negativt påvirket av habitatødeleggelser og forurensning (Lyngstad m.fl. 2018). Noe av 
jordvannsmyra er derimot rikere og kan derfor kategoriseres som «rik åpen sørlig jordvannsmyr» 
(jf. Lyngstad m. fl. 2018). Denne underenheten av åpen nedbørsmyr er rødlistevurdert som et sterkt 
truet system (EN). Innenfor konsesjonsområdet er slik myr spesielt utbredt rundt Stutvassdalen (øst 
for/i konsesjonsområdet) og i Inndalen (nordvest for/i konsesjonsområdet). Disse områdene er 
derfor i tidligere faser av veiprosjekteringen unngått. Det fins derimot andre mindre forekomster 
også i resten av konsesjonsområdet, som det er viktig å unngå i videre veiprosjektering. 

 

 

Figur 1. Viktige naturtyper tidligere kartlagt i konsesjonsområdet (Lastet ned fra miljødirektoratets nedlastingsportal 
02.07.2019: https://karteksport.miljodirektoratet.no/index.htm#page=tab1 ) 

 

Store områder i konsesjonsområdet kan beskrives som en overgang fra myr til kystlynghei, en 
terrengdekkende myr (Figur 8). Denne landformen beskrives i NiN 2.0 som «Myr som følger 
terrengets former og dekker det meste av landoverflaten; dannet ved forsumping av marka og 
dominert av ombrogen overflatetorv; diffuse overganger mot minerogen overflatetorv og mot 
fastmark» (Halvorsen m.fl. 2016).  

Innenfor konsesjonsområdet er det tidligere observert brunskjene (Schoenus ferrugineus, se Figur 
2), en art som er rødlistevurdert som en sårbar (VU) art (Henriksen og Hilmo 2015). 
Brunskjenehabitater er i baserik myr (Lid og Lid 2005). Denne arten er truet på grunn av 



   multiconsult.no 

  

 

10209903-03-RIM-NOT-201901 4. juli 2019 / Revisjon 00 Side 3 av 12 

fragmentering, i hovedsak som et resultat av grøfting. Brunskjene er et starr med brunsvarte aks 
som vokser i tuer (Figur 3).  

Generelt forventes en gjengroing i kystlyngheia uberoende utbygging relatert til vindkraftverket om 
ikke sauebeite og dertil egnet skjøtsel som lyngbrenning tas opp igjen. Men, veibygging vil også 
kunne fragmentere verdifulle naturelementer (som kystlynghei og rik åpen sørlig jordvannsmyr og 
populasjoner av ansvarsarter), i tillegg til å forstyrre de hydrologiske prosessene i området som 
igjen vil kunne ha negativ effekt på de samme naturelementene.  

For å prosjektere veier med minst mulig negativ effekt, er det derfor hensiktsmessig å kartlegge 
forekomster av ansvarsarter, her brunskjene og arter som indikerer spesielt sårbare habitat. 
Indikatorarter for de rikere jordvannsmyrene er blant andre engmarihand (Figur 3; se s. 26 i 
Statkraft Grøner 2003). Engmarihand er ikke rødlisteklassifisert som en truet art, men er en god 
indikator i og med at den er lett synlig når den blomstrer og har sin hovedutbredelse i blant annet 
rik myr (Lid og Lid 2005). Blomstene hos denne orkideen har farger som spenner fra lakserosa via 
kjøttrød til purpur (Lid og Lid 2005). De kan ligne på den langt mer vanlige orkideen flekkmarihand, 
men denne vokser også i basefattige habitat. Flekkmarihand er ofte lysere i fargen og har blader 
som er bredest over midten, mens engmarihandbladene er bredest ved grunnen. Begge kan ha 
flekker på bladene, men engmarihand er oftest uten flekker. Det forekommer også hybrider 
mellom disse to artene. 

 

 

Figur 2. Kartfestede observasjoner av ansvarsarter (Lastet ned fra miljødirektoratets kartkatalog 14.06.2019: 
https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/Dataset/Details/21) 
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3 Grunnlagsdokumenter
Anleggskonsesjonen fra 2016 (Norges vassdrags-og energidirektorat (NVE)) poengterer at viktige
naturtyper (Stutvassheia, Røssvassmyran, terrengdekkende myr og reinrosehei) og forekomster av
brunskjene og engmarihand skal hensynstas i anleggs-og driftsperioden (vilkår 8).

I miljø-, transport-og anleggsplan (MTA) med detaljplan for Frøya vindkraft datert 19.11.2018 rådes
det til å ta vare på Stutvassheia og Røssvassmyran i tillegg til terrengdekkende myr, reinrosehei og
samtidig ta hensyn til forekomster av brunskjene og engmarihand.

MTA-og detaljplanen (fra 2018) ble av Norges vassdrags-og energidirektorat (NVE) godkjent under
etsett med vilkår (NVE 2019). Ett vilkår var at infrastruktur (veilinjer og turbinplasseringer) skulle
optimaliseres med tanke på å begrense negative effekter på naturtyper og plantearter spesifikt
nevnt i konsesjonens vilkår 8. Stutvassheia og Røssvassmyran er i tidligere faser utelatt fra
prosjekteringen, mens utbredelse av terrengdekkende myr, reinrosehei, brunskjene og
engmarihand ikke er fullstendig kartlagt (jf. MTA-plan fra 2018). NVE (2019) poengterte derfor
viktigheten av en registrering og merking av lokaliteter til planteartene langs prosjekterte
inngrepssoner, for dermed å muliggjøre anleggsarbeid som i minst mulig grad skader disse
lokalitetene.

4 Kartlegging av indikatorarter i forbindelse med prosjektering av veilinjer i
Frøya vindkraftverk - metode
Med vedtaket datert 28.3.2019 (NVE 2019) som bakgrunn, ble det derfor (i ukene 25 og 26 i 2019)
utført befaringer med mål om å registrere og merke plantelokaliteter som kan bli berørt av inngrep.
Dette for å muliggjøre en begrensing avnegative effekter på naturtyper og plantelokaliteter
spesifikt nevnt i konsesjonens vilkår 8.

Avgrensning av kartleggingen: Foreslåtte veilinjer, massetak, montasjeplasser ogtrafo-
og servicetomt med noe buffer for videre detaljprosjektering
Før feltbefaring lå to alternativer til veilinjer til grunn for vår kartlegging:

Alternativ 1: Turbiner oppe på bergknauser og adkomstveier som følger rygger i terrenget. Som vist
til i oversiktskart detaljplan fra 5.11.2018 (Multiconsult). Dette veiutlegget gir relativt synlig
infrastruktur.

Alternativ 2: Infrastruktur som følger konturene i landskapet, lagt litt ned fra ryggene for å ivareta
landskapsbildet. Forslag skissert av landskapsarkitekt (fra Multiconsult).

Feltbefaring og kartlegging
Langs de to alternativene og på den forslåtte trafo-og servicetomta kartla vi:

- brunskjeneindivider
- engmarihandindivider
- reinrose
- kystlynghei
- myr
- terrengdekkende myr
- mosaikk kystlynghei –nakent berg
- rikere grasdominerte myrpartier
- vann

Kartleggingen ble gjennomført ved å følge de to foreslåtte veilinjene og kartfeste, ved bruk av
Avenza Maps®(3.7 Build(450)), observasjoner av artene brunskjene, engmarihand, reinrose og
andre viktige naturelementer (se lista over). Antall individer av hver art ble telt og registrert ved
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hver lokalitet. Avenza Mapser en mobil kartapplikasjon hvor man ved å bruke telefonens GPS kan
loggføre hvor man går og kartfeste observasjoner som punkt (se: https://www.avenza.com/avenza-
maps/). Ved å følge de to alternative veilinjene (se Figur 4 og 5) observerte vi alt planteliv i en
avstand fra midtlinja på opptil 10 meter. Viktige elementer i naturen (naturtype og forekomst av
vann, bekker, sig) ble kontinuerlig kartfestet på samme måte samtidig som foto ble tatt og også
kartfestetved bruk av Avenza Maps. Koordinater og notater ved hvert punkt og bilde ble så
eksportert til bruk i geografisk informasjonssystem (GIS; Qgis Desktop 3.6.3).

Basert på de observerte individene og flyfoto ble viktige lokaliteter av rikmyr estimert og kartfestet
i GIS.

5 Utbredelse av indikatorarter langs prosjekterte veilinjer i Frøya
vindkraftverk - resultater.
Det generelle bildet avvegetasjonen langs de to infrastrukturalternativene var at den var ganske
homogen. På bergknausene var det en mosaikk med nakent berg og kystlynghei, nedover i
terrenget dominerte terrengdekkende myr (en overgang fra kystlynghei til myr) og i de laveste
partiene var myr utbredt mellom vann, bekker og sig.

Artsobservasjoner langs de to alternativene
Basert på befaringene langs de to alternativene observerte vi ingen reinroser, men vi observerte 33
lokaliteter med engmarihand og seks lokaliteter med brunskjene (Figur 4 og Tabell 1 og 2). Antall
engmarihandindivid i hver lokalitet varierte fra en til 16, men i de fleste lokalitetene fant vi bare få
individ.

Figur 3. Typiske lokaliteter for engmarihand (bildet er tatt ved notatnummer 13 i Figur 4og Tabell3) og brunskjene (bildet
er tatt ved notatnummer 16 i Figur 4og Tabell 3).
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Figur 4. Befarte områder og lokaliteter med engmarihand og brunskjene observert i juni 2019. 

 

Figur 5. Som Figur 4, men også de to alternative veilinjene. 
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Tabell 1. Lokalisering av engmarihand-habitat (X og Y; ETRS89 / UTM sone 32N) og antall individer observert i hver 
lokalitet. Id-nummer refererer til nummerering i Figur 4. 

id Antall individ X Y 

1 3 482085 7063192 

2 3 481947 7063101 

3 4 481801 7063113 

4 1 481871 7063049 

5 16 482177 7063267 

6 15 482376 7063427 

7 2 482508 7063521 

8 1 481717 7062964 

9 11 481639 7062970 

10 1 481613 7062969 

11 1 482516 7063454 

12 2 482220 7063175 

13 13 482340 7063113 

14 13 482440 7063013 

15 1 482470 7063067 

16 9 483433 7063113 

17 3 483518 7063466 

18 6 483571 7063496 

19 4 483606 7063593 

20 14 483387 7063613 

21 1 483341 7063818 

22 7 483423 7063975 

23 3 483419 7063849 

24 5 483709 7063491 

25 1 484417 7063481 

26 2 483448 7063650 

27 3 481966 7063184 

28 3 483730 7063940 

29 1 483825 7063364 

30 2 483983 7063642 

31 13 483808 7063467 

32 1 483438 7063584 

33 13 483511 7063538 
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Tabell 2. Lokalisering (X og Y; ETRS89 / UTM sone32N) av brunskjenehabitat. Id-nummer refererer til nummerering i Figur
4.

id X Y

1 483496 7063472
2 483330 7063939
3 481286 7062919
4 483411 7063860
5 483777 7064237
6 483705 7064099

Påvirkning på planteliv og landskap gitt de to alternativene for infrastruktur

Figur 6. Notater gjort under befaringene (lys grønn). Notatene (nummerert) er beskrevet i Tabell 3 og sammenligninger er
gjort for å evaluere hvilket alternativ som tar mest mulig hensyn til landskap og planteliv.

Ved å sammenligne notatene som er gjort, og vist til i Figur 6 og Tabell 3, ser vi at veilinje alternativ
1 er i større grad lagt mer synlig slik at landskapsbildet blir mer forstyrret ved dette alternativet
sammenlignet med alternativ 2. Alternativ 1 gir også det lengste veinettet, og til en viss grad er det
også dette alternativet som fragmenterer mest myr (se Figur 8) og brunskjenehabitat. Alternativ 2
fragmenterer derimot flest engmarihandlokaliteter. Dette var forventet siden alternativ 2 bevisst er
lagt lavere terrenget hvor vegetasjonen er mer dekkende. I og med at engmarihand var relativt vidt
utbredt i området, vil dette automatisk gi mer overlapp mellom engmarihandhabitat og veinettet i
alternativ 2. En annen negativ konsekvens ved alternativ 2 er at dette alternativet potensielt kan
forringe flere vann enn alternativ 1 (se Figur 7).
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Figur 7. Ett av vannene som lå nært inntil alternativ 2. Bildet er tatt ved notatnummer 3 i Figur 6 og Tabell 3. Det er verdt å 
merke at alternativ 2 nå er optimalisert og den nye skisserte veien har god klaring fra dette vannet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Typisk terrengdekkende myr i området. Bildet 
er tatt ikke langt fra notatnummer 23 i Figur 6 og Tabell 
3. 
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Tabell 3. Sammenligninger av to alternative veilinjene. I sum scoret alternativ 1 som best fem ganger mens alternativ 2 
scoret som best seks ganger. I noen tilfeller må man ta en avveining av om planteliv eller hensyn til landskapsbildet skal 
veie høyest. Nummer refererer til nummerering i Figur 6. 

Nummer Sammenligning Beste 
alternativ 

1 Alternativ 1: fragmenterer myr 
Alternativ 2: unngår myr 

2 

2 Begge alternativ: fare for å fragmentere myr og forringe tjern midt i 
myra 

- 

3 Alternativ 1: veldig synlig 
Alternativ 2: fare for å forringe tjern 

- 

4 Alternativ 1: veldig synlig 
Alternativ 2: fare for å forringe tjern 

- 

5 Begge alternativ: fare for å fragmentere myr - 

6 Alternativ 1: veldig synlig 
Alternativ 2: ok 

2 

7 Begge alternativ: fare for å fragmentere engmarihandhabitat - 

8 Alternativ 1: fragmenterer engmarihandhabitat  
Alternativ 2: fare for å fragmentere myr og forringe tjern 

- 

9 Alternativ 1: fragmenterer myr 
Alternativ 2: fare for å fragmentere engmarihandhabitat og forringe 
tjern  

- 

10 Begge alternativ: fare for å fragmentere myr 
Alternativ 1: fare for å fragmentere brunskjenehabitat 

1 

11 Alternativ 1: gir lengre vei,  
Alternativ 2: fragmenterer mer myr 

- 

12 Alternativ 1: mer synlig,  
Alternativ 2: fare for å fragmentere engmarihandhabitat 

- 

13 Alternativ 1: lengre veilinje 
Alternativ 2: fare for å forringe tjern 

- 

14 Alternativ 1: fare for å fragmentere engmarihandhabitat 
Alternativ 2: fragmenterer engmarihandlokalitet 

1 

15 Alternativ 1: fragmenterer mer engmarihandhabitat 
Alternativ 2: fare for å fragmentere engmarihandhabitat 

2 

16 Alternativ 1: ok 
Alternativ 2: fare for å fragmentere engmarihand og brunskjenehabitat 
og forringe tjern 

1 

17 Alternativ 1: fare for å fragmentere brunskjenehabitat 
Alternativ 2: ok 

2 

18 Alternativ 1: ok 
Alternativ 2: fare for fragmentering av engmarihandhabitat 

1 

19 Alternativ 1: fragmentering av engmarihandhabitat 
Alternativ 2: ok 

2 

20 Alternativ 1: fragmenterer myr 
Alternativ 2: ok 

2 

21 Begge alternativ: fare for fragmentering av engmarihandhabitat - 

22 Alternativ 1: fare for å fragmentere myr 
Alternativ 2: fragmenterer myr 

1 

23 Trafo- og servicetomt: fare for fragmentering av terrengdekkende myr  

 



   multiconsult.no 

  

 

10209903-03-RIM-NOT-201901 4. juli 2019 / Revisjon 00 Side 11 av 12 

6 Videre prosjektering av veilinjer i Frøya vindkraftverk – foreslåtte tiltak for å 
minske negativ påvirkning på planteliv og naturkvaliteter 
Etter kartlegging var landskapsarkitekt med miljørådgiver i felt og befarte begge alternativene. 
Landskapsarkitekt og miljørådgiver gikk sammen i terrenget og diskuterte muligheter for justeringer 
av veilinjer med tanke på landskapstilpasning, redusering av inngrep i plantelokaliteter, myr, vann 
og kystlynghei. 

Dette muliggjorde en optimalisering av den skissen som lå til grunn for alternativ 2. Det foreligger 
derfor en oppdatert skisse som avviker noe fra alternativ 2 slik vist i denne miljørapporten. Denne 
oppdaterte skisserte veilinjen (en optimalisert alternativ 2) må godkjennes av NVE før den 
eventuelt bygges. 

Også stikker fra entreprenør, byggeleder, miljøansvarlig og assisterende prosjektleder fra 
Trønderenergi befarte området sammen med landskapsarkitekt og miljørådgiver i etterkant av 
kartleggingen. En kontinuerlig dialog mellom TrønderEnergi, entreprenør, landskapsarkitekt, 
miljørådgiver og biolog har pågått og vil fortsette for å inkludere registreringene vist i dette notatet 
i det videre arbeidet med å prosjektere veilinjer i Frøya vindkraftverk. Eventuelle nye forslag til 
infrastruktur vil bli kartlagt og optimalisert basert på funn referert til her i tillegg til potensielle nye 
funn. 

Dermed vil denne kartleggingen kunne bidra til å optimalisere tiltak i anleggsfasen, som foreslått i 
MTA-planen: 

 
Fra Tabell 6 (i MTA-planen): Tiltak terrenginngrep og istandsetting 

- Detaljprosjektering og tegningsgjennomgang med deltakelse av landskapsarkitekt. 
- Etterlevelse av MTA-plan og håndbok i byggefasen. 
- Lokalisere og vurdere utfordringer med tanke på terrenginngrepene. 
- Inngrepsgrense markeres ved behov i terrenget. 
- Lokalisere aktuelle masseuttak i konsesjonsområdet, innhente godkjenning fra NVE. 
- Vannets naturlige løp i vassdrag utenfor anleggsområdet skal sikres. 

 
Fra Tabell 8 (i MTA-planen): Tiltak naturmiljø: 

- Ta hensyn til viktige naturtypeområder ved planlegging og bygging av veier/turbinpunkt. 
Områdene som fremgår på kart i MTA Figur 10 (i MTA-planen) skal nedbygges minst mulig. 

- Eventuell eksisterende vegetasjon/naturtyper og/eller deler av vassdrag som skal bevares 
innenfor inngrepsgrensen, skal merkes av i terrenget med sperrebånd. 
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Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

1. Klagene tas ikke til følge. 

2. Vedtak av Frøya kommune ved kommunestyret av 20.06.2019 stadfestes. 

3. Klagene oversendes Fylkesmannen i Trøndelag for endelig avgjørelse.  

 

Vedlegg: 
1. Klage fra Ansgar Antonsen, 18.07.2019 

2. Klage fra Hans Rabben, 15.07.2019 

3. Klage fra Skagan AS, 04.07.2019 

4. Melding om vedtak, 24.06.2019 

5. Høringsinnspill fra klager, 20.02.2019 

6. Planbeskrivelse 

7. Plankart 

8. Planbestemmelser 

9. Saksfremlegg, sak 78/19, Kommunestyret  

 

Saksopplysninger: 

Forslag til detaljregulering for Rådhustoppen er mottatt fra ON arkitekter og ingeniører AS, på 

vegne av Utvær AS. Planforslaget berører eiendommene: 21/378, 21/49, 21/234 og 21/292.  

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for bygging av et kombinert bolig- og 

forretningsbygg på tomten bak Stjernesenteret. Med tanke på tomtens sentrale beliggenhet er det 

ønske om å få til en høy utnyttelse, utnyttelse av eksisterende infrastruktur og en klimavennlig 

utbygging som genererer lite transport.  

Det nye bygget er planlagt med parkering og næringslokaler i sokkel, mens det over sokkeletasjen 

er planlagt to adskilte boligblokker, begge i 4 etasjer. Øverste etasje vil være inntrukket. Mellom 

og rundt blokkene er det satt av store arealer til lek og uteopphold. I tillegg skal noe areal brukes til 

gjesteparkering, sykkelparkering, renovasjonsanlegg mm.  



Kommunestyret vedtok i møte 20.06.2019, sak 78/19, og egengodkjenne detaljregulering for 

Rådhustoppen, planid: 1620201703. Etter kunngjøring av planvedtaket er det kommet inn 3 klager 

på vedtaket, fremsatt av Ansgar Antonsen (eier av 21/108), Hans Rabben (eier av 21/99) og 

Skagan AS v/Rune Midtsian (eier av 21/35, 21/245, 21/257, 21/261). 

 

Klagene:  

Klagene er mottatt innenfor klagefristen (16.07.2019). Klagene er framsatt rettidig og klager har 

rettslig klageinteresse, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. 

 

Da alle klagerne ligger tett inntil 

planområdet (figur 1), og innholdet i klagene 

går på det samme, utsikt og trafikale 

forhold, vil de bli behandlet i samme sak.  

 

Hans Rabben anfører at utsikten fra hans 

bolig til sjøen vil bli borte og at han vil kreve 

erstatning for verditapet som følge av 

prosjektet. Han peker også på de trafikale 

forholdene i området og mener at 

reguleringsplanen vil påføre Sistranda 

Midtre uholdbare trafikale problemer og at 

planforslaget ikke tar høyde for øvrige 

planlagte utbygginger på Sistranda Midtre. 

Han sikter her til oppstart av reguleringsplan 

Midtsian, gnr 21 bnr 245 mfl. (figur 2). 

Adkomst til delområde mot vest er planlagt 

via Øverveien og Øvre Midtsian, mens 

adkomst for delområdet mot øst planlegges 

via Mellomveien. Klager mener at dette 

legger ytterligere press på Mellomveien. 

Han konkluderer med at vedtaket må 

oppheves og prosjektet må justeres i tråd 

med overnevnte, og sees i sammenheng 

med fortetting av Sistranda Midtre.  

      

Ansgar Antonsen mener også at han mister 

utsikten sin mot sjø. Han mener også at 

Rådhustoppen med sine 40 boenheter og 

oppstart av regulering på Øvre Midtsian vil gi uholdbare trafikale tilstander, særlig på 

Mellomveien.  

 

Skagan AS viser til innspill han kom med da planen var på høring og ønsker å opprettholde sine 

standpunkter og innsigelser. Han kommer dermed ikke med noen nye momenter i saken, og alle 

hans innspill er svart ut i merknadsbehandlingen og kan finnes i saksfremlegget for 

sluttbehandlingen, sak 78/19 i møte 20.06.2019 i Kommunestyret.  

 

Rettslig utgangspunkt: 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9, kan kommunestyrets endelige vedtak om 

reguleringsplan påklages. Fylkesmannen er rette klageinstans for planvedtak (delegert myndighet 

fra Miljøverndepartementet). Klage på reguleringsvedtaket skal etter kommunenes 



delegeringsvedtak forelegges kommunens utvalg for plansaker, som i Frøya kommune er 

Hovedutvalg for forvaltning. Hvis utvalget finner grunn til å ta klagen til følge, legges saken frem 

til kommunestyret med forslag til endring av vedtaket. Hvis utvalget ikke finner grunn til å ta 

klagen til følge oversendes saken til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.  

 

Plan- og bygningslovens utgangspunkt er at det nærmere innhold av reguleringsplaner innenfor 

lovens ramme er lagt til kommunestyrets frie skjønnsmessige vurdering. Ingen kan sies å ha krav 

på at et område skal reguleres eller ikke reguleres til et bestemt formål. Her som ellers må 

imidlertid vurderingene være saklige og i samsvar med reguleringslovgivningens formål. I tillegg 

må vurderingene bygge på en forsvarlig saksbehandling og et riktig faktisk grunnlag. 

 

Rådmannens vurdering:  

Klagene anfører at reguleringsplanen vil skape problemer for trafikken i området og vil vesentlig 

forringe utsikten mot sjø.  

 

Trafikk 

Rådhustoppen er planlagt med 4 adkomster til planområdet, noe som gjør at den totale 

trafikkbelastningen fordeles. Hovedatkomsten blir nordfra via Rådhusgata og bruk av eksisterende 

avkjørsel til parkeringsplass. Fra parkeringsplassen blir det innkjøring til parkering i sokkeletasje. 

Adkomsten til den sørlige delen av sokkeletasjen som skal benyttes til parkering for leilighetene 

skal gå via Sørveien. Gjesteparkeringen til de to bygningene har innkjøring fra Mellomveien, hvor 

det foreløpig er lagt opp til 11 parkeringsplasser til hver av de to innkjørslene. Rådmannen 

vurderer at trafikkbelastningen på de omkringliggende veiene blir minimal med denne løsningen, 

hvor Mellomveien vil få den minste belastningen.  

< 
Foreløpig situasjonplan for Rådhustoppen. Viser innkjøring til planområdet fra Mellomveien, Sørveien og 

Rådhusgata.  

 

Antonsen sin klage anfører at alle boenhetene til Rådhustoppen skal ha adkomst via Mellomveien, 

dette er feil, da det bare er adkomst til gjesteparkeringen som vil være fra Mellomveien.  

 

Oppstart av reguleringsplanen for Øvre Midtsian vil ikke generere en vesentlig større mengde 

trafikk og vil derfor ikke bidra til en forverret trafikksituasjon på Mellomveien. Det er også bare 

deler av reguleringsplanen som vil ha adkomst fra Mellomveien. Rådmannen er derfor ikke enig i 

at reguleringsplanen gir store trafikale problemer på Mellomveien.  



 

Reguleringsplanen for Øvre Midtisan er i oppstartsfasen, og det er derfor urimelig at en 

reguleringsplan i oppstartsfasen brukes imot planer som allerede er vedtatt. Trafikale forhold skal 

også beskrives og utredes i reguleringsprosessen for ny plan. Dette er også forhold som vil bli 

utredet i områdeplanen for Sistranda sentrum som er i oppstartsfasen.  

 

Utsikt  

Det har lenge vært åpnet opp for bebyggelse i dette området, og i ny kommunedelplan for 

Sistranda (plan-ID 1620201508), er det også åpnet opp for en større byggehøyde med opptil 16 

meter for sentrumsformål. Dette vil si at Rådhustoppen er i samsvar med overordnet plan når det 

gjelder høyde. En viktig del av arealplanleggingen er å legge til rette for fortetting, særlig i 

sentrum, noe som reguleringsplanen ivaretar. En må derfor regne med at utsikt kan endres når en 

bor tett på sentrum.  

 

Samlet vurdering 

Basert på det overnevnte, anbefaler Rådmannen at klagene ikke tas til følge. Det anbefales at 

klagerne kommer med innspill til ny reguleringsplan på Øvre Midtsian og områdeplan for 

Sistranda sentrum angående trafikkforholdene.  

 

Klagen fra Skagan AS bringer ingen nye momenter i saken. Rådmannen opprettholder derfor sine 

vurderinger slik de fremgår av saksfremlegget til Kommunestyret sak 78/19 ved sluttbehandling. 

Rådmannen anbefaler at klagen ikke tas til følge.  

 

Konklusjon:  

Rådmannen tilrår at klagene ikke tas til følge. Klagene gir ikke grunnlag for å endre 

kommunestyrets vedtak om å godkjenne reguleringsplanen for Rådhustoppen (planid: 

1620201703) 

 

 

 





Frøya kommune Sistranda 15.07.2019 
Teknisk etat 
Sak 17/1486 
 
Klage - Politisk vedtak - Reguleringsplan - Rådhustoppen 21/387 385 - 
Arkivsaksnr 17/1486 
 
Jeg klager over over planvedtak i kommunestyremøte 20.06.2019 sak 78/19 iht. plan og 
bygningsloven § 12-12 vedr prosjekt Rådhustoppen. 
 
Vedtaket må oppheves slik at prosjektet kan gis en utforming som gir mindre belastning for 
nærområder og bedre fremtidig utvikling av Sistranda Midtre.  
 
Jeg viser mine tidligere innsigelser til prosjektet i brev av 02.04.2019.  
 
Jeg har i tillegg følgende klagegrunner: 
 
Siktlinjer mot sjø: 
 
Rådmannen legger til grunn at prosjektet ivaretar behov for utsikt og siktlinjer mot sjø. Påstanden er 
ubegrunnet og faktisk uriktig, se bilde nedenfor som viser dagens utsikt fra gnr 21 bnr 99 som blir 
borte. Verditap som følge av et eventuelt prosjekt vil bli krevet erstattet. 

 



 
Trafikale problemer: 
 
Prosjektet vil påføre Sistranda Midtre uholdbare trafikale problemer. Rådmannen anfører at dette vil 
adresseres i fremtidig områdeplan for Sistranda.  
 
Dette er en uforsvarlig tilnærming til saksbehandling: Straks prosjektet Rådhustoppen eventuelt blir 
vedtatt vil det ikke være areal og handlingsrom til å gjøre grep gjennom en områdeplan. Alt relevant 
areal er da allerede disponert og bundet opp.  
 
Et smalt inntegnet fortau langs Mellomveien er åpenbart ikke tilstrekkeligt til å håndtere utfordringner 
som cirka 40 nye husstander vil medføre - alle sannsynligvis med hver sin bil, som er vanlig på Frøya 
- samt trafikk som genereres av nye næringsarealer.  
 
Det politiske vedtaket tar ikke høyde for øvrige planlagte utbygginger på Sistranda Midtre, dvs. 
utbygginger ses ikke sammenheng, slik at fortetting av Sistranda Midtre skjer stykkevis og ad hoc. 
Dette er uheldig og gir en dårlig utvikling av området.  
 
Det vises her særlig til planlagt regulering av gnr 21 bnr 261, 262, se bilde nedenfor samt brev av 
05.06.19 vedlagt. I området markert med rødt på kartet skal det oppføres opptil 4 mot nye boenheter 
hvilket legger ytterligere press på Mellomveien. Dette tilsier at prosjektet Rådhustoppen bør krympes 
samt at trafikk ledes bort fra Mellomveien.  
 
Adkomst til rødt området er planlagt i en smal passasje mellom gnr 21 bnr 99 og gnr 21 og bnr 108 
hvilket er en svært dårlig løsning, og medfører et farlig veikryss. Den åpenbart naturlig adkomst er via 
Nedre Midtsian vei, og kommunen bør se prosjektene i sammenheng slik at Nedre Midtsian vei blir 
adkomst, samt at krysset til Mellomveien utbedres for dette, se grønn markering på bildet nedenfor.  
 
Dette gir en helhetlig trafikal løsning for området, og konsentrer trafikken om en begrenset del av 
Mellomveien, dvs. fra Nedre Midtsian vei opp mot Rådhusveien hvor det ikke er bebyggelse, se igjen 
grønn markering. 
 
 



 
 
 
 
Konklusjon: 
 
Vedtaket må oppheves og prosjektet må justeres i tråd med ovennevnte, og sees i sammenheng med 
øvrig planlagt fortetting av Sistranda Midtre. 
 
Nedre Midtsian vei må reguleres til adkomst også for prosjektet i rødt område - gnr 21 bnr 262 og 
261. 
 
 
 
 
Mvh 
 
Hans Rabben 
eier gnr 21 bnr 99  
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fra: rune@skagan.no [rune@skagan.no] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 04.07.2019 07:58:55 

Emne: Reguleringplan for "Rådhustoppen", 21/378-385 i Frøya kommune - KLAGE 

Vedlegg:  

Hei 
 

Viser til vedtak i Kommunestyret i Frøya av 20.06.19 vedr. 

reguleringsplan for "Rådhustoppen", Sistranda. 

 

Vi viser til våre innsigelser til reguleringsplanen i brev av 20.02.2019 

, og vi ønsker med dette å opprettholde våre standpunkter og 

innsigelser. Ber derfor om at saken sendes til Fylkesmannen i Trøndelag 

for videre behandling. 

 

 

 
 

Med hilsen, 

 

Skagan AS 

 

Kongens gt. 8 

 

7011 Trondheim 

 

 

99560100 



Postadresse Telefon Bankgiro E-postadresse 

Postboks 152 72 46 32 00 4312.15.29999 postmottak@froya.kommune.no  

7261 Sistranda 

 
   

 
Deres ref. Vår ref. Arkivkode Sted, dato 

 17/1406 PLAN 1620201703 Sistranda, 24.06.2019 

 

 

MELDING OM POLITISK VEDTAK - SLUTTBEHANDLING - 

REGULERINGSPLAN RÅDHUSTOPPEN - GNR 21 BNR 378 - 385  
 

Kommunestyret behandlet i møte 20.06.2019 sak 78/19. Følgende vedtak ble fattet: 

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

reguleringsplan for Rådhustoppen (planid: 1620201703) som vist på planbestemmelser og plankart 

datert 05.06.19 og planbeskrivelse datert 08.11.18.  

 

2. Deler av detaljreguleringsplan for Sistranda, sentrum sør (1620200705), vedtatt 25.09.07, 

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

 

Enstemmig. 
 

Dere varsles herved om planvedtaket i henhold til plan- og bygningslovens (pbl) § 12-12. Vedtatt 

reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området. 

 

Vi takker for bidrag i planprosessen. Om endringer av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse 

etter høring og offentlig ettersyn: se saksframlegg og saksprotokoll. 

 

Saksdokumenter 

Plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse slik de ble vedtatt, kopi av saksframlegg og 

saksprotokoll og andre sentrale saksdokumenter er tilgjengelig på vår internettside 

https://www.froya.kommune.no/tjenester/politikk/kunngjoringer  

 

Dokumentene vil også være tilgjengelige på kommunens Servicetorg i perioden frem til klagefristen 

utløper. 

 

Eventuelle klager  

I henhold til pbl § 12-12 er grunneiere og andre varslet ved dette brevet og planvedtaket blir 

kunngjort i Hitra/Frøya avis 25.06.2019. Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltningsloven § 

29 satt til 16.07.2019 (3 uker fra den dagen vedtaket er kunngjort i avisen).  

 

 

Med hilsen 

Frøya kommune 

 

Tina Eltervåg 

Arealplanlegger 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.  



Fra: rune@skagan.no [rune@skagan.no] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi: fmtlpost@fylkesmannen.no [fmtlpost@fylkesmannen.no] 

Sendt: 20.02.2019 11:37:38 

Emne: Innspill/innsigelser til reguleringsplan for "Rådhustoppen", 21/378-385 i Frøya 

kommune. 

Vedlegg:  

Frøya kommune 

Herredshuset 

7260 Sistranda 

 

 

Innspill/ innsigelser til reguleringsplan for “Rådhustoppen”, gnr. 21, 
bnr. 378-385 I Frøya kommune. 

 

Vi ønsker å komme med følgende innspill / innsigelser  til ovennevnte 

reguleringsplan: 

 

• Frøya kommune v/ kommunestyret vedtok 27.09.18 ny Kommundelplan for 

Sistranda gjennom egengodkjenning.  Dette er p.t. gjeldende overordnet 

plan for Sistranda, og det er derfor merkelig  at administrasjonen 

tillater forslagsstiller å benytte Kommunedelplan for Sistranda fra 2009 

i sitt forslag. 

 

• Administrasjonen tillater i dette prosjektet gesims = 16 meter 
tiltross for at det i både gammel og gjeldende overordnet plan er gesims 

= 13 meter. Ber om at høyden på bygget reduseres i.h.t. bestemmelsene i 

gjeldende overordnet plan. 

 

 

• Administrasjonens innstilling til byggehøyder i dette prosjektet 

oppleves som sterkt kritikkverdig og historieløst. Frøya kommune 

v/Kommunestyret vedtok 27. 09.18 ; -  altså for under 6 mnd siden , en 

ny Kommunedelplan for Sistranda. I denne er det gitt høydebegrensninger 

for utbyggingsområdet på gesims = 13 meter og månehøyde= 16 meter. 

Allerede nå ønsker altså Frøya kommune å fravike disse bestemmelsene og 
gi dispensasjon på byggehøyde noe som virker mildt sagt underlig. Et 

paradoks i dette er at i Kommundelplan for Sistranda  fra 2009 for 

området vest for “Rådhustoppen” , dvs. “Midtsian”,  var det bestemmelser 

om gesims = 10 meter og mønehøyde = 13 meter, mens det  i gjeldende plan 

fra 27.09.18 for samme området er dette redusert til gesims = 7 meter og 

mønehøyde = 10 meter. Altså: - Frøya kommune vil tillate at det bygges 

høyere på “Rådhustoppen” enn bestemmelsen i både gammel og ny 

Kommundelplan for Sistranda, mens fremtidig bebyggelse vest for 

utbyggingsområdet må redusere høydene. For oss er det ingen logikk i 

dette, og er det er uhørt for  oss at både eksistrende og ny bebyggelse 

vest for Mellomveien skal få reduserte sikts- og solforhold fordi 

administrasjonen og politikerne gir dispensasjoner på noe de selv har 
bestemt for under et halvår siden. 

 

 

• Administrasjonen ønsker å tillate en mindre parkeringsdekning enn hva 

som gjelder for både gammel og gjeldende plan. Vi ber om at 

parkeringsdekningen innretter seg på overordnede bestemmelser. 

 

 

• Vi ber videre om at administrasjonen derfinerer og kvalitetssikrer  

hva som er “gjennomsnittlig planert terreng” på disse tomtene. 



 

 

• Administrasjonen skriver i sitt saksfremlegg at det både visuelt og 

solmessig har minimale konsekvenser for bebyggelsen vest for 

“Rådhustoppen”. Dette er fullstendig feil. Denne kolossen av et bygg vil 

få dramatiske konsekvenser for oss som bor vest for Mellomveien, og vi 

ber om at utbygger i forbindelse med denne høringen  lager en modell i 

korrekt målestokk som inkludert sol-/skyggestudie  , samt siktsforhold 

og visualiserer virkningene slik at både politikere og naboer eksakt kan 
se og oppleve hvordan dette bygget påvirker nærmiljøet. Vi tror dette 

bygget har et volum som gir konsekvenser som som er langt unna 

tålegrensen for oss naboer selv om vi snakker om sentrumsområdet på 

Sistranda. 

 

• Det påpekes at Mellomveien er smal og trafikkfarlig. Frøya kommune har 

selv tatt initiative til å regulere inn fortau langs Mellomveien og har 

i attpåtil kjøpt tilbake areal fra utbygger for å bygge dette. Vi ber om 

at kommunen pålegger utbygger rekkefølgekrav mht. utvidelse av 

Mellomveien og bygging av fortau langs denne. 

 
• Om Frøya kommune mot formodning tillater at gammel kommunedelplan for 

Sistranda Midtre benyttes og attpåtil gir dispensasjoner mht. både 

gesimshøyde og parkeringsdekning så forutsettes det at dette lager 

presidens for andre reguleringsplaner som er under arbeid på Sistranda. 

 

 

På bakgrunn av ovennevnte ber vi om at planforslaget avvises. 

 

 

En avsluttende kommentar/spørsmål: - når man i denne saken skal oppheve 

deler av en gjeldende reguleringsplan fra 2007 er det da ikke påkrevd at 
det må gjennomføres en egen separate reguleringsprosess for at 

opphevelsen skal være gyldig ? 

 

 

 

Med hilsen, 

 

 

 

Rune Midtsian 

Nedre Midtsian 2 

7260 Sistranda 
 

 

 

Skagan AS 

Kongens gt. 8 

7011 Trondheim. 



on arkitekter og ingeniører as – Orkdalsveien 82 – 7300 Orkanger –tlf. 72 48 40 20 - org.nr. 976 557 298 – post@on-as.no – www.on-as.no 

 

 

PLANBESKRIVELSE 

 

Reguleringsplan for Rådhustoppen 

 

 

Utarbeidet:  26.06.2018 

Sist revidert:  08.11.2018 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

Oppdragsnavn: Reguleringsplan Rådhustoppen 

Plan Id:  1620201703 

Oppdragsgiver: Utvær AS 

 

 

Revisjonsoversikt 

Revisjon Dato Revisjonen gjelder 

01 08.11.2018 Revisjon etter kommentarer fra kommunen i notat datert 12.09.18 og 

uttalelse fra kommuneoverlegen datert 12.09.18, samt drøftingsmøte 

03.10.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

Innhold 
1. Bakgrunn ...................................................................................................................................... 4 

1.1 Hensikten med planen ........................................................................................................... 4 

1.2 Om forslagsstiller .................................................................................................................. 4 

1.3 Krav til konsekvensutredning ................................................................................................ 4 

2. Planområdet ................................................................................................................................. 5 

3. Planstatus ..................................................................................................................................... 7 

3.1 Nasjonale og regionale føringer ............................................................................................ 8 

3.2 Eiendomsforhold ................................................................................................................... 9 

4. Beskrivelse av planforslaget ...................................................................................................... 10 

4.1 Planens intensjon ................................................................................................................. 10 

4.2 Planens dokumenter ............................................................................................................ 11 

4.3 Arealformål ......................................................................................................................... 11 

5. Planprosessen ............................................................................................................................. 12 

6. Beskrivelse av dagens situasjon og konsekvenser av planforslaget .......................................... 14 

6.1 Tidligere bruk av eiendommen............................................................................................ 14 

6.2 Grunnforhold ....................................................................................................................... 14 

6.3 Kulturminner ....................................................................................................................... 15 

6.4 Natur, friluftsliv, folkehelse og grønnstruktur..................................................................... 15 

6.5 Barns interesser, lek- og uteoppholdsareal .......................................................................... 16 

6.6 Landskap og lokalklima. ..................................................................................................... 16 

6.7 Teknisk infrastruktur ........................................................................................................... 16 

6.8 Renovasjon .......................................................................................................................... 17 

6.9 Kollektivdekning ................................................................................................................. 17 

6.10 Trafikksikkerhet ............................................................................................................... 17 

6.11 Byggeskikk, estetikk og landskap.................................................................................... 17 

6.12 Sol- og skyggeanalyse og konsekvenser for naboer ........................................................ 22 

6.13 Trafikk og støy ................................................................................................................. 23 

6.14 Forurensning .................................................................................................................... 23 

6.15 Universell utforming ........................................................................................................ 23 

6.16 ROS-analyse .................................................................................................................... 23 

6.17 Demografiske forhold ...................................................................................................... 23 

6.18 Kriminalitetsforebygging ................................................................................................. 24 

6.19 Naturmangfoldloven §§ 8-12 ........................................................................................... 24 

 
 
 



 4 

 
 

1. Bakgrunn 

1.1 Hensikten med planen 

Hensikten med planarbeidene er å tilrettelegge for bygging av et kombinert bolig- og 

forretningsbygg på tomta bak Stjernesenteret på Sistranda. Med tanke på tomtas sentrale 

beliggenhet er det ønske om å få til en høg utnytting som er i tråd med kommunes ønsker og 

sentrale føringer. Her kan eksisterende infrastruktur utnyttes og en vil få til en klimavennlig 

utbygging som generer lite transport. 

1.2 Om forslagsstiller 

Forslagstiller/tiltakshaver for planarbeidet er Utvær AS. 

 

Planarbeidet utføres av On arkitekter og ingeniører AS 

Orkdalsveien 82 

7300 Orkanger 

1.3 Krav til konsekvensutredning 

Det er ikke stilt krav om konsekvensutredning i saken. 
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2. Planområdet 
Planområdet grenser mot Mellomveien i vest, Rådhusgata i nord, Stjernesenteret i øst og Sørveien i 

sør. Tomta er utgravd tidligere og benyttes i dag til parkering og litt lagring av div. 

byggematerialer. 

 

 
Figur 1: Oversiktskart 

 

 



6

Figur 2:Planområdet

Figur 3: Bilde fra tomta

Stjernesenteret
et

Frøya rådhus
komm

Kysthaven
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Figur 4: Tomta sett fra vest 

 

 

3. Planstatus 
I kommunedelplanen for Sistranda er området avsatt til senterområde.  

 

 
Figur 5: Utsnitt kommunedelplan for Sistranda med avmerket planområde 
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I kommunedelplan for Sistranda står det at formålet med planen er å tilrettelegge for 

videreutvikling av Midtsian – området til et tett og attraktivt kommunesenter med fokus på handel, 

service, offentlige tjenester, kultur, skole og bolig. Videre står det under retningslinjene at 

kommunesenteret må være litt «trangt» for å oppnå målet om høy intensitet, variasjon og de 

urbane miljøkvaliteter som en planlegger for. Senterområdet Midtsian bør tilby en stor bredde av 

tjenester innenfor et lite område (gangavstand), samtidig som det skal utvikles med attraktive 

miljøkvaliteter. 

 

Området inngår i reguleringsplan for «Sistranda, Sentrum Sør -ikrafttredelsesdato 25.09.2007».  

I denne planen er området stort sett avsatt til kombinert forretning-/bolig-/offentlig formål.  

 

 

Figur 6: Utsnitt gjeldende reguleringsplan fra 2007 

 

3.1 Nasjonale og regionale føringer 

Nasjonale, regionale og kommunale føringer som i større eller mindre grad vil være aktuelle i 

forbindelse med planene vil være: 

• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

• Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene 

• Statlige planretningslinjer for barns interesser i planleggingen 

• Universell utforming 
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Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen  

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen slår fast at det er et 

viktig nasjonalt mål å sikre barn og unges oppvekstmiljø. De rikspolitiske retningslinjene stiller 

blant annet krav til at arealer i nærmiljøet skal:  

• Være store nok og egne seg for lek og opphold  

• Gi mulighet for ulik type lek på ulike årstider  

• Kan brukes av ulike aldersgrupper og gir mulighet for samhandling mellom barn, ungdom og 

voksne. 

 

Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging  

Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging har som mål å: 

 • fremme en samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, trygge miljøet og bedre 

trafikksikkerheten.  

• høy utnyttelse i byggesonen og prioritering av utbygging i områder som har gangavstand til 

kollektivknutepunkter og kan få særlig god kollektivdekning. 

 

Universell utforming 

Uteoppholdsarealer og adkomstarealer skal utformes etter krav om universell utforming i Teknisk 

forskrift. Det vil være et mål i planforslaget å oppnå tilgjengelighet for alle i så stor grad som mulig. 

 

Klima- og energi 

Energireduserende løsninger, alternative energikilder og vannboren varme skal utredes i 

forbindelse med byggesaken. 

 

3.2 Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter følgende eiendommer: 

 

Eiendom Hjemmelshaver 

21/378 Utvær AS 

21/49 Frøya kommune 

21/234 Utvær AS 

21/292 Frøya kommune 
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4. Beskrivelse av planforslaget 
 

 
 Figur 7: Planforslag datert 08.11.2018 

 

4.1 Planens intensjon 

Som nevnt innledningsvis skal planarbeidene tilrettelegge for bygging av et kombinert bolig- og 

forretningsbygg på tomta bak Stjernesenteret. Planen er utarbeidet på grunnlag av skisseprosjekt 

med tilhørende utomhusplan. Området som ønskes regulert er på 8,1 dekar og vil i hovedsak bli 

regulert til kombinert bolig- og forretningsformål. 

Det nye bygget er planlagt med parkering og næringslokaler i sokkel, mens det over sokkeletasjen 

er planlagt to adskilte boligblokker, begge i 4 etasjer. Øverste etasje vil være inntrukket. 

Mellom og rundt blokkene er det satt av store arealer til lek og uteopphold. I tillegg skal noe areal 

brukes til gjesteparkering, sykkelparkering, renovasjonsanlegg mm. Utformingen av utearealene 

skal fremgå av utomhusplanen som skal følge byggesaken. 

 

Planforslaget vurderes å vær i tråd med overordnede planer og gjeldende retningslinjer. Tomta har 

en veldig sentral beliggenhet i sentrum av Sistranda og det er derfor viktig å få til en høg utnytting. 

Butikker, rådhus, idrettsanlegg, skole, barnehage og kollektivknutepunkt mm. ligger i gangavstand.   
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4.2 Planens dokumenter 

Planmaterialet består av følgende dokumenter:  

• Plankart  

• Planbeskrivelse  

• Planbestemmelser  

• ROS-analyse 

• Forhåndsuttalelser fra sektormyndigheter 

• Merknader til varsel om oppstart fra naboer 

• Div. tegninger og illustrasjoner 

 

4.3 Arealformål 

Arealformål Arealregnskap 

Bebyggelse og anlegg:  

Bolig/forretning 

  

5423 m2 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur:  

Kjøreveg 

Fortau 

Gang/sykkelveg 

Annen veggrunn – grøntareal 

Parkering 

  

733 m2 

408 m2 

223 m2 

178 m2 

1166 m2 

TOTALT   8131 m2 

 

Bolig/forretning 

Hoveddelen av planområdet reguleres til kombinert formål bolig/forretning. Innenfor dette 

området kan det oppføres bebyggelse med kombinert formål, inklusive nødvendig utomhusareal 

som parkering, trafikkareal, utomhus- og lekeareal og avfallshåndtering. 

Det er planlagt parkering og noe butikkareal i sokkeletasjen, mens det over sokkeletasjen tenkes to 

boligblokker i 4 etasjer. 

 

Kjøreveg  

Det er regulert kjøreveg der eksisterende veier går. To nye fotgjengeroverganger som krysser 

Rådhusgata er innregulert. 

 

Fortau, gang/sykkelvei og annen veggrunn 

Nytt fortau er innregulert langs Mellomveien og Rådhusgata. Gang/sykkelvei og annen veggrunn 

er regulert der eksisterende vei og arealer ligger. 

 

Parkering 

Det er regulert to parkeringsplasser der eksisterende parkeringsplasser ligger. Bruken av 

parkeringsplassene er ment å kunne fortsette som i dag.  

 

Byggegrenser 

Byggegrensene er regulert tett inntil vegsystemet rundt tomta for å få til en best mulig utnytting 

og mulighet for kvartalsstruktur og urbant preg. Mot øst er byggegrensen langt i formålsgrensen. 

 

Utnyttingsgrad 

Minimum grad av utnyttelse er satt til 100 % BRA og maksimum 200 % BRA. 
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5. Planprosessen 
 
Oppstartsmøte med kommunen ble avholdt 18.05.2017 og oppfølgende drøftingsmøte ble avholdt 

05.03.2018. 

 

Kunngjøring om planoppstart ble annonsert i lokalavisa Hitra-Frøya 09.06.2017 og på kommunens 

hjemmeside. Naboer og sektormyndigheter ble tilskrevet med brev. 

 

Forhåndsuttalelser: 

Det er mottatt forhåndsuttalelse til planforslaget fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Sør-Trøndelag 

fylkeskommune og Statens vegvesen. 3 naboer har kommet med uttalelser i saken. 

Kopi av uttalelsene følger vedlagt. 

 

• Fylkesmannen i Sør-Trøndelag: 

Fylkesmannen skriver at det må vurderes behov for støyutredninger og vurderes om grunnen i 

området kan inneholde miljøgifter. 

Alle saker som berører natur og miljø skal vurderes etter prinsippene i naturmangfoldloven. 

Mener det er positivt at det planlegges boliger i kommunesenteret og at det må legge til rette for 

høy arealutnytting i planområdet. ROS-analyse må utarbeides. 

Relevante folkehelsetema må vurderes og ivaretas. Hensiktsmessige leke- og uteoppholdsarealer 

må avsettes i planen og det må fokuseres på gode gang- og sykkelveier som sikrer trygg ferdsel til 

skole og barnehage. 

 

Kommentar: 

Støv- og støykrav i bygge- og anleggsperioden, samt henvisning til gjeldende støykrav på lek- og 

uteoppholdsarealer er inntatt i planbestemmelsene. Øvrige kommentarer er fulgt opp så godt som 

mulig i planforslaget. 

ROS-analyse følger som vedlegg til planforslaget. 

 

 

• Sør Trøndelag fylkeskommune: 

Fylkeskommunen viser til flere bestemmelser i gjeldende reguleringsplan og kommunedelplan. De 

mener det er stor avstand mellom skisseprosjektet og gjeldende planbestemmelser, og forventer 

derfor at kommuneplanens bestemmelser blir lagt til grunn for videre arbeider med planen.  

Tiltakets størrelse bør reduseres og tilpasses omgivelsene bedre.  

Viser til PBLs § 29-2 Visuelle kvaliteter og Miljøverndepartementets veileder T-1179 Estetikk i Plan- 

og byggesaker. 

Universell utforming må ivaretas i planleggingen, gode solforhold for boligene må vektlegges og 

det avsettes gode uteområder som er egnet for lek og opphold. 

Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner innen området. 

 

Kommentar: 

Kommentarene er tatt til etterretning og prosjektet er endret mye i forhold til opprinnelige planer. 
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• Statens vegvesen: 

Mener det må tas hensyn til myke trafikanter og reguleres inn fortau langs Mellomveien og 

Rådhusveien. Gode gangveier fra parkeringsplassene og inn til forretningsbyggene må vektlegges, 

og det må reguleres inn tilstrekkelig med parkeringsplasser for sykkel. 

 

Kommentar: 

Kommentarene tas til etterretning. 

 

• Naboer: 

Ansgar Antonsen, hjemmelshaver gnr. 21 bnr. 378 og 108 -Mellomveien 18: 

Mener utbyggingen vil få betydelige negative følger ved at den vil ta all havutsikt. Boligens verdi vil 

bli forringet og det vil bli krevd erstatning for dette. Utbyggingen vil ødelegge et godt og trivelig 

boligområde. 

 

Hans Rabben, hjemmelshaver gnr. 21 bnr. 99 -Mellomveien 16: 

Utbyggingen vil frata eiendommene som grenser opp til Mellomveien på vestsiden all sjøutsikt. 

Dette er helt uakseptabelt og vil medføre betydelig verdiforringelse av eiendommen.  

Det er i dag mye trafikkproblemer i Mellomveien, noe som vil øke etter utbyggingen. 

Fortau må etableres på østsiden av Mellomveien. 

Håper kommunen ikke godkjenner det planlagte utbyggingen. En evt. godkjenning vil bli påklaget. 

 

Hans Anton Grønskag: 

Sentrumsbebyggelsen på Sistranda er lite enhetlig og harmonerer ikke. Parkeringsplasser må 

innpasses i byggene slik at ikke så mye areal tas i bruk til parkering. 4. etasjer bryter med 

kommunens retningslinjer. 

Store kubiske former må unngås fordi de bryter med lokal byggeskikk. Store bygg bør brytes ned 

til mindre dimensjoner. Tettstedets historie må komme frem. Synlige materialer (overflater) må stå i 

stil med omgivelsene og skikk på stedet. 

 

Kommentar: 

Prosjektet er som tidligere nevnt endret vesentlig i forhold til de første planene. Bygningsvolumene 

er brutt opp og tanken er å oppføre to større leilighetsbygg med god avstand imellom. Videre er 

det avsatt store arealer for lek- og uteopphold. Det meste av parkeringen er plassert i 

parkeringskjeller. Fortau er innregulert på østsiden av Mellomveien og på sørsiden av Rådhusgata. 

 

Tomta er avsatt til utbyggingsformål i gjeldende arealplaner, og kommunedelplan for Sistranda 

tillater en maks gesimshøyde på 13 meter og maks mønehøyde på 16 meter målt fra 

gjennomsnittlig terreng. 

Planlagte tiltak er innenfor maks tillatte mønehøyde i dagens kommunedelplan. 
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6. Beskrivelse av dagens situasjon og konsekvenser av 
planforslaget 

 

6.1 Tidligere bruk av eiendommen 

Området var tidligere bebygd med eneboliger. Disse ble revet i perioden 2008-2015. 

 

 
Figur 8: Flyfoto fra 2008 

 

6.2 Grunnforhold 

I og med at tomta er utgravd har en god oversikt over grunnforholdene. Som bildene under viser 

er det mye fjell på tomta og grunnforholdene vurderes derfor som stabile. Helningen på tomt gjør 

den godt egnet for bygging av parkeringskjeller. 

I byggesaken må rådgiver geoteknikk vurdere behov for grundigere undersøkelser i forbindelse 

med detaljprosjekteringen. 
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Figur 9: Bilder som viser fjell på byggetomta 

 

På NGU´s løsmassekart er det vist at det er tykk strandavsetning og bart fjell, stedvis tynt dekke på 

tomta. 

 

 

Figur 10: Løsmassekart (NGU) 

 

6.3 Kulturminner 

Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner innen området. Dette bekreftes også av 

fylkeskommunen i deres uttalelse. 

 

6.4 Natur, friluftsliv, folkehelse og grønnstruktur 

Planforslaget vil ikke komme i konflikt med allmenne friluftsinteresser. Ifølge Miljødirektoratets 

naturbasekart er det heller ikke registrert noen viktige naturtyper eller viltregistreringer i området. 

Kort vei til marka gjør at området ligger godt til rette for friluftsliv og positivt med hensyn til 

folkehelseperspektivet. 
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6.5 Barns interesser, lek- og uteoppholdsareal

Som utomhusplanen viser er det avsatt store arealer til lek og uteopphold rundt boligblokkene.
Utomhusplan med mer detaljering som viser plassering av lekeapparat, bord, benker etc. skal
utarbeides i byggesaken. Kommunens norm for utendørs oppholdsareal er hjemlet i
planbestemmelsene. Alle felles uteoppholdsareal skal være ferdig opparbeidet før boligene tas i
bruk.
Videre er det kort veg til skolen med tilhørende utomhusanlegg med ballplass, lekeapparatetc.,
Frøyahallen og Frøya storhall. Gjennom opparbeidelse av attraktive leke- og uteoppholdsareal og
etablering av fortau og overganger som regulert vil en ivareta hensynet til barn og unges behov for
gode oppvekstsvilkår og nærmiljø.

Figur11: Lokalisering av leke- og uteoppholdsarealer, haller og idrettsanlegg

6.6 Landskap og lokalklima.

Tomta ligger østlig vendt med bebyggelse og veisystem rundt. Mellomveien som grenser inntil
planområdet i vest ligger på ca kote 21,70 mens parkeringsplassene øst i planområdet ligger ca på
kote 18,10.
Eksisterende bebyggelse vil kunne skjerme bebyggelsen mot noe vind, men som omtalt i ROS-
analysen er Frøya vindutsatt og kommuneplanen angir sterk vind som en naturgitt fare for Frøya.
Tomta har gode solforhold.

6.7 Teknisk infrastruktur

Vann, avløp og overvann skal tilkobles kommunalt anlegg. Det vil bli stilt rekkefølgekrav i
reguleringsbestemmelsene om at det må foreligge byggetillatelse for tekniske anlegg før
byggearbeidene kan igangsettes. Det må sendes inn tekniske planer som viser løsninger for vann,

Frøya storhall
Skole

Frøyahallen
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avløp, overvannshåndtering, brannvannsdekning, veilys og strømforsyning, veg/fortau og parkering 

før igangsettingstillatelse blir gitt. 

 

Parkering: 

Det er naturlig at denne sentrumstomta får høg utnytting med urbant preg. De fleste 

servicetilbudene vil være tilgjengelig i gangavstand og dette tilsier at parkeringskravene bør kunne 

reduseres for dette området. Vi foreslår derfor at kravet settes til 1,5 biler pr. leilighet, derav 1 i 

garasje. Alle leilighetene vil få 1 plass i sokkeletasje, mens det tilrettelegges for gjesteparkering på 

bakkeplan med innkjøring fra Mellomveien. 

Alle boenhetene skal ha tilgang til sykkelparkering jfr. krav i planbestemmelsene. 

Bruken av de regulerte parkeringsplassene (o_SPA1 og o_SPA2) er ment å kunne fortsette som før, 

dvs. de brukes av besøkende til bla. Kysthaven og Stjernesenteret. 

 

Veiadkomst: 

Hovedadkomsten til bygget blir nordfra via Rådhusgata og bruk av eksisterende avkjørsel til 

parkeringsplassen o_SPA1. Fra parkeringsplassen blir det innkjøring til parkering i sokkeletasje.  

Den sørlige delen av sokkeletasjen skal benyttes til parkering for leilighetene. 

Innkjøring til denne delen av sokkeletasjen blir fra parkeringsplass o_SPA2. Dette medfører noe mer 

trafikk sørover ut på Sørveien, men siden dette kun er parkering til leilighetene og ikke 

butikkbesøkende, vurderes dette som uproblematisk. 

6.8 Renovasjon 

Valg av avfallsløsninger og plassering skal avklares nærmere i byggesaken. Det er inntatt i 

planbestemmelsene av plassering av avfallsbeholdere må fremgå på utomhusplan. 

6.9 Kollektivdekning 

Det er kort vei til bussholdeplasser som ligger langs fylkesvei 714 øst for planområdet. Gang- og 

sykkelveier er etablert frem til disse. 

6.10 Trafikksikkerhet 

Nytt fortau er innregulert langs Mellomveien med tilkobling til eksisterende fortau på sørsiden av 

Rådhusgata. Ny overgang er innregulert like øst krysset Mellomveien/Rådhusgata. 

Dette vil sikre trafikksikre løsninger for myke trafikanter til bla. skole, servicefunksjoner og 

kollektivtilbud. 

Hovedadkomsten vil bli nordfra fra Rådhusgata. Her er det regulert gang- og sykkelveier på begge 

sider av gata, fartsdempende tiltak er utført og krysset ved fylkesveien har oversiktlige siktforhold. 

6.11 Byggeskikk, estetikk og landskap 

Reguleringsbestemmelsene sier at bebyggelsen skal gis en estetisk tilfredsstillende form, 

materialbehandling og farge. Det følger også av plan- og bygningslovens § 29-2 at tiltaket skal 

prosjekteres og utformes slik at det etter kommunens skjønn innehar gode visuelle kvaliteter både i 

seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering. 

 

Utbyggingen av denne tomta vil være fortetting i eksisterende sentrumsområde. 

Som bildene under viser er det stor variasjon i omkringliggende bebyggelse og det er ikke noen 

enhetlig byggeskikk i området fra før. På vestsiden av planområdet består bebyggelsen stort sett 

av eneboligbebyggelse, mens en på østsiden har større bygningsvolumer med bla. annet 

forretninger, hotell og kontorlokaler. 
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Figur 12: Bebyggelsen på østsiden av tomta 

 

 

   
Figur 13: Bebyggelsen på vestsiden av tomta 

 

 

 
Figur 14: Bebyggelsen på sørsiden av tomta 
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Tomta har fra øst til vest en høydeforskjell på ca 3,5 meter og den egner seg derfor godt for 

bygging av sokkeletasje. Vedlagte skisseprosjekt viser derfor en løsning med en stor sokkeletasje 

som skal benyttes til parkering og noe til forretningsareal. 

 

Videre er det planlagt to leilighetsbygg over sokkeletasjen med mye uteoppholdsareal og noe 

bakkeparkering. Begge byggene er planlagt i 4. etasjer med flatt tak. Toppetasjen skal være 

inntrukket. 

 

I forhold til de første tegningene er bebyggelsen brutt opp bla. for å få en bedre tilpasning til 

omgivelsene og bedre arealer til lek- og uteopphold. 

 

 

Figur 15: Bebyggelsen sett fra sørvest 

 

 

 

Figur 16: Bebyggelsen sett fra nordvest 
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Figur 17: Bebyggelsen sett fra sør 

 

 

 
Figur 18: Bebyggelsen sett fra øst 

 

Materialer 

Valg av materialer er ikke avklart ennå, dette skal gjøres i byggesaken. Sannsynligvis vil det bli 

brukt mye trepanel i kombinasjon med fasadeplater. Eksponerte deler av sokkeletasjen skal også 

prioriteres slik at de får en bra kvalitet i utforming og materialbruk. 

 

Landskap 

Det er planlagt en stor utbygging på en veldig sentral tomt, og planene vil være et stort skritt i 

retning en urbanisering av sentrumsområdet. 

 

 
Figur 19: Fugleperspektiv fra nordvest 
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Figur 20: Fugleperspektiv fra sørvest 

 

 
 

 
Figur 21: Fugleperspektiv fra sørøst 
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Figur 22: Fugleperspektiv fra nordøst 

 

 

 

 
Figur 23: Terrengsnitt med bygningsvolum 

 

6.12 Sol- og skyggeanalyse og konsekvenser for naboer 

Det er utført en sol- og skyggeanalyse som viser at uteområdene vil få tilfredsstillende solforhold. 

Det er god avstand til boligene vest for planområdet, ca 25-30 meter. Sol- og skyggeanalysen viser 

situasjonen kl 09, 12, 15 og 18 ved vårjevndøgn, midtsommer og høstjevndøgn.  

Analysen viser at boligene blir svært lite påvirket. Det er kun boligen på eiendommen 21/303 som 

vil miste noe morgensol på høsten. Det er også en del større trær vest for Mellomveien som gjør at 

situasjonen vil bli lite endret i forhold til dagens situasjon. 

Utsikten til boligene vil naturlig nok bli redusert ved en slik utbygging, men dette er det tatt hensyn 

til ved at bygningsmassen er brutt opp i to større enheter og plassert med god avstand mellom 
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hverandre for å gi utsikt mellom blokkene. 

Det er også viktig å understreke at det ikke planlagt noen høyere bebyggelse enn det som allerede 

er tillatt i gjeldende kommunedelplan. 

6.13 Trafikk og støy 

Planområdet grenser inntil Rådhusgata i nord og Mellomveien i vest. Begge veiene har lav 

fartsgrense og lav ÅDT. Planområdet berører ikke støysonene langs fylkesvei 714. 

I planbestemmelsene er det inntatt bestemmelser om at støy innenfor det regulerte området skal 

være i henhold til Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i 

arealplanleggingen. Videre er inntatt i bestemmelsene at kommunen kan kreve støyutredning i 

forbindelse med byggesaken. 

6.14 Forurensning 

Det er ikke kjent at det har vært lokalisert virksomheter/aktiviteter i området som kunne ha påført 

området forurensning. 

6.15 Universell utforming 

Reguleringsbestemmelsene sikrer at prinsippene om universell utforming skal legges til grunn ved 

utbygging av området. I byggesaken må det fremlegges tegninger, utomhusplan og evt. 

beskrivelser som tydeliggjør hvordan kravene er ivaretatt. 

Med bakgrunn i dette er prinsippet om universell utforming ivaretatt. 

6.16 ROS-analyse 

Det er gjennomført ROS-analyse, se vedlegg. 

ROS-analysen viser at området ikke er utsatt for stor risiko eller sårbarhet. Området ligger på Frøya, 

så det er naturlig vindutsatt. Deler av planområdet blir liggende innenfor område med radon -høy 

aktsomhetsgrad. Det forutsettes at krav i Teknisk forskrift følges opp slik dette forholdet blir 

ivaretatt. Nye fortau med tilkobling til eksisterende fortau, samt overganger er innregulert, og disse 

tiltakene skal da ivareta sikkerheten for myke trafikanter. 

Teknisk plan må utarbeides i byggesaken og denne skal godkjennes av kommunen før igangsetting 

av byggearbeider.  

6.17 Demografiske forhold 

Planlagt utbygging vil tilføre ca 40 nye boenheter til området. Det kan regnes 2,6 beboere pr. 

enhet, mens 100 boenheter generer 6,5 barn pr. alderstrinn. 

 

Med utgangspunkt i ovennevnte gir dette følgende tilførsel av beboere: 

 

40 boenheter * 2,6 beboere/boenhet = ca 104 nye beboere 

 

40 boenheter * 6,5 barn = 2,6 barn pr. årstrinn i skolen. 

     100 

    

Hvis 80 % av disse trenger barnehageplass, vil tiltaket generere: 

2,6 * 0,8 = 2 barnehageplasser  

 

Det påpekes at dette er estimat og vil avhenge av hvilke aldersgrupper som bosetter seg i området. 
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6.18 Kriminalitetsforebygging 

Ute- og gangområdene skal ha godt med belysning slik at en i størst mulig grad unngår dødsoner 

hvor det ikke er innsyn og belysning. Dette må prosjekteres og beskrives nærmere i byggesaken. 

6.19 Naturmangfoldloven §§ 8-12 

Loven skal ivareta mangfoldet av naturtyper innenfor deres naturlige utbredelsesområde og med 

det artsmangfoldet og de økologiske prosessene som kjennetegner den enkelte naturtype. 

Naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn for offentlig saksbehandling. Vurderingene 

nedenfor er basert på tilgjengelige databaser og kunnskaper om området.  

 

Naturmangfoldloven § 8 (Kunnskapsgrunnlaget)  

Vurdering av konsekvenser for naturmangfoldet innenfor og i umiddelbar nærhet av planområdet 

er basert på foreliggende grunnlagsdokumentasjon fra ulike relevante databaser. Det er ikke 

gjennomført nye feltregistreringer som ledd i planarbeidet.  

Tomta er utgravd og store deler av den brukes i dag til parkering og lagring. Kunnskapsgrunnlaget 

vurderes som tilstrekkelig. 

 

Naturmangfoldloven § 9 («Føre-var-prinsippet»)  

Første ledd omhandler at tilstrekkelig kunnskap skal ligge til grunn for beslutninger om inngrep i 

naturmiljøet. Viser her til punkt foran.  

I andre ledd slås det fast at forvaltningen har en handlingsplikt i forhold til å reagere på tiltak der 

det er risiko for alvorlig og/eller irreversibel skade på naturmangfoldet. 

Det er ikke påvist at det i oppdragsområdet foreligger risiko for alvorlig og /eller irreversibel skade 

på naturmangfoldet.  

 

Naturmangfoldloven § 10 (Økosystemer og samlet belastning)  

En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastningen som økosystemet er, 

eller vil bli utsatt for. Den samlede belastningen ved utbygging av tomta vurderes til å være 

minimal. 

 

Naturmangfoldloven § 11 (Tiltakshavers plikt til å dekke skader ved miljøforringelse)  

Tiltakshaver skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som 

tiltaket volder, dersom det ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.  

Skadeomfanget innen oppdragsområdet vurderes å være svært beskjedent.  

 

Naturmangfoldloven § 12 (Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)  

Tiltakshaveren er forpliktet til å benytte teknikker og driftsmetoder som er mest mulig optimale i 

forhold til naturmiljø, økonomiske forhold og samfunnsmessige forhold.  

Det foreligger ikke informasjon som tilsier at det må settes krav til spesielle teknikker eller 

driftsmetoder.  

 

 

Orkanger 08.11.2018 

On arkitekter og ingeniører AS 
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Planident : 1620201703 

Arkivsak : 

 

Reguleringsplan for Rådhustoppen  

 

Reguleringsbestemmelser       Sign:…………………………………….. 

 

Dato for siste revisjon av planbestemmelser : 05.06.2019 

Dato for godkjenning i kommunestyret  :  
 

§1 AVGRENSING 

Regulert område er vist med reguleringsgrense på plankart med plan-ID 1620201703, sist revidert 

05.06.2019. 

Disse bestemmelsene gjelder for arealet som ligger innenfor plangrensen.  

 

§2 REGULERINGSFORMÅL 

I medhold av plan- og bygningsloven §12-5 og §12-6 er planområdet inndelt i arealer med følgende 

arealformål og hensynssoner:  

Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5 nr 1) 

 Kombinert formål bolig/forretning (B/F) 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5 nr 2) 

 Kjøreveg (o_SKV) 

 Fortau (o_SF) 

 Gang/sykkelveg (o_SGS) 

 Annen veggrunn- grøntareal (o_SVG) 

 Parkeringsplass (o_SPA1 og o_SPA2) 

Hensynssone 

 Frisiktsoner (H140) 

Regulering av eierskap er angitt på planen ved f_ foran feltnavn for fellesområder og o_ foran feltnavn 

for offentlige områder. Øvrige områder skal ha annet eierskap. 
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§3 FELLESBESTEMMELSER 

§ 3.1  Generelle bestemmelser 
a) Støy innenfor det regulerte området skal være i henhold til Miljøverndepartementets 

retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442/2012), tabell 3, i T-

1442/2012- kap.3, eller senere vedtatte endringer av regelverket. 

b) Bebyggelsen skal gis en estetisk tilfredsstillende form, materialbehandling og farge. Dette må 

beskrives og illustreres i byggesaken.  

c) Universell utforming: All bebyggelse, utearealer og samferdselsanlegg skal være universelt 

utformet i samsvar med byggeteknisk forskrift. 

d) Plan for hvordan sikre omgivelsene mot støy og støv i bygge- og anleggsfasen skal følge med 

søknad om igangsettelse. Planen skal gjøre rede for trafikkavvikling, massetransport, 

driftstider, trafikksikkerhet for gående og syklende, renhold, støvdemping og støyforhold. 

Nødvendige vernetiltak skal være etablert før bygge- og anleggsarbeidet kan settes i gang.  

 

§ 3.2  Kulturminner 
a) Dersom det i forbindelse med arbeidene oppdages automatisk fredete kulturminner iht. kml. 

§4 eller kml. §14, skal arbeidet straks stanses og funnet skal meldes 

kulturminnemyndigheten i Trøndelag fylke.  

§ 4 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

§ 4.1 Kombinert formål bolig/forretning (B/F) 
a) Området skal benyttes til oppføring av kombinert bolig- og forretningsbygg med tilhørende 

anlegg som adkomst, parkering, ute- og lekeoppholdsareal og plass for avfallsbeholdere. 

Sokkeletasjen skal benyttes til parkering for boliger og forretninger, samt til forretningsareal. 

Etasjene over sokkeletasjen skal benyttes til boligformål, adskilt som to blokker med lek- og 

uteoppholdsarealer imellom. 

 

b) Utnytting:  

Maksimum grad av utnyttelse: 200% BRA 

Minimum antall boenheter: 35 

Maksimum antall boenheter: 45 

 

c) Høyde:  

Maksimum tillatte møne- og gesimshøyde er 16 meter. Høyde måles fra gjennomsnittlig 

ferdig planert terreng. 

 

d) Parkeringskrav:   

Kategori Grunnlag pr. Bil Sykkel 

Bolig Pr. boenhet Min. 1,5. Derav 1 i garasje Min. 2 

Forretning 100 m2 BRA Min. 2 Min. 0,7 

Lager 100 m2 BRA Min. 0,3 Min. 0,2 

 
Minimum 10 % av opparbeidede parkeringsplasser for bil skal utformes for 
funksjonshemmede (HC). 
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e) Krav om utendørs oppholdsareal: 

 Minimum 6 m2 privatareal pr. boenhet. 

 Minimum 25 m2 fellesareal pr. boenhet 

Fellesareal skal tilrettelegges for allsidig lek og aktiviteter for ulike brukergrupper. De skal 

tilrettelegges med universell utforming og ha en skjermet plassering med gode sol-, terreng- og 

miljøforhold. Fellesarealene skal ha en trafikksikker og tydelig adkomst fra boligene de tilhører. 

Småbarnslekeplasser må utstyres med sandkasse, sittegruppe, huskestativ evt. annen lekeinnretning. 

Arealene skal være ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse for ny bebyggelse. 

 

§ 5 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR  

§ 5.1 Kjøreveg 
 Områdene o_ SKV1 og o_SKV2 skal være offentlig kjøreveg inkl. vegskulder. 

§ 5.2  Gang- og sykkelveg 
Området o_SGS skal være offentlige gang- og sykkelveger inkl. vegskulder. 

§ 5.3 Fortau 
 Området o_ SF skal være offentlige fortau 

§ 5.4 Annen veggrunn 
Dette er areal langs vegbanen og parkeringsplasser for grøfter, skråningsutslag og evt. 

teknisk anlegg. 

§ 5.5 Parkeringsplasser 
Områdene o_SPA1 og O-SPA2 er avsatt til offentlige parkeringsplasser. Parkeringsplassene 

skal asfalteres. 

 

§ 6 HENSYNSSONER 

§ 6.1 Sikringssoner 
 Sikringssone – frisikt (H140) 

Frisikt skal tilrettelegges som vist i planen. I frisiktområdene skal det ikke være sikthindrende 

vegetasjon, gjerder, murer eller andre synshindre med en høyde på over 0,5 meter over 

tilstøtende vegers planum. 
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§ 7 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

§ 7.1  Før igangsettingstillatelse 

Før igangsettingstillatelse kan gis, skal utomhusplan være godkjent. Utomhusplan skal leveres i 

målestokk 1:200 eller 1:100 og inneholde følgende:  

- Bygningers plassering og høyde målsatt ved inngangspartiet  
- Utforming av uteområder med høydeangivelser og materialbruk. Herunder kommer 

utearealer for opphold, lek og beplantning  
- Eventuelle gjerder/sikring der dette er påkrevd ihht. TEK. 
- Utvendig opplegg for renovasjon  
- Utvendig belysning 
- Frisiktsoner mot offentlige trafikkområder  
- Atkomstforhold og eventuelle interne veier med snuplasser, parkeringsplass for ansatte og 

hente/bringeplasser, eventuell oppstillingsplass for minibusser og maxitaxier, sykkelparkering 
og varelevering. 

 
Øvrig dokumentasjon som skal følge byggesøknaden:  

- 3D-visualisering, som fotomontasje og/eller perspektivtegninger 
- Sol/skyggediagram  
- Angivelse av hvordan estetikk ivaretas   
- Angivelse av hvordan universell utforming ivaretas   
- Støyberegninger for utendørs og innendørs støy hvis dette kreves av kommunen og  

ivaretakelse av evt. støykrav og aktuelle støytiltak  
 
 
§ 7.2  VA-plan, tekniske anlegg mm. 

Det skal foreligge byggetillatelse for tekniske anlegg (vei, vann, avløp og veilys) før arbeidene kan 
igangsettes. Tekniske anlegg skal bygges etter den til enhver tid gjeldende kommunale standard. 
Vedlagt søknaden om tekniske anlegg skal det foreligge:  

- Løsning for lokal overvannshåndtering og eventuell fordrøyning. 

- Vann- og avløpsplan 

- Løsning for tilstrekkelig brannvann for alle bygningene i området.  

Vei, vann og avløp, uteareal og andre tekniske anlegg må være ferdigstilte før 

brukstillatelse/ferdigattest gis. 
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FRØYA KOMMUNE 

Samlet saksframstilling   
Saksbehandler: 

Tina Eltervåg 

Arkivkode:  

PLAN 1620201703 

Arkivsaksnr: 

17/1406 

    Gradering:  

  

 

Behandling: 

20/19 Hovedutvalg for forvaltning 14.02.2019 

96/19 Hovedutvalg for forvaltning 13.06.2019 

78/19 Kommunestyret 20.06.2019 

 

SAMLET SAKSFREMSTILLING - REGULERINGSPLAN RÅDHUSTOPPEN - GNR 21 BNR 378 - 

385  

 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 20.06.2019 sak 78/19 

 

Behandling: 

 

Vedtak: 

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

for Rådhustoppen (planid: 1620201703) som vist på planbestemmelser og plankart datert 05.06.19 og 

planbeskrivelse datert 08.11.18.  

 

2. Deler av detaljreguleringsplan for Sistranda, sentrum sør (1620200705), vedtatt 25.09.07, inkludert 

alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, oppheves.  

 

Enstemmig. 

 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for forvaltning den 13.06.2019 sak 96/19 

 

Behandling: 

 

Vedtak: 

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

for Rådhustoppen (planid: 1620201703) som vist på planbestemmelser og plankart datert 05.06.19 og 

planbeskrivelse datert 08.11.18.  

 

2. Deler av detaljreguleringsplan for Sistranda, sentrum sør (1620200705), vedtatt 25.09.07, inkludert 

alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, oppheves.  

 

Enstemmig. 

 

 

Innstilling: 

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

reguleringsplan for Rådhustoppen (planid: 1620201703) som vist på planbestemmelser og 

plankart datert 05.06.19 og planbeskrivelse datert 08.11.18.  

 

2. Deler av detaljreguleringsplan for Sistranda, sentrum sør (1620200705), vedtatt 25.09.07, 

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

Utredning: 
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Vedlegg: 

1. Plankart, datert 08.11.18 

2. Planbestemmelser, datert  

3. Planbeskrivelse, datert 08.11.18 

4. ROS-analyse, datert 08.11.18 

5. Samlet sol-skygge analyse, datert 26.09.18 

6. Situasjonsplan og terrengsnitt 

7. Plan sokkel 

8. Sammendrag innkomne merknader med kommentar 

9. Innkomne merknader  

Saksopplysninger:   

Planforslaget 

Forslag til detaljregulering for Rådhustoppen er mottatt fra ON arkitekter og ingeniører AS, på 

vegne av Utvær AS. Planforslaget berører eiendommene: 21/378, 21/49, 21/234 og 21/292.  

Hensikt med regulering 

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for bygging av et kombinert bolig- og forretningsbygg på 

tomten bak Stjernesenteret. Med tanke på tomtens sentrale beliggenhet er det ønske om å få til en høy 

utnyttelse, utnyttelse av eksisterende infrastruktur og en klimavennlig utbygging som genererer lite 

transport.  

Det nye bygget er planlagt med parkering og næringslokaler i sokkel, mens det over sokkeletasjen er 

planlagt to adskilte boligblokker, begge i 4 etasjer. Øverste etasje vil være inntrukket. Mellom og rundt 

blokkene er det satt av store arealer til lek og uteopphold. I tillegg skal noe areal brukes til 

gjesteparkering, sykkelparkering, renovasjonsanlegg mm.  

Forhold til overordnete planer 

Framlagte planforslag er basert på forrige kommunedelplan for Sistranda (1620200903). Planforslaget 

tok derfor utgangspunkt i de planbestemmelsene som da var gjeldende. Planforslaget brøt med 

kommunedelplan for Sistranda (1620200903) på høyder og parkering.  

I henhold til ny kommunedelplan for Sistranda (1620201508) pkt. 1.2, gjelder kommunedelplanen for 

Sistranda foran tidligere vedtatte planer når plankart og bestemmelser ikke samsvarer med 

kommunedelplanen. I henhold til punkt. 1.15 i kommunedelplanen for Sistranda (1620201508) skal 

gesimshøyde/mønehøyde ikke overstige 16 m over gjennomsnittlig planert terreng for områder avsatt til 

kombinert formål forretning/kontor (F1 til F2) og forretning/bolig/offentlige formål i reguleringsplanen 

for Sistranda – sentrum sør (1620200705). Da planområdet for Rådhustoppen er regulert til 

forretning/bolig/offentlige formål, ligger reguleringsplanen nå innenfor gjeldende kommundelplan når 

det gjelder høyde.  

Det foreslås en lavere parkeringsdekning enn hva som er angitt i kommuenplanens arealdel 

(1620200803) pkt. 3.5. Det legges opp til 1.5 parkeringsplasser per boenhet i planforslaget, der kravet 

er 2 i kommuneplanen. Deretter er kravet 2 plasser per 100 m2 i planforslaget for lager og forretning, 

hvorav kommuneplan angir henholdsvis 0,5 og 1,5-3 plasser per 100 m2. 

Førstegangsbehandling 

Planforslaget ble førstegangsbehandlet i Hovedutvalg for forvaltning den 14.02.2019, sak 20/19. 

Hovedutvalg for forvaltning vedtok å fremme saken og sende den på høring og legge den ut til offentlig 

ettersyn i perioden 19.02.2019 – 05.04.2019.  

Følgende skulle avklares før sluttbehandling:  
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a) Plankart skal detaljeres i større grad for å vise hvor bygningskropper skal oppføres, i henhold til 

skisser 

b) Avkjørsel ut mot Sørveien må utbedres for å sikre trafikksikkerhet og gi et oversiktlig 

trafikkbilde for utrykningskjøretøy, kjørende og myke trafikanter til Kysthaven. Det må utføres 

konkrete utbedringstiltak eller vurderes om all trafikk til parkeringskjeller skal gå gjennom 

Rådhusgata. 

Innsigelser  

Det er ikke fremsatt innsigelser til planforslaget for Rådhustoppen (162020170).  

Høringsuttalelser 

Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 19.02.2019 – 05.04.2019. I samme periode ble 

forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 6 

uttalelser. Disse følger saken som utrykte vedlegg. Merknadene er referert i tabell 1.   

 

 

 

 

 

Tabell 1: Innkomne merknader til høring og offentlig ettersyn i perioden 19.02.19 – 05.04.19 samt 

Rådmannens kommentar til merknadene.  

Merknad Rådmannens kommentar 

Fylkesmannen i Trøndelag (Datert 29.03.2019) 

 

Overordnede føringer  

1. Det er i både plankart og i bestemmelsene § 4.1 b) utnytting angitt: Minimum grad av 

utnyttelse 100% BRA, maksimum 200% BRA. Fylkesmannen er generelt opptatt av intensiv 

arealbruk med en høy grad av utnyttelse. Vi gjør likevel oppmerksom på at % BRA iht. TEK 

17 § 5-5 angir forholdet mellom bruksareal etter § 5-4 og tomtearealet. Prosent bruksareal 

fastsetter forholdet mellom bebygd og ubebygd del av tomta. Slik bestemmelsen da er utformet 

skal minimum 100 % og maksimum 200% av tomta inngå i bruksarealet, hvilket neppe er 

intensjonen. Se for øvrig veiledning til TEK 17 kap. 2 om grad av utnytting. 

 

Felles vurdering Landbruk og Klima og miljø 

2. Det er godt i tråd med Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging (SPR-BATP) at denne sentrumsnære tomta gis en høg utnytting, samt at 

området planlegges med et urbant preg. Det legges til rette for en høy arealutnytting i 

planområdet, med ca 40 boenheter innenfor området. En effektiv arealbruk i sentrum vil bidra 

til å redusere presset på omkringliggende jordbruksområder i et langsiktig perspektiv. I 

forslaget til reguleringsbestemmelser er det kun gitt bestemmelser om min og maks % BRA. 

For også å sikre en høg utnytting i form av antall boenheter innenfor planområdet, gir vi et 

faglig råd om at reguleringsbestemmelsene også suppleres med dette. Minimum antall 

boenheter må ligge tett opp til maks antall boenheter. 

 

Helse og omsorg 

3. Uteoppholdsarealet er et viktig element i bokvaliteten både med tanke på fysisk aktivitet og 

sosialt samvær. Av plankartet går det ikke fram hvor det felles uteoppholdsarealet med 

lekeplass eller bebyggelsen skal plasseres. Det foreligger illustrasjoner som skisserer mulig 

plassering. Dette gir liten forutsigbarhet. Det framgår av bestemmelsene at det skal foreligge 

en godkjent utomhusplan før igangsettelse. Med tanke på endelig plassering av felles 

uteoppholdsareal må det legges vekt på solforhold, tilgjengelighet, utforming og tilrettelegging 

for alle aldersgrupper. Kant- og restareal bør unngås da dette ikke vil være egnet som 

uteoppholdsareal. 

 

Fylkesmannens konklusjon 

  

  

  

1. Planbestemmelsene 

endres slik at det kun er 

angitt maks 200% BRA.  

 

2. Det vil bli lagt inn 

minimum antall boenheter i 

bestemmelsene som skal 

ligge tett opp til maks antall 

boenheter.  

 

3. Det er gitt i 

bestemmelsene § 7.1 at før 

igangsettelsestillatelse kan 

gis, skal utomhusplanen 

være godkjent. Det er 

beskrevet i 

planbestemmelsene § 4.1 at 

etasjene over sokkeletasjen 

skal benyttes til boligformål, 

adskilt som to blokker med 

lek- og uteoppholdsarealer 

imellom. Dette er illustrert 

på utomhusplanen som 

følger planforslaget.  

 

4. Innarbeides i 

bestemmelsene  
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4. Det fremmes følgende faglige råd til reguleringsplanen: 

For også å sikre en høg utnytting i form av antall boenheter innenfor planområdet, gir vi et 

faglig råd om at reguleringsbestemmelsene også suppleres med minimum antall boenheter. 

Dette må ligge tett opp til maks antall boenheter. 

 

Trøndelag Fylkeskommune (Datert 27.02.2019) 

Prosjektet er bearbeidet og endret vesentlig etter det som gikk ut i oppstartsvarselet. Byggene 

er endret for å gi godt med luft imellom, og ivareta siktlinjer for bakenforliggende bebyggelse. 

 

Trøndelag fylkeskommune har ingen avgjørende merknader til planen.  

 

Vurderer at det er liten risiko for at planen vil komme i konflikt med automatisk fredete 

kulturminner. Minner om den generelle aktsomhetsplikten etter § 8 i kulturminneloven. 

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

kulturminne), skal arbeidet stanses og fylkeskommunen varsles. 

  

  

  

Ok, ingen merknader 

Kommunalt brukerråd (Datert 01.04.2019) 

Brukerrådet vil påpeke at hensynet til universell utforming må følges både i bygninger og 

uteområdet. 

 

Brukerrådet vil be om å bli informert om tegninger og planer for tiltaket gjennom hele 

prosessen. 

  

Både uteområdet og 

bygninger vil bli universelt 

utformet. 

Rune Midtsian, Skagan AS (datert 20.02.2019) 

Frøya kommune v/ kommunestyret vedtok 27.09.18 ny Kommundelplan for Sistranda gjennom 

egengodkjenning. Dette er p.t. gjeldende overordnet plan for Sistranda, og det er derfor 

merkelig at administrasjonen tillater forslagsstiller å benytte Kommunedelplan for Sistranda 

fra 2009 i sitt forslag. 

 

Administrasjonen tillater i dette prosjektet gesims = 16 meter tiltross for at det i både gammel 

og gjeldende overordnet plan er gesims = 13 meter. Ber om at høyden på bygget reduseres 

i.h.t. bestemmelsene i gjeldende overordnet plan. 

 

Administrasjonens innstilling til byggehøyder i dette prosjektet oppleves som sterkt 

kritikkverdig og historieløst. Frøya kommune v/Kommunestyret vedtok 27. 09.18 ; - altså for 

under 6 mnd siden , en ny Kommunedelplan for Sistranda. I denne er det gitt 

høydebegrensninger for utbyggingsområdet på gesims = 13 meter og mønehøyde= 16 meter. 

Allerede nå ønsker altså Frøya kommune å fravike disse bestemmelsene og gi dispensasjon på 

byggehøyde noe som virker mildt sagt underlig. Et paradoks i dette er at i Kommundelplan for 

Sistranda fra 2009 for området vest for “Rådhustoppen”, dvs. “Midtsian”, var det 

bestemmelser om gesims = 10 meter og mønehøyde = 13 meter, mens det i gjeldende plan fra 

27.09.18 for samme området er dette redusert til gesims = 7 meter og mønehøyde = 10 meter. 

Altså: - Frøya kommune vil tillate at det bygges høyere på “Rådhustoppen” enn bestemmelsen 

i både gammel og ny Kommundelplan for Sistranda, mens fremtidig bebyggelse vest for 

utbyggingsområdet må redusere høydene. For oss er det ingen logikk i dette, og det er uhørt for 

oss at både eksistrende og ny bebyggelse vest for Mellomveien skal få reduserte sikts- og 

solforhold fordi administrasjonen og politikerne gir dispensasjoner på noe de selv har bestemt 

for under et halvår siden. 

 

Administrasjonen ønsker å tillate en mindre parkeringsdekning enn hva som gjelder for både 

gammel og gjeldende plan. Vi ber om at parkeringsdekningen innretter seg på overordnede 

bestemmelser. 

 

Vi ber videre om at administrasjonen definerer og kvalitetssikrer hva som er “gjennomsnittlig 

planert terreng” på disse tomtene. 

 

Administrasjonen skriver i sitt saksfremlegg at det både visuelt og solmessig har minimale 

konsekvenser for bebyggelsen vest for “Rådhustoppen”. Dette er fullstendig feil. Denne 

kolossen av et bygg vil få dramatiske konsekvenser for oss som bor vest for Mellomveien, og vi 

ber om at utbygger i forbindelse med denne høringen lager en modell i korrekt målestokk som 

Fra 

reguleringsbestemmelsene 

til kommunedelplanen for 

Sistranda (planid: 

1620201508), 

ikraftsettelsesdato 

27.09.2018 står følgende:  

 

1.2: Når ikke annet er 

bestemt, gjelder 

kommunedelplanen for 

Sistranda foran tidligere 

vedtatte planer når plankart 

og bestemmelser ikke 

samsvarer med 

kommunedelplanen. Alle 

reguleringsplaner vedtatt 

etter 01.01.16 gjelder foran 

kommunedelplanen for 

Sistranda. Dette gjelder også 

reguleringsplaner vist som 

hensynssoner i plankartet. 

 

1.15: Høydebestemmelser 

skal avklares gjennom 

reguleringsplan. Unntatt fra 

dette er: For områdene 

avsatt til kombinert formål 

forretning/kontor (F1 til F5) 

og forretning/bolig/offentlig 

formål i reguleringsplan for 

Sistranda – Sentrum Sør 

(planid: 1620200705), skal 

gesimshøyde/mønehøyde 

ikke overstige 16 m over 

gjennomsnittlig planert 

terreng. 
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inkludert sol-/skyggestudie, samt siktsforhold og visualiserer virkningene slik at både 

politikere og naboer eksakt kan se og oppleve hvordan dette bygget påvirker nærmiljøet. Vi 

tror dette bygget har et volum som gir konsekvenser som er langt unna tålegrensen for oss 

naboer selv om vi snakker om sentrumsområdet på Sistranda. 

 

Det påpekes at Mellomveien er smal og trafikkfarlig. Frøya kommune har selv tatt initiativet 

til å regulere inn fortau langs Mellomveien og har i attpåtil kjøpt tilbake areal fra utbygger for 

å bygge dette. Vi ber om at kommunen pålegger utbygger rekkefølgekrav mht. utvidelse av 

Mellomveien og bygging av fortau langs denne. Om Frøya kommune mot formodning tillater 

at gammel kommunedelplan for Sistranda Midtre benyttes og attpåtil gir dispensasjoner mht. 

både gesimshøyde og parkeringsdekning så forutsettes det at dette lager presedens for andre 

reguleringsplaner som er under arbeid på Sistranda. På bakgrunn av ovennevnte ber vi om at 

planforslaget avvises.  

 

En avsluttende kommentar/spørsmål: - når man i denne saken skal oppheve deler av en 

gjeldende reguleringsplan fra 2007 er det da ikke påkrevd at det må gjennomføres en egen 

separate reguleringsprosess for at opphevelsen skal være gyldig? 

 

Dvs. at planforslaget er i 

samsvar med ny vedtatt 

overordnet plan når det 

gjelder høyder. 

 

En mindre 

parkeringsdekning er 

godtatt da de fleste 

servicetilbudene vil være 

tilgjengelig i gangavstand. 

 

Gjennomsnittlig planert 

terreng er et begrep og 

beregnes etter at eventuelle 

terrengarbeider har funnet 

sted (i dette tilfellet er ikke 

annet angitt).  

 

Det er utarbeidet en 

sol/skygge analyse. 

Planområdet og 

nærliggende bebyggelse vil 

ha akseptable solforhold 

etter hva som kan forventes 

i et sentrumsområde.  

 

Det fattes vedtak ved 

egengodkjenning om at 

deler av reguleringsplanen 

Sistranda sentrum sør, 

oppheves og erstattes av ny 

plan.  

 

Hans Rabben (datert 02.04.2019) 

Jeg er svært forundret over at det nå planlegges å oppføre et forretningsbygg med fire etasjers 

boligblokker over sokkeletasje midt i sentrum. 

 

Det er snakk om 40 leiligheter med et estimert befolkning på over 100 personer. Dette vil føre 

til økt trafikk av biler, sykler, barn og voksne i et område som fra før er kaotisk p.g.a 

manglende planlegging. 

 

Det er litt vanskelig for meg å se, av det tilsendte materialet, hvilke følger et slikt bygg vil få 

for min bolig med hensyn til redusert sjøutsikt. Jeg påberoper meg rett til å komme tilbake med 

utfyllende kommentar når de endelige planer foreligger. 

 

Så langt jeg kan forstå av det tilsendte materialet fortoner dette bygg seg som en koloss i et 

område som er preget av lavhusbebyggelse og som fremstår som fullstendig uakseptabelt. 

Øvrige kommuner som tillater bygging av boligblokker - eksempelvis Hitra kommune, Fillan - 

har plassert disse helt i utkanten av sentrum og latt sentrum bestå av forretningsbygg og 

offentlige bygg. Dette er meget fornuftig og god planlegging.  

 

Et stadig tilbakevendende problem med planlegging av Sistranda sentrum er trafikkløsninger: 

● Veier i området er for smale og svingene er for skarpe. 

● Det er bygget såpass tett at det ikke er rom for fortau - eksempelvis Sørveien, hvordan tenkes 

hensynet til gående ivaretatt? 

 

Etter at Beinskaret boligfelt ble utbygd benytter folk derfra Sørveien når de skal inn til 

  

Kommunedelplanen for 

Sistranda har lagt opp til en 

relativt høy utnyttelse av 

sentrumsområdene, noe 

planforslaget ivaretar. 

Planforslaget er i tråd med 

høyder som er fastsatt i 

kommunedelplanen. 

 

Byggene er plassert med 

stor avstand imellom for å 

sikre siktlinjer mot sjø og 

bakenforliggende 

bebyggelse.  

 

 

 

Områdeplan for Sistranda 

sentrum vil ta opp disse 

problemstillingene.  

 

Det er lagt inn fortau langs 

med Mellomveien og mot 
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sentrum. Skolebarn, eldre med rullator og folk flest må gå i kjørebanen. Dette må kunne 

betegnes som svært trafikkfarlig. 

 

Fortau langs Sørveien bør komme med i denne reguleringsplanen. 

 

Mellomveien er for smal. Den må utvides mot øst mellom Sørveien og Rådhusgata, før en 

eventuell utbygging kan starte. 

Rådhusgata. 

Trafikksikkerheten ivaretas 

i stor grad. Det er avsatt 

areal til parkeringsplasser i 

kjeller på bygget med 

innkjørsel fra Rådhusgata 

og Sørveien. Det er lagt opp 

relativt få parkeringsplasser 

fra Mellomveien i henhold 

til fremlagte skisser.  

Ansgar Antonsen (datert 04.04.2019) 

Viser til brev av 19.02.2019. Kjøpte eiendommen gnr.21, bnr.108 av Arne Øya i 1979, og har 

siden bodd der sammen med min familie. 

 

Jeg er mildt sagt rystet over at det planlegges et bygg med så store dimensjoner rett foran 

stuevinduene mine, og med så mange boenheter vil dette bringe med seg økt trafikk i et 

allerede høyt belastet trafikkområde. 

 

Verdien på eiendommen vil etter min mening synke da det vil frata meg all utsikt mot sjøen, 

og jeg vil varsle om krav om erstatning hvis dette skjer. 

Kommunedelplanen for 

Sistranda har lagt opp til en 

relativt høy utnyttelse av 

sentrumsområdene, noe 

planforslaget ivaretar. 

 

Byggene er plassert med 

stor avstand imellom for å 

sikre siktlinjer mot sjø og 

bakenforliggende 

bebyggelse.  

 

Endringer etter første- gangs behandling  

Det er foretatt justeringer av planbestemmelse § 4.1 b) og plankart etter faglig tilrådning fra 

Fylkesmannen i Trøndelag.  

Konsekvensutredning  

Planforslaget er vurdert i henhold til gjeldende KU-forskrift. Forslaget utløser ikke krav om 

konsekvensutredning.  

Lovhjemler  

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

Vurdering:  

Innkomne merknader  

Vurdering av de enkelte innkomne uttalelsene fremgår av kommentarene over. 

Samlet vurdering: 

Planforslaget er godt bearbeidet og iveratar nødvendige hensyn. Forslag til detaljregulering for 

Rådhustoppen ivaretar de krav og forbehold som er satt gjennom kommunedelplanen for Sistranda 

(1620201508).  

Ved førstegangsbehandlingen ble det stilt krav til en bedre detaljering av plankartet før sluttbehandling. 

Det er likevel valgt å ikke endre plankartet, da det er gitt rekkefølgebestemmelser i § 7 som krever at før 

igangsettelse kan gis, skal utenomhusplan være godkjent. Utomhusplanen skal blant annet inneholde 

bygningenes plassering, høyde og utforming av uteområder for lek, opphold og beplantning. Det følger 

også med illustrasjonsplan med planforslaget. Det er også gitt i § 4.1 i bestemmelsene at etasjene over 

sokkeletasjen skal benyttes til boligformål, adskilt som to blokker med lek- og uteoppholdsarealder 

mellom.  

Det er satt rekkefølgekrav at det skal foreligge byggetillatelse for tekniske anlegg før arbeidene kan 

igangsettes. Vei, vann og avløp, uteareal og andre tekniske anlegg må være ferdigstilte før 

brukstillatelse/ferdigattes kan gis.  
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Før sluttbehandling ble det vedtatt at trafikksituajsonen på Sørveien skulle avklares for å gi et 

oversiktlig trafikkbilde for utrykningskjøretøy, kjørende og myke trafikanter for å sikre 

trafikksikkerheten. Rådmannen kan ikke se at det er vesentlige ulemper for trafikksikkerheten slik 

planforslaget nå er fremlagt. Eventuelle utbedringstiltak kan likevel løses gjennom områdeplanen for 

Sistranda sentrum, hvor trafikkbildet i sentrum vil være et tema. Mulige tiltak kan være å utvide 

innkjøringen fra Sørvegen mot nabogrensen til eiendom 21/15 eller lysregulering. Slik planforslaget 

foreligger er det innkjøring til planområdet fra tre veger: Mellomvegen, Rådhusgata og Sørvegen. Dette 

gjør at trafikbelastningen blir fordelt, og en hindrer at en veg skal få all belastningen.  

Planforslaget legger opp til en lavere parkeringsdekning enn hva som er angitt i kommuenplanens 

arealdedel innenfor kategorien bolig (tabell 2). Slik planforslaget nå foreligger, er det lagt opp til 42 

parkeringsplasser i parkeringskjeller, samt 22 parkeringsplasser på bakkeplan med innkjørsel fra 

Mellomveien. De fleste servicetilbud er tilgjengelig innen gåavstand som tilsier at parkeringskravene bør 

kunne reduseres. Det er også kort veg til kollektivtransport.  

Deretter er det lagt opp til 34 plasser i parkeringskjeller innenfor kategorien forretning i planforslaget. 

Det er også regulert to parkeringsplasser på bakkenivå hvor de eksisterende parkeringsplassene ligger. 

Bruken av disse er ment å kunne fortsette som i dag, dvs. av besøkende til bl.a. Kysthaven og 

Stjernesenteret. Totalt sett, vil det derfor være en økning på 29 regulerte parkeringsplasser i 

planområdet innenfor kategorien forretning. Dersom en ser på forslag til ny parkeringsnorm i ny 

kommuneplan, er ikke avviket stort innenfor kategorien bolig. Det er også lagt opp til flere 

parkeringsplasser i planforslaget innenfor kategoriene forretning og lager enn forslag til ny 

parkeringsnorm. Rådmannen mener derfor at parkeringsdekningen for planområdet er tilfredstillende 

dekket. 

Tabell 2: Sammenstilling av parkeringskrav i planforslaget, kommuneplanens arealdel (KPA) og forslag til ny 

parkeringsnorm for ny kommuneplan.  

Kategori Reguleringsbestemmelser 

planforslag  

KPA (1620200803) Forslag til ny parkeringsnorm  

Bolig 1,5 pr. boenhet  2 pr. boenhet  Blokkbebyggelse 

 - 1-3 roms: 1,5 pr boenhet 

 - 4 roms: 2 pr. boenhet   

Forretning 2/100 m2 BRA Detaljhandel: 1,5/100 m2 

Varehus: 3,0/100 m2 

Kontor: 1,5/100 m2 

1/100 m2 

Lager 2/100 m2 BRA 0,5/100 m2 1/100m2 

 

Det er ikke framsatt vilkår for egengodkjenning av sektormyndigheter. Faglig tilrådning og merknader 

fra sektormyndigheter er svart ut i saksfremlegg og i hovedsak innarbeidet i fremlagte planforslag.  

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12, legges saken frem for kommunestyret med følgende 

forslag til vedtak:  

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

Rådhustoppen (planid: 1620201703) som vist på plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse datert 

08.11.2018.  

Forhold til overordna planverk: 

Kommunedelplanen for Sistranda (1620201508) 

Kommuneplanens arealdel for Frøya kommune (1620200803)  

Økonomiske konsekvenser  
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Planforslaget vil kunne medføre kostnader tilknyttet framføring av vann og avløp til planområde. 

Kommunen vil, som framtidig eier av de offentlige kommunaltekniske anlegg som VA og 

samferdselsanlegg, bli belastet med kostnader til drift og vedlikehold. 
 



SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Tina Eltervåg Arkiv: PLAN 5014201802  

Arkivsaksnr.: 18/407    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for forvaltning 

Hovedutvalg for forvaltning 

Kommunestyret 

 

SLUTTBEHANDLING - NESSET INDUSTRIOMRÅDE OG SMÅBÅTHAVN GNR 

30 BNR 52.M.FL  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

1. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, vedtar Frøya kommune å egengodkjenne 

reguleringsplan Nesset industriområde og småbåthavn gnr. 30 bnr. 52 m.fl. (planid: 

5014201802) som vist på planbeskrivelse og plankart datert 14.05.2019 og planbestemmelser 

datert 02.09.2019.  

 

2. Deler av detaljregulering Nesset Industriområde (planid: 1620200404), vedtatt 30.06.2009, 

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

 

Vedlegg: 
1. Planbeskrivelse, datert 14.05.2019 

2. Planbestemmelser, datert 02.09.2019 

3. Plankart, målestokk 1:1000 (A3), datert 14.05.2019 

4. VA-plan, datert 21.05.2019 

5. ROS-analyse, datert 19.06.2019 

6. Temakart: Kart og plan 

7. Sammenstilling høringsuttalelser 

 

Saksopplysninger:  

Planforslaget 

Planforslaget er levert av Kystplan AS v/May I Andreasen, på vegne av Frøya Næringspark AS 

v/Ola Aastum. 

 

Hensikt med reguleringen 

Hensikten med planen er å etablere en småbåthavn ved selskapets kaianlegg på Nesset. Området 

skal serve Aquakultur (oppdrettsbåter), fiskebåter og private fritidsbåter. På land skal det opprettes 

et serviceområde for vedlikehold av mindre båter. Videre skal det være muligheter for å sette opp 

naust/sjøhus for oppbevaring av fiskeutstyr. 

 

Dagens reguleringsplan, Nesset industriområde (plan-id:1620200404) ivaretar de planlagte 

tiltakene på land, men det er ikke lagt til rette for småbåthavn i sjø.  



 

Forhold til overordnete planer 
Ny reguleringsplan erstatter deler av gammel reguleringsplan, Nesset Industriområde (planid: 

1620200404). Rammene som er lagt i gammel reguleringsplan ønskes å opprettholdes og 

reguleringsplanen er derfor uendret for eiendommene som ikke er i tiltakshavers eie.  

 

Førstegangs behandling 
Planforslaget ble førstegangsbehandlet i Hovedutvalg for forvaltning den 19.06.2019, sak 105/19. 

Hovedutvalg for forvaltning vedtok å fremme saken og sende den på høring og legge den ut til offentlig 

ettersyn.   

 

Endringer etter førstegangsbehandling 
Det er foretatt mindre endringer av reguleringsbestemmelse § 4.2, samt lagt inn bestemmelse etter 

merknad fra NVE angående gjennomføring av geotekniske undersøkelser før tiltaksrealisering.  

 

Høringsuttalelser: 
Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden fra 25.06.2019 til 20.08.2019. I samme periode 

ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder m.fl. til 

uttalelse. Det kom inn totalt 6 uttalelser. Disse følger saken som utrykte vedlegg. Hovedtrekkene i 

merknadene er referert nedenfor. 

 

Innspill fra (dato) Innspill Kommentar/behandling i planen 

Fylkesmannen i 

Trøndelag 

20.08.2019 

Som nevnt i vår uttalelse til varsel om oppstart 

av planarbeidet minner vi om at eventuell 

utfylling i sjø krever egen søknad etter 

forurensningsloven. Både mudring og 

disponering av muddermasser/sedimenter 

krever tillatelse fra Fylkesmannen. 

All mudring og dumping i sjø og vassdrag er i 

utgangspunktet forbudt, jf. forurensningsloven 

§ 7, plikten til å unngå forurensning, og krever 

alltid spesiell tillatelse fra 

forurensningsmyndigheten, uavhengig av 

forurensningsgrad for sedimentene. 

Fylkesmannen har ut ifra sine øvrige 

fagområder ingen ytterligere merknader til 

planforslaget. 

Tatt til orientering 

Kystverket 

06.08.2019 

Minner om at det kreves særlig tillatelse fra 

havne- og farvannsloven for etablering av 

småbåthavn og massedeponi i sjø.  Det vil 

kunne stilles særkrav til undersøkelser i 

forbindelse med gjennomføring av tiltaket og 

søknader i sjøområdet må behandles og 

godkjennes av kommunen. 

Tatt til orientering 

NTNU 

Vitenskapsmuseet 

21.08.2019 

NTNU Vitenskapsmuseet har mottatt 

ovennevnte sak til uttalelse vedrørende 

eventuell konflikt med kulturminner under 

vann. Saken er behandlet med bakgrunn i Lov 

om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50. 

Planområdet for detaljreguleringen er i stor 

grad dekket av en tidligere marinarkeologisk 

befaring, gjennomført i år 2000, i forbindelse 

med gjeldende reguleringsplan (vår ref.: 

99/857). Det vil derfor ikke være nødvendig å 

gjennomføre en marinarkeologisk befaring av 

Tatt til orientering 



reguleringsområdet. NTNU Vitenskapsmuseet 

har dermed ingen ytterligere merknader til 

reguleringsplanen. 

NVE 

02.07.2019 

Store deler av området er allerede regulert til- 

og benyttet som nærings- og industriområde og 

det er tidligere gjennomført utfyllinger i sjø i 

forbindelse med denne arealbruken. Potensialet 

for at ytterligere utfyllinger som planlagt vil 

medføre utglidninger eller kvikkleireskred, er 

derved begrenset men kan ikke helt utelukkes. 

Vi vil derfor anbefale at en får et firma med 

skredfaglig kompetanse til å gjennomføre en 

geoteknisk vurdering av de planlagte 

utfyllingsarbeidene og at det tas inn 

bestemmelser om at dette skal være 

gjennomført før tiltaksrealisering. 

Lagt inn i bestemmelsene  

Statens vegvesen 

04.07.2019 

Statens vegvesen har ingen merknader til 

arealformålene. I vår uttalelse til 

oppstartsvarsel ba vi Frøya kommune om å 

vurdere behov for regulering og bygging av 

fortau langs Kaibakkan, med bakgrunn i den 

økte trafikken i området. Frøya kommune har 

vurdert at det ikke er nødvendig, noe vi tar til 

etterretning. 

Vi har ingen ytterligere merknader til 

reguleringsplanen. 

Tatt til orientering 

Trøndelag 

fylkeskommune 

03.07.2019 

Ingen innvendinger, men minner om den 

generelle aktsomhetsplikten etter § 8 i 

kulturminneloven. Ber NTNU vitenskapsnusset 

vurdere planene iht. undersjøiske 

kulturminner/marin arkeologi. 

Tatt til orientering 

 

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

fagmyndigheter hvis saksområde blir berørt. Kommunestyret kan dermed vedta reguleringsplanen. 

 

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

 
Samlet vurdering: 

Planforslaget er godt bearbeidet og ivaretar nødvendige hensyn. 

 

Ny reguleringsplan følger opp gjeldende reguleringsplan på land, og det er bare et område til naust 

og småbåthavn i sjøen som er nye elementer i planforslaget. Hensikten med planen er å 

tilrettelegge for ny småbåthavn, med plass til både fritidsbåter og båter til bruk i tilknytning 

aquakultur.  

 

Planforslaget legger opp til endringer på regulert veifremføringer, da man ønsker å regulere slik 

som veien faktisk ligger i dag. Videre er det i planforslaget lagt inn bestemmelser for naust/brygge 

og man har lagt inn større område for parkeringsplass og lagt inn byggegrense mot kommunal vei 

og mot sjø. 

 

Området ligger i et område hvor det er fare for radon, videre er det vindutsatt. Dette er to punkter 

som blir i varetatt i forbindelse med byggesøknadene.  



 

Videre er det planlagt vedlikehold av båter på området. Dette medfører potensielle farer for 

forurensing i grunnen og i sjø. Det skal derfor etableres gode rutiner i forbindelse med 

avfallshåndtering og oppsamlingsenheter for olje/drivstoff osv.  

 

Videre skal all spyling av båter foregå på henvist plass der det er tilrettelagt for oppsamling av ev. 

uønskede avfallsstoffer.  

 

I forbindelse med etablering av flytebryggene har man vurdert at sannsynligheten for at 

forankringen ryker og får konsekvenser for anlegget er relativt små. Videre er strøm og bølge-

forholdene i område gunstig i forhold til etablering av flytebryggeanlegg. Det er ikke nødvendig 

med molo. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Rådmannen at planforslaget Nesset 

industriområde og småbåthavn gnr. 30 bnr. 52 m.fl. (planid: 5014201802) vedtas.  
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1 BAKGRUNN 

1.1 Hensikten med planen 
Hensikten med planen er å etablere en småbåthavn ved selskapets kaianlegg på Nesset. Området 

skal serve Aquakultur (oppdrettsbåter), fiskebåter og private fritidsbåter. På land skal det opprettes 

et serviceområde for vedlikehold av mindre båter. Videre skal det være muligheter for å sette opp 

naust/sjøhus for oppbevaring av fiskeutstyr. 

Dagens reguleringsplan, Nesset industriområde (plan-id:1620200404), ivaretar de planlagte 

tiltakene på land, men det er ikke lagt til rette for småbåthavn i sjø. 
 

 

Figur 1 viser eksisterende plan (Plan-id: 1620200404) 

 

1.2 Om forslagsstiller 
Tiltakshaver: 

- Frøya Næringspark AS v/Ola Aastum  

Nordfrøyveien 957,  

7270 DYRVIK 

Plankonsulent: 

- Kystplan AS v/May I Andreasen 

Storhaugveien 8 

7240 Hitra 
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2 PLANOMRÅDET 

2.1 Beskrivelse av området og dagens status 

Figur 2 Oversiktskart. Planområdet markert med rødt. 

Planområdet ligger på Nesset i Frøya kommune. Fra Frøya kommunesenter, Sistranda, er det ca. 6 

km. Området ligger ved sjøen, og brukes i dag til næring. Det finnes flytebrygge og kai i området. 

Flytebryggen ligger på naboeiendommen. 

 

 
2.2 Planstatus 
Gjeldende status for planområdet er reguleringsplan for Nesset Industriområde (plan-id: 

1620200404). I denne planen er arealene i hovedsak regulert til industri, trafikkområde i sjø, kai, 

annet kombinert formål (sjøhus), kjørevei og annen veigrunn. 

 

 
2.3 Kartgrunnlag 
Grunnkartet er bestilt fra nettsiden Ambita.  Et naust innenfor område BUN1 er fjernet fra grunnkartet, da 

det ikke eksisterer lenger. 
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2.4 Eiendomsforhold 

2.4.1 Eiendomskart 
 

 
Figur 3 viser eiendomskart 

2.4.2 Hjemmelsforhold og rettigheter 
På området som er tiltenkt småbåthavn land er det en eiendom 30/53. På denne eiendommen står 

et naust. Eiendommen eies av Frøya kommune som igjen har en leieavtale med privatperson 

(nausteier). Intensjonen er at Frøya næringspark skal kjøpe denne eiendommen. Den privatrettslige 

avtalen vil følge med salget. 

Det er gitt byggetillatelse på en flytebrygge på eiendommen gnr 30 bnr 48. Denne flytebryggen ligger 

i området for småbåthavn og kan komme i konflikt med bruken av området. 

Ellers er det ikke kjent med noen hjemmelsforhold som bidrar til å komplisere plansaken. 
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2.4.3 Naboliste 
Naboliste over varslede parter: 
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3 PLANFORSLAGET 

Figur 4 viser planforslaget 

3.1 Planens intensjon 
Man ønsker å opprettholde rammene som er lagt i eksisterende reguleringsplan. 

Intensjonen er videre at eiendommer som ikke er i tiltakshavers eie, skal være uendret i forhold 

til den eksisterende planens bestemmelser. 
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3.2 Planavgrensning 
Planavgrensningen er lagt litt utenfor tiltakshavers eiendommer etter ønske fra kommunen. Dette er 

gjort i den hensikt å få rettet opp uoverensstemmelser mellom gjeldende plankart og dagens 

situasjon. Planavgrensningen følger i hovedsak eiendomsgrensene. 
 

Figur 5 viser ny plan (rød) i den eksisterende reguleringsplanen 

 

3.3 Reguleringsformål 
Planområdet inneholder disse reguleringsformålene: 

- Bebyggelse og anlegg (industri, naust, annen særskilt bebyggelse og anlegg) 

- Samferdsel og teknisk infrastruktur (kjørevei, parkeringsplass, kai, annen veigrunn) 

- Bruk og vern av sjø og vassdrag (småbåthavn) 

 

3.3.1 Bebyggelse og anlegg 
Industri (BI): Dette er et lite område som av plantekniske hensyn er tatt med. Justeringer i forhold til 

eiendomsgrense og arealformål. 

 

Figur 6 viser BI området 
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Naust/sjøhus (BUN1-2): Det er to naustområder BUN1 og BUN2. Naust og båthus kan settes opp i 

1,5 etg. Brygge og sjå kan settes opp 1,5 etg. eller flere. Høyde gesims er satt til 3,7 m. 

I område BUN2 følger bestemmelser i eksisterende plan. Der er det satt begrensing med inntil 

6 enheter.  

Det er ikke satt begrensinger på område BUN1, da man bør fortette så mye som mulig. Det er plass til 

10 mindre bygg, men det er opp til tiltakshaver om det ønskes flere små enheter eller færre, men 

større bygg. 

 

 
Annen bebyggelse og anlegg (BAS): Dette er småbåthavn på land. Her kan det oppføres en eller 

flere bygninger i forbindelse med virksomheten (se kap. 3.3.4, bestemmelsesområde). På området 

skal det anlegges båtopptrekk, område for vedlikehold og oppbevaring av mindre båter. Området 

må utvides noe i sjø. 

På grunn av innsyn fra boligene ovenfor er det viktig at området fremstår som ryddig. Utvendig 

lagring må derfor begrenses. Løsninger som lukkede containere kan anvendes. 

 

 
3.3.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
Kjørevei (SKV): Eksisterende veier, offentlig, felles og private veier. Bredde varierer fra 3,0 m til 5,0 

m. Det er lagt inn et skille mellom offentlig og privat vei. 

Det er i tillegg lagt inn vei til eiendommen 30/47, da dette ikke er påtegnet i forrige plan. 
 

Figur 7 viser eiendom som får regulert veiadkomst. 

Parkeringsplass (SPA): Dette er anlagt parkeringsplass for småbåthavna. Det er beregnet ca. 35 

parkeringsplasser på området. 

Kai (SK): Offentlig kai. Dette er eksisterende kaier SK1 og SK2 der bruken er uforandret. Den følger 

intensjonene fra den den gamle planen 
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3.3.3 Bruk og vern av sjø og vassdrag 
Småbåthavn: Småbåthavna er delt i fire brukergrupper: 

Yrkesfiskere: ca. 10 plasser 

Aquakultur: 36 + 40 m ligge-kai  

Fritidsbåter: ca. 25 plasser  

Gjesteplasser: ca. 8 stk. 

En skiller de forskjellige brukerne av flytebryggen fysisk ved at det anlegges en landgang for hver 

brukergruppe. 

 

 
3.3.4 Bestemmelsesområde 
Av hensyn til boligbebyggelsen er det laget et bestemmelsesområde som skal sikre forutsigbarheten i 

forhold til plassering av nye bygg. Arealet er begrenset og bygningene kan ikke være større enn inntil 

1400 m2 tilsammen. Maks høyde 12 m fra planert terreng. 

 

 
3.3.5 Frisiktsoner 
Det er lagt inn frisiktsoner i alle avkjørsler. 
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4 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 

4.1 Om planprosessen 
- 09.02.2018: Oppstartsmøte med Frøya kommune 

- 20.04.2018: Brev til sektormyndigheter 

- 18.04.2018: Brev til naboer 

- 24.04.2018: Kunngjøring i lokalavisa Hitra-Frøya  

Forhåndsvarsling er sendt til 6 sektormyndigheter. Disse er: 

- Trøndelag Fylkeskommune 
- Fylkesmannen i Trøndelag 

- Statens vegvesen 

- NVE 
- Kystverket 
- Trønderenergi Nett 

Det er sendt varsel til 27 hjemmelshavere, og det er ikke mottatt merknader. Oversikten over naboer som er 
tilskrevet står på side 4.  

 
 

4.2 Oppsummering av innspillene 
Det er mottatt merknader fra Fylkesmannen i Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune, Kystverket, NVE, 

Statens vegvesen og NTNU marinearkeologi. 

Det er ikke kommet merknader fra private parter eller andre interesseorganisasjoner. 

Nedenfor er de viktigste innspillene til planen opplistet med tiltak. Alle innspillene ligger i vedlegg 1. 

Statlige myndigheter: 

Fylkesmannen mener det kan være uheldig å blande trafikk fra oppdrett, fiskeri og fritidsbruk i 

samme anlegget og at det er viktig at planen er tydelig på bruksområdene. Det må også tas 

forhåndsregler for å unngå forurensning i havna. Dette følges opp gjennom bestemmelser i planen. 

Det må utarbeides en Ros-analyse, og forhold som forankring, vindbelastning, havstrømmer osv. må 

vurderes. Anlegg i sjø skal vurderes etter behov og redegjøres om det er nødvendig med tiltak i 

forhold til påvirkning av vind og bølger. 

Tiltak: Man vil gi hver enkelt brukergruppe egen adkomst til flytebrygge og ellers kan det lages en 

fysisk avskilles slik at folk ikke kan ferdes overalt. Tiltakshaver kan opprette låste porter om det viser 

seg at det er et problem. 

Det skal avsettes et eget område for rengjøring av båter og avfallshåndtering. ROS-analyse 

utarbeides.
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Kystverket gjør oppmerksom på at forslag til reguleringsområde vil ha virkning på nærliggende statlig 

anlegg (kai). Videre vises det til kommunens vurdering av konsekvensutredning. Ønsker en vurdering 

av re-etablering av kaiområde og de forholdene planen kan få for det. 

Tiltak: Den statlige kaien er tatt med i reguleringsplanen da det var naturlig i forbindelse med 

endringer og klargjøring i tilgrensende eiendommer i plankartet. Den statlige kaien ligger like sør/øst 

for ny småbåthavn. Den vil ikke bli berørt av småbåthavnen. 

 
Det er heller ikke kjent med at det er interesser som vil endre bruken/statusen til denne kaia. Bruken 

er uforandret og bestemmelsene fra forrige plan videreføres i ny plan 

Ang. konsekvensutredning er det tatt kontakt med kommunen, og det vurderes at det ikke er 

nødvendig med konsekvensutredning. 

 

 
Statens vegvesen ber Frøya kommune vurdere krav om fortau langs vei (Kaibakkan) og om 

reguleringsplanen skal ta med avkjørselen fra FV714. 

Tiltak: Kystplan har bedt kommunen om å gi en vurdering av merknadene som er kommet fra 

Statens vegvesen. 

Det er gitt tilbakemelding fra kommunen om at det ikke er nødvendig å utvide planen til å gjelde 

adkomstveien med tilhørende avkjørsel, samt fortau. 

 

Trøndelag fylkeskommune vurderer at det er liten risiko for konflikt med automatisk fredede kulturminner. 

Tiltak: Standardtekst om varslingsplikt og stans i arbeid der det oppdages fredete kulturminner tas 

med i bestemmelsene. 

 

NTNU gir tilbakemelding om at de ikke trenger å utføre undersøkelser i sjø, men at de 

ønsker at det gjøres en nøye beskrivelse av tiltak i sjø. 

Tiltak: Beskrives i planforslaget. Det skal ikke gjøres tiltak i sjø utover en mindre utfylling. 

 
NVE minner om at området ligger under marine grense og hensynet til klimaendringer. 

Tiltak: Undersøker relevante baser med tanke på grunnforholdene og lager en vurdering av området. Dette 

kommer som eget tema i beskrivelsen. Visuelt ser man at området består mest av berg. 

Vedrørende klimaforhold vil dette bli belyst i ROS-analysen og i eget tema. 

 

Trønderenergi har ikke kommet med merknader. 
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5 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 

5.1 Krav til KU 
Dette er en revidering av eksisterende reguleringsplan og endringene i forhold til ny plan er kun 

småbåthavna i sjø. Resterende er i tråd med eksisterende plan. Det anses derfor ikke nødvendig 

med konsekvensutredning. 

Frøya kommune har ikke satt krav om konsekvensutredning. 

 

5.2 Byggeskikk og estetikk 
Eksisterende forhold: 

Bygninger i området er en blanding av industri/fabrikklokaler og naust/brygger ved sjøen og vanlig 

boligbebyggelse med tradisjonelt saltak ovenfor «fabrikkområdet». 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 

I områdene BUN1 og BUN2 kan det settes opp naust og sjøhus. Disse skal følge 

kommunens retningslinjer og være i stil med eksisterende bebyggelse av samme type. 

Det er også muligheter for å sette opp et nytt lagerbygg. Dette vil ikke skille seg ut i forhold til 

omkringliggende bebyggelse, da området har et preg av industri og sjørelaterte bygg. 

En ser ikke at nye planlagte bygg vil få konsekvenser for byggeskikk og estetikk. 

 

 

5.3 Barnas interesser 
Det er ingen interesse for barn og unge i området. 

 

 

5.4 Folkehelserelaterte tema 
Eksisterende forhold: 

Vest for planområdet ligger det et område avsatt til boligbebyggelse. Det er i dag flere eneboliger i 

området (se figur 8). 

Ved sjøen ligger en nedlagt fiskeforedlingsfabrikk som i dag i hovedsak brukes til lager. Den delen 

som tidligere er brukt til kontorer blir fortsatt brukt til det. 
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Figur 8 viser planområdet og omkringliggende bebyggelse 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 

Når småbåthavnen er etablert vil det bli økt aktivitet. Man må nok påberegne litt større 

trafikkmengde og litt støy i forbindelse med den daglige bruken av småbåthavna. 

Trafikkmengden vil ikke utgjøre noen vesentlig forskjell på støy fra det som er i dag, eller det som 

tidligere var tilfelle da fabrikken hadde produksjon. 

Aktivitet som skal foregå i forbindelse med vedlikehold av båter, skal stort sett foregå i hall, men også 

noe utenfor. For eksempel rengjøring. Det er satt krav om at det skal gjøres tiltak som hindrer 

forurensing, spesielt ved spyling av båter. 

Småbåthavna vil gjøre at flere har tilgang til friluftsaktiviteter på sjøen. 

 

 

5.5 Friluftsliv 
Eksisterende forhold: 

Planområdet ligger ved sjøen og i gjeldende reguleringsplan pr. dato er området regulert til 

industri, og området er blitt brukt av en fabrikk. Det er sjørelaterte aktiviteter i området. 

Med unntak av privat naust og flytebrygge er det ikke lagt til rette for friluftsliv for allmenheten i 

området. 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 

Det vil ikke bli endringer forhold til friluftslivet. Småbåthavna vil kunne forbedre noe, da det blir 

lettere å gjøre friluftslivrelaterte aktiviteter på sjøen. 



13 

 

 

 

5.6 Naturmangfoldloven 
Man har undersøkt naturbasen og artsdatabasen. Det er ikke registrert truende arter i området. 

Det er registret et større område for skjellsand i denne delen av Frøya. Planområdet vil berøre dette 

området. Det er allerede eksisterende tiltak i området. 
 

Figur 9 område for skjellsand 

 

Planforslaget vil berøre deler av område for skjellsand. Av visuelle observasjoner ser man at det er 

lite spor av skjellsand (tar forbehold at det kan være overfylt) (se figur 10). Den planlagte utfylling i 

sjø vil berøre skjellsanden lite. Området for småbåthavn i sjø vil berøre skjellsanden ved punktfeste i 

bunnen. Det skal ikke anlegges molo. 
 

Figur 10 flyfoto av område i sjø+ planen 

Ut ifra den samlede vurderingen ser man at naturmangfoldet vil bli noe påvirket, men at det samlet 

har liten betydning for naturmangfoldet i området. 
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5.7 Lokalklima 
Eksisterende: 

Området ligger på en øy ute i havet, slik at det kan blåse kraftig. Når det gjelder bølger og 

strømforhold er området spesielt godt egnet (det er derfor det er flere kaier her). Dette er en 

naturlig havn som er blitt brukt i flere generasjoner. Spesielt fordi det har nok dybde, ligger i le for de 

største bølgende og har gunstige strømforhold. 

 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 

Planforslaget vil ikke ha konsekvenser for klima eller bli spesielt utsatt for vind, bølger og 

strømforhold. Videre vil ikke klimaet påvirke det nye anlegget. Flytebrygger skal være forsvarlig 

festet i sjøbunn og på land. 

 

 

5.8 Geologi 
Området ligger under marin grense, men i NGU-kart registrert som bart fjell med delvis tynt dekke. 

Dette stemmer med observasjoner på befaringer. Ut ifra disse kartene anser man at området har 

stabile grunnforhold. 
 

Figur 11 viser utdrag fra kartdata NGU 
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5.9 Risiko- og sårbarhet 
Nedenfor er konklusjonen fra ROS-analysen. Analysen i sin helhet ligger i vedlegg 2. 

«Området ligger i et område hvor det er fare for radon, videre er det vindutsatt. 

Dette er to punkter som blir ivaretatt i forbindelse med byggesøknadene. 

Tiltak: ingen 

Videre er det planlagt vedlikehold av båter på området. Dette medfører potensielle farer for 

forurensing i grunnen og i sjø. Det skal derfor etableres gode rutiner i forbindelse med 

avfallshåndtering og oppsamlingsenheter for olje/drivstoff osv. 

Videre skal all spyling av båter foregå på henvist plass der det er tilrettelagt for oppsamling av ev. 

uønskede avfallsstoffer. 

Tiltak: legge inn i bestemmelsene. 

 

Det vil bli noe høydeforskjell mellom selve båthavna og veien. Det er potensielle fare for at noe kan 

falle ned. Det skal sikres mot fallulykker fra veien. 

Tiltak: legge inn i bestemmelsene. 

 
I forbindelse med etablering av flytebryggene har man vurdert at sannsynligheten for at forankringen 

ryker og får konsekvenser for anlegget er relativt små. Videre er strøm og bølge-forholdene i området 

gunstig i forhold til etablering av flytebryggeanlegg. Det er ikke nødvendig med molo. 

Tiltak: ingen» 

 

 

5.10   Teknisk infrastruktur 
Eksisterende: 

All infrastruktur er etablert i området. 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 

En ser ikke at det blir endringer i infrastrukturen etter at anlegget er etablert. 
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5.11 Trafikkforhold 
Eksisterende: 

Trafikkforhold på land: Det er etablert bred og fin vei ned mot sjøen. Da fabrikken var i drift var det 

en del trafikk ned mot området. For det meste større kjøretøy. 

Trafikkforhold i sjø: Området ligger ved farled og det er naturlig en del trafikk går forbi. I selve 

planområdet er det i dag noen flytebrygger som er i bruk, og det er noen større båter som bruker 

eksisterende kai og flytebrygger. 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 

Planforslaget vil selvfølgelig føre til at det blir litt mer biltrafikk ned mot området enn tidligere, men 

dette er vesentlig mindre enn det som har vært da fabrikken var i drift. 

Når det gjelder trafikken til sjøs, vil nok planforslaget gjøre at båttrafikken øker. 

 

 

5.12 Tiltak i sjø 
Det er nødvendig å gjøre noe utfylling i området for å få justere fyllingskanten foran området for 

naust/båthus. Videre er det nødvendig at noe av fjæra fylles opp til kote 2 slik at man får nok plass. 

Dette er snakk om fylling i små skala, fylling i fjæra. 
 

Figur 12 viser område som skal fylles ut 

Det skal ikke mudres. Forankring av flytebryggene skal foregå mot land og punktfeste i sjø.
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5.13 Havnivåstigning 
Området ligger ca. 2 meter over havet. Det samme gjør eksisterende kai med tilhørende bygg. Frøya 

kommune anbefaler at tiltak legges på min. kote 3. Det er imidlertid ikke planlagt bygg for beboelse i 

området og det er sjørelaterte oppgaver som utføres. Man anser derfor ikke at havnivåstigningen 

har så stor påvirkning på virksomheten. Bygg som settes opp skal tåle periodevis oversvømmelse. 

 

5.14  Farled 
Området er tilgrenset til farled. Planen vil ikke komme i berøring av dette området. 

 

 

 
5.15 Forurensing 

Figur 13 viser planområdet og farled 

Eksisterende forhold: Planområdet er en del av et industriområde der det har vært stor aktivitet. 

Området som i dag er tenkt som småbåthavn på land har ikke vært berørt av industriell aktivitet og 

er forholdsvis uberørt. 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 

Den planlagte aktiviteten kan (uten tiltak) føre til forurensing i grunnen. Det er derfor lagt inn 

bestemmelser som skal sikre forsvarlig drift av anlegget. 
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5.16 Universell utforming 
Området er forholdsvis flatt der det skal foregå aktivitet. En anser at kravet til universell utforming 

blir dekt innenfor hvert planområde. 
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6 BEGRUNNELSE FOR VALGTE LØSNINGER 

6.1 Småbåthavn land 
Området på land er delvis utfylt, og det trengs kun justeringer for å få kant mot sjø bedre utformet. 

 

 

Figur 14 Bildet viser område småbåthavn land sett fra nord 
mot sør 

Figur 15 Bildet viser området småbåthavn land sett fra veien i 
sør mot nord 

 

Det skal anlegges et båtopptrekk og muligheter for å sette opp en større hall for lagring og mindre 

vedlikeholdsoppgaver. Hallen er viktig for å kunne jobbe effektivt og også for å unngå unødvendig 

utvendig lagring. Vedlikeholdsoppgaver som kan føre til forurensing (eks. renspyling) skal foregå på 

et område med fast dekke der det er muligheter for å fange opp forurensingen. 
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6.2 Naust/sjøhus 
Det er nødvendig at yrkesfiskere har tilgang til naust/sjøhus for oppbevaring av utstyr. 

Det er i kommuneplanen for Frøya lagt føringer om hvordan naust/sjøhus skal utformes. Planen 

er basert på disse føringene og bestemmelser er derfor utformet i samråd med dette. 

Det er avsatt et område for naust/sjøhus som ligger i tilknytning til flytebryggen. Disse er forbeholdt 

yrkesfiskere. Området har plass til 10 mindre bygninger slik at det er muligheter for at alle 10 

båtplasser har tilgang til eget naust/sjøhus. Hvis tiltakshaver heller ønsker å etablere færre men 

større bygg er dette mulig. Dette gir en fleksibilitet i planen. 

Det er nødvendig å justere fyllingskanten mot sjø for å få nok plass til alle byggene. 

 

 

6.3 Småbåthavn sjø, behov, og om de forskjellige brukergruppene 
Planområdet i nord grenser mot privat kai. Denne er eid av tiltakshaver. Kaien er i daglig bruk og 

benyttes i forbindelse med lasting og lossing av varer som skal til/fra fryselager og annet lager. 

På kaiområdet har Salmar i dag en liggeplass for servicebåter. Denne er tenkt flyttet inn i den nye 

småbåthavna. 

 
Det er etterspørsel etter småbåthavn som er tilrettelagt for yrkesfiskere. 

Denne yrkesgruppen er i svak vekst, og det er derfor viktig at det blir tilrettelagt for denne næringa. 

Det er videre etterspørsel etter båtplasser for fritidsbåter som kan serve Nesset og nærområdet her. 

Dette området er brukt som kai i flere tiår fordi dette er en naturlig hamn som er godt beskyttet av 

vind, bølger og strømforhold. Det er ikke nødvendig med tiltak som molo, mudring osv. 

Hva er mere naturlig enn å utnytte et slikt område til en større småbåthavn. 

 

Anlegget skal brukes av yrkesfiskere, aquarelaterte fartøy og fritidsbåter, samt gjesteplasser. Det er 

viktig at området blir utformet på en slik måte at man unngår konflikter mellom brukergruppene. 

Tiltak for å hindre eventuelle brukerkonflikter skal fremkomme i situasjonsplan som skal godkjennes i 

forbindelse med søknad om tiltak. Dette kan være tiltak som å bruke flere landganger og/eller ha 

fysiske stengsler. I planen er det lagt inn krav om at de forskjellige brukergruppene skal være fysisk 

adskilt. 
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Det er ikke utarbeidet detaljplan for utnyttelse av arealet i sjø. Dette skal avklares i forbindelse med 

søknad om tiltak Det er laget en skisse (se figur 16) i forbindelse med utarbeidelse av denne 

reguleringsplanen som viser hvordan dette kan løses, men dette er ikke førende. 
 

Figur 16 viser forslag til utforming av flytebryggene og området på land. De forskjellige brukergruppene representere her en 
farge, med fysisk skille på brygga og egne landganger 

Det ligger en eksisterende flytebrygge sør for det planlagte anlegget. Denne kan være til hinder for 

adkomsten til anlegget. Hvis denne hindrer adkomsten vil man gå i dialog med eier for å finne en 

løsning. 

Flytebryggene skal forankres mot land og punktfeste i havbunnen.
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6.4 Parkering til småbåthavna 
Det er rikelig med parkeringsmuligheter i området. 

Det er avsatt et område i planen for parkering (figur 16). Her er det plass for rundt 35 plasser. Hvis 

dette ikke skulle bli nok er det også ledig kapasitet ovenfor fabrikken, med gangavstand til 

småbåthavnen. 
 

Figur 17 viser område for parkering som er i planen og et område som er utenfor som kan benytte
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Planident 5014201802 

Arkivsak : 

Reguleringsplan for Nesset industriområde og småbåthavn, 
gnr. 30, bnr. 52 m.fl. 

Reguleringsbestemmelser 
 
 

Dato for siste revisjon av planbestemmelser : 02.09.2019 

Dato for godkjenning i kommunestyret : 

§ 1 AVGRENSING 
 

Regulert område er vist med reguleringsgrensen på plankart med plan-ID 5014201802, datert 

14.05.2019 

Disse bestemmelsene gjelder for arealet som ligger innenfor plangrensen. 

 

§ 2 REGULERINGSFORMÅL 
 

I medhold av plan- og bygningsloven §12-5 og §12-6 er planområdet inndelt i arealer med følgende 

arealformål, hensynssoner og områdebestemmelser: 

Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5 nr 1) 

 Industri 

 Naust/Sjøhus 

 Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg 

Samferdsel (PBL § 12-5 nr 2) 

 Veg 

 Annen veggrunn 

 Kai 

 Parkering 

Bruk og vern av sjø og vassdrag (PBL §12-6) 

 Småbåthavn 

Hensynssoner (PBL §12-6) 

 Bestemmelsesområde 

 Frisiktsone 
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§ 3 FELLESBESTEMMELSER 
 

§ 3.1 Generelle bestemmelser 

a) Bebyggelse skal gis en estetisk tilfredsstillende form, materialbehandling og farge. Tilbygg, 

o.l. skal tilpasses den eksisterende bebyggelsen med hensyn på de nevnte faktorer. Byggene 

skal ha helhetlig uttrykk i form og farger. 

b) Ved søknad om søknadspliktige tiltak skal det utarbeides en situasjonsplan i målestokk 1:500 

som viser: 

 Bygningenes plassering, høyder og evt. Byggetrinn 

 Eksisterende bebyggelse 

 Parkeringsareal 

 Vann/avløp fra tilkoblingspunkt til bygning 

 Byggegrenser 

 Eiendomsgrenser 

 Utenomhusareal 

 Adkomst til veg 

 Internt trafikkareal og parkeringsplasser 

c) Det tillates ikke utendørs lagring av løsøregjenstander. Lagring må foregå i containere eller 

innendørs. Ubebygde areal skal gis en tiltalende utforming. Opparbeidede areal skal holdes 

ryddige. 

d) Støy innenfor det regulerte området skal være i henhold til Miljøverndepartementets 

retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442/2012), tabell 3, i T- 

1442/2012- kap.3, eller senere vedtatte endringer av regelverket. 

e) Universell utforming. All bebyggelse, utearealer og samferdselsanlegg skal være universelt 

utformet slik det følger av bestemmelser i byggeteknisk forskrift. 

f) Vind og vindbelasting skal hensyntas i forbindelse med utforming av bygg og anlegg. 

g) Byggegrense mot sjø følger formålsgrense. 

 
§ 3.2 Kulturminner 

a)    Dersom det i forbindelse med arbeidene oppdages automatisk fredede kulturminner over eller 

under vann iht. kml. §4 eller kml. §14, skal arbeidet straks stanses og funnet skal meldes 

kulturminnemyndigheten i Trøndelag Fylke, NTNU Vitenskapsmuseet. 

§3.3 Avløp 

a) Før byggetillatelse blir gitt skal det avklares hvordan utslippet av avløp skal behandles. 

b) Spillvann skal føres i felles ledning til slamavskiller og ut i felles utslippsledning. 

c) Overvann skal føres til terreng. 

d) Fellesledninger, kummer og annet nødvendig utstyr skal plasseres på 

en slik måte at dette ikke virker skjemmende i terrenget. Etter legging av vann - og 

kloakkledninger, samt plassering av eventuelle kummer, skal det foretas terrengmessige 

behandlinger, slik at det ikke oppstår sår i terrenget som virker skjemmende for omgivelsene. 

e) Søknad om tilkobling og abonnement til offentlig vann/avløpsanlegg sendes til 

driftsavdelingen, Frøya kommune, i god tid før tilkoblingen. 
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§3.4  Krav om undersøkelser ved gjennomføring av planen  

Det skal før tiltaksrealisering gjennomføres en geoteknisk vurdering av de planlagte 

utfyllingsarbeidene. Den geotekniske vurderingen skal gjennomføres av et firma med 

skredfaglig kompetanse.  

 

§ 4 BEBYGGELSE OG ANLEGG 
 

§ 4.1 Industri (1340) 

a) Området kan benyttes til industri eller næringsaktivitet. 
b) Innenfor planens områder for industri kan det føres opp bygninger i inntill 12 m. totalhøyde.  

 
§ 4.2 Naust/Sjøhus (1589) 

a) Innenfor området kan det settes opp naust, sjå/båthus eller brygge. 

b) Område BUN2 tillates inntil 6 enheter. 

c) I område BUN1 tillates det å settes opp flere bygg kun til bruk i forbindelse med yrkesfiskere. 

Byggene skal gi plass til minst 10 brukere. Det kan være flere brukere i et bygg. 

Det stilles krav om at alle byggene skal oppføres samtidig. 

d) Det tillates mindre justeringer av fyllingskanten slik det er anvist i plankartet. 

e) Det tillates hvilerom for registrerte fiskere med blad A og B og registrert fiskefartøy. Det 

tillates vann og avløp.  

f) Ved første tiltak innenfor hvert av områdene skal det utarbeides en situasjonsplan for å sikre 

optimal utnyttelse av området og synliggjøre arealdisponeringen for området. 

g) Utnyttelsesgraden er satt til: 

BUN1: Min. BYA 60%. Maks. BYA 90%. 

BUN2: Min. BYA 40%. Maks. BYA 80%.  

h) Størrelse for naust/sjøhus kan være inntil 40 m2. 

i) Sjå eller sjøbod kan være inntil 1,5 etg, takkel hus tillates. Det tillates fast platting/kaifront 

inntil 2 meter bredde foran vegg ved sjø og inntil 1,0 m langs den ene sideveggen. 

j) Brygge kan oppføres i 1,5 etg eller flere etasjer, den kan være fra 60 m2 og oppover. 

Retningslinjer er ellers som sjå. 

k) Naust oppføres med saltak 32-37 grader, sjå eller brygge med 32-45 grader. 

l) Utforming, vinduer, høyder og fargevalg følger kommuneplanens arealdel. 

m) Høyeste gesimshøyde for sjøhus/naust er 3,7m.  

n) Maks mønehøyd er 12 moh. 

 
 

§ 4.3 Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg (1590) 

a) Annen særskilt gitt bebyggelse og anlegg er her småbåthavn på land. 

b) På dette området tillates etablering av båtopptrekk, lagring av båter og vedlikeholdsarbeid. 

c) Utvendig lagring skal i hovedsak foregå i lukkede containere eller annen lukket anordning. 

d) Høyde på terreng skal ligge på minimum kote 2m over havet. 

e) Før byggetillatelse kan gis, skal tiltakshaver redegjøre og vurdere om utformingen av området 

utløser tiltak mot fallulykker fra eksisterende veg. 

f) Det tillates utfylling i sjø slik det er anvist i plankartet. 

g) Før etablering av område for båtpuss skal det etableres område for oppsamling og håndtering 

av avfall fra båtpuss. 
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h) Farlig avfall skal behandles forsvarlig. 

i) Området skal opparbeides på en slik måte at forurensningen kan samles opp og ikke renner ut 

i sjø eller ut i naturen. 

j) Spyleplass for båt skal ha fast dekke med fall mot drenerende grøft med oppsamlings- 

/rensesystem for å skille ut malingrester og miljøgifter fra spylevann, før det slippes ut i 

resipienten. 

k) Det tillates utfylling i sjø i henhold til gjeldende reguleringsplan. 

l) Maks mønehøyde/gesimshøyde er 12 m.o.h 

 

§ 5 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTUKTUR 
 

§ 5.1 Veg (2010) 

a) Dette er veger som er vist i planen. 

b) o_SKV reguleres til offentlig veg og settes til min 4,5m kjørebredde. 

c) f_SKV reguleres til privat veg med min kjørebredde 3,0 m. 

d) SKV reguleres til privat veg og settes til min. 4,0 m 

e) Byggegrense fra kommunal veg er 5 meter der byggegrensen er tegnet inn i kartet. Der 

byggegrensen ikke er tegnet inn i kartet gjelder 15 meter fra midtlinje på kommunal veg.  

 

§ 5.2 Annen veggrunn (2019) 

a) o_SBG reguleres til offentlig og er areal i form av skråningsutslag og grøfter som naturlig 

tilfaller veiene i området. Disse skal tilsåes og gis et naturlig utseende. 

b) Innenfor områdene kan det settes opp sikkerhetsgjerde. 

 

§ 5.3 Kai (2041) 

a) SK1 er regulert til privat kai . Den kan ikke nyttes til lager /oppstillingsplass. 

b) o_SK2 er regulert til offentlig kai og er avsatt til offentlig trafikkvirksomhet tilknyttet bruken 

av kaianlegget. Kaien er til allment bruk og kan ikke nyttes som lager/oppstillingsplass eller 

annen bruk. 

 

§ 5.4 Parkering (2080) 

Dette er parkeringsplass som i hovedsak skal brukes i forbindelse med småbåthavna og 

offentlig kai o_SK2 . Det tillates inntil 35 plasser. Parkeringsplassene er privat.  

 
§ 6 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG (PBL §12-5 NR.6) 

a) Alle områder i sjø er avsatt til småbåthavn. 

b) Flytebrygger tillates etablerte innenfor området. 

c) Småbåthavn tillates for yrkesfiskere, aquarelaterte fartøy og fritidsbåter samt gjesteplasser. 

d) Det skal minst anlegges 5 gjesteplasser. 

e) Ved søknad om tiltak for flytebryggeanlegget skal det utarbeides en situasjonsplan som viser 

hvordan hele anlegget er tenkt løst. 

f) Flytebryggeanlegget skal være utformet på en slik måte at det er mulig å fysisk stenge/skille de 

forskjellige brukergruppene fra hverandre i forbindelse med daglig bruk. 

g) Det tillates kun punktfeste i sjø eller i land. 

h) Mudring, dumping og molo tillates ikke. 

i) Det skal finnes løsninger for avfall og det skal opparbeides rutiner for å hindre forurensing i 
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båthavnen. 
 

§ 7 HENSYNSSONER 

§ 7.1 Bestemmelsesgrense #1 

a) Innenfor dette området kan det settes opp bygninger i forbindelse med drift av 

småbåtanlegget. Høyde skal ikke overstige 12m fra planert terreng. Bygninger skal ha 

saltak og takvinkel tillates ikke mindre enn 5 grader. 

Bebygd areal på byggene skal ikke overstige 1400 m2. 

Før byggetillatelse kan gis, skal tiltakshaver redegjøre og vurdere om utformingen 

av området utløser tiltak mot fallulykker fra eksisterende veg. 

 

§ 7.2 Frisiktsone 

a) Innenfor områdene skal eventuelle sikthindringer (som for eksempel vegetasjon eller 

snø) ikke være høyere enn 0,5 m over primærveiens kjørebanenivå. Enkeltstående trær, 

stolper og liknende tillates i frisiktsonen, så lenge de ikke hindrer sikt. 

b) Frisiktsonene for avkjørsler inn mot Kaibakkan skal være 4x102 m.  
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RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

Sak: Reguleringsplan for NessetIndustriområde

Forfatter: Kystplan AS v/MayI Andreassen
Frøya Næringspark v/Ola Aastum

Forslagsstiller til planforslag: Frøya Næringspark v/Ola Aastum

Dato: 19.06.2018

SAMMENDRAG MED ANBEFALINGER
Områdetligger i etområde hvor deter fare forradon, videre er detvindutsatt.
Dette erto punkter som blir ivaretatti forbindelse medbyggesøknadene.
Tiltak : ingen
Videre er detplanlagtvedlikeholdavbåter på området. Dettemedførerpotensielle farer
for forurensingi grunnen ogi sjø. Detskal derfor etableres gode rutineri forbindelse med
avfallshåndteringogoppsamlingsenheter for olje/drivstoff osv.
Videre skalall spylingavbåter foregå på henvistplass derdeter tilrettelagtfor
oppsamlingavev. uønskede avfallsstoffer.
Tiltak: legge inn i bestemmelsene.

Detvil bli noe høydeforskjell mellom selve båthavna ogveien. Deter potensielle fare for
atnoe kan falle ned. Detskal sikres motfallulykker fra veien.
Tiltak: legge inn i bestemmelsene

I forbindelse medetableringavflytebryggene har man vurdertatsannsynligheten for at
forankringen ryker ogfår konsekvenser for anleggeter relativtsmå. Videre er strøm og
bølge-forholdene i område gunstigi forholdtil etableringavflytebryggeanlegg. Deter ikke
nødvendigmedmolo.
Tiltak: ingen

METODE
Mulige uønskede hendelser skal utfra en generell/teoretisk vurdering sorteresi
hendelser som kan påvirke planområdetsfunksjon, utforming m.m., oghendelser som
direkte kan påvirke omgivelsene, henholdsvisvirkninger for og virkninger av
planforslaget.
Tema i tabellen under er kvittertuteller inn i kolonnen Aktuelt. (Detsvaresja eller nei på
om temaeter aktueltfor saken.)

Vurderingavsannsynlighet for uønskede hendelser er klassifisert i:
1. Lite sannsynlig – hendelsen er ikke kjentfra tilsvarende situasjoner eller forhold,

men deter en teoretisk sjanse
2. Mindre sannsynlig- hendelsen kan skje
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3. Sannsynlig – kan skje av og til, mulig periodisk hendelse
4. Sværtsannsynlig – kan skje regelmessig, forholdeter kontinuerlig tilstede

Vurderingavuønskede hendelsersalvorlighetsgrad er klassifisert som:
1. Ubetydelig - Ingen fare for person- eller miljøskader, konsekvenser av systembrudd

er uvesentlig
2. Mindre alvorlig - Få eller små person- eller miljøskader
3. Alvorlig -Alvorlige, behandlingskrevende person- eller miljøskader, system settes ut

av driftover lengre tid
4. Sværtalvorlig - katastrofer, mange døde eller alvorlig skadde,

langvarige/uopprettelige miljøskader, system settesvarig utav drift

Klassifikasjon med fargekoder

Virkning/
Sannsynlighet Ubetydelig Mindrealvorlig Alvorlig Sværtalvorlig

Sværtsannsynlig

Sannsynlig

Mindresannsynlig

Litesannsynlig

UØNSKEDE HENDELSER, VIRKNINGER OG TILTAK
Tabell med mulige uønskede hendelser. (Når detsvaresja i kolonnen Aktuelt) skal
sannsynlighetog alvorlighetav virkning vurderes. Resultatetmarkeres ved atcelle i
tabellen visesmed riktig fargekode. Hendelser i rødtfeltvurderes først, deretter gult. Det
vurderesom utbygginger mulig og detvurderes hvilke tiltak/endringer av planen som er
nødvendig for å redusere risiko til akseptabeltnivå.
Detkan vises til konsulentrapporter med utredninger i kommentarfelteller i fotnote.

Hendelser som er vurdertå være sannsynlige til sværtsannsynlige og ha alvorlige til
sværtalvorlige virkninger, krever tiltak. Hendelsene skal analyserestilsvarende DSB sitt
standardiserte analyseskjema. Forslag til tiltak skal beskrives analyseskjema og i egne
avsnitti beskrivelsen.
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Hendelse/situasjon Aktuelt
ja/nei

Sannsynlig Virkning Risiko -
vurdering

Kommentar

NATUR-, KLIMA- og MILJØFORHOLD
Er områdetutsattfor eller kan tiltak i planen medføre risiko for:
1 Masseras/skred N
2 Snø-/isras N
3 Flomras N
4 Elveflom N
5 Tidevannsflom N
6 Radongass J SS A Registrertradon i NVE sine

aktsomhetskart. Ingen bebyggelse for
beboelse og lagerhall med god utlufting

7 Vind J SS MA Frøya er en øyute i havet, og er naturlig
utsattfor mye vind. Alle byggog utstyr må
sikres ekstra.

8 Nedbør N
9 Sårbar flora N
10 Sårbar fauna-fisk N
11Naturvernområder N
12 Vassdragsområder N
13 Havstigning/stormflo J Områdetligger i strandsonen, og

ytterkanten avplanområdetkan berøres av
havnivåstigning og stormflo.

14 Fornminner N
15 Kulturminner N

BYGDE OMGIVELSER
Kan tiltak i planen få virkninger for :

16 Veg, bru,
kollektivtransport

N

17 Havn, kaianlegg N
18 Sykehus,
omsorgsinstitusjon

N

19 Skole, barnehage N
20 Tilgjengelighetfor
utrykningskjøretøy

N

21 Brannslukningsvann N
22 Kraftforsyning N
23 Vannforsyning N
24 Forsvarsområde N
25 Rekreasjonsområder N

FORURENSNINGSKILDER
Berøres planområdetav:

26 Akuttforurensning N
27 Permanent
forurensning

N

28 Støv, støy, industri N
29 Støog støy, trafikk N
30 Støy, andre kilder N
31 Forurensetgrunn N
32 Høyspentlinje N
33 Risikofyltindustri N
34 Avfallsbehandling N
35 N
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Oljekatastrofeområde

FORURENSNING.
Medfører tiltak i planen:

36 Fare for akutt
forurensning

J MS U Ved vedlikehold avbåter kan man søle og
velte beholdere for olje eller drivstoffsom
kan gå i grunnen.

37 Støyog støvfra
trafikk

N

38 Støyog støvfra
andre kilder

N

39 Forurensning avsjø J MS U Ved vedlikehold avbåter kan man søle og
velte beholdere for olje eller drivstoffsom
kan renne uti sjø.

40 Risikofyltindustri N

TRANSPORT
Er detrisiko for:

41 Ulykke med farlig
gods

N

42 Vær/føreforhold
begrenser
tilgjengelighet

N

43 Ulykke i av-og
påkjørsler

N

44 Ulykker med
gående, syklende

N

45 Ulykke ved
anleggsgjennomføring

N

ANDRE FORHOLD
Er detrisiko knyttettil tiltak ogomgivelser:

46 Fare for
terror/sabotasje

N

47 Regulerte
vannmagasin med
usikker is/varierende
vannstand

N

48 Fallfare ved
naturlige
terrengformasjoner
samtgruver, sjakter og
lignende

J LS MA Høydeforskjell mellom vei og småbåthavn,
Kan være potensiell fare for fall. Sikring
med gjerde.

49 Andre forhold N
50 Forankring J LS MA Deter vurdertom svikti forankringen kan

utgjøre en risiko. Hvis etanker ryker, er
detfremdeles flere anker som kan holde
igjen. Man er ikke kjentved atdette har
skjedd før , men konsekvensene anses
som mindre alvorlig.

51 Havstrømmer og
bølgepåvirkning

J SS U Deter strøm i området, men deter ikke av
en slik betydning atdetfår konsekvenser
for tiltak i sjø.



































Y
 491040

Y
 491160

X 7071240

X 7071360

X 7071480

Kystplan AS
Målestokk 1:1200   
09.12.2018
Temakart































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Tina Eltervåg Arkiv: PLAN 5014201813  

Arkivsaksnr.: 18/3421    
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DETALJREGULERINGSPLAN - UTTIAN NÆRINGSOMRÅDE  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, vedtar Frøya kommune å egengodkjenne reguleringsplan 

for Uttian næringsområde (plan-ID: 5014201813) som vist på plankart, planbestemmelser og 

planbeskrivelse datert 28.08.2019.  

 

Vedlegg: 
1. Plankart, 28.08.2019 

2. Planbestemmelser, 28.08.2019 

3. Planbeskrivelse, 28.08.2019 

4. ROS-analyse, 07.06.2019 

5. Støyutredning, 11.04.2019 

6. Illustrajonsplan 

7. Konsekvensutredning naturmangfold, 27.07.2019 

8. Rapport landskapsbilde, 04.06.2019 

9. Innkomne merknader ved høring og offentlig ettersyn 

10. Merknadsbehandling etter høring og offentlig ettersyn  

11. Svar på punker til Fylkesmannen i Trøndelag 

12. Frafall innsigelse  

 

Saksopplysninger  
Planforslaget  

Rambøll har på vegne av Frøya kommune utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for Uttian 

næringsområde på eiendommene 26/1, 26/14, 26/31, 1451/1 og 1451/2 og Ellingsholmene.  

Planområdet omfatter deler av Uttiveien for å etablere avkjørsel til industriområdet. 

 

Hensikt med reguleringen  

Hensikten med planarbeidet er å regulere foreslått område til industri for å legge til rette for økt 

næringsaktivitet i Frøya kommune. Dette er i tråd med kommunens prioriterte målsetting om å gi de 

maritimt rettede næringene forbedrete utviklingsmuligheter (Kommuneplanens samfunnsdel 2008-

2017).  



 

Planforslaget innebærer en opparbeiding av ca. 15 daa til industriareal. Området bygges ut ved å fylle 

ut ca. 28500 m2 i sjøen med steinmasser fra fjellsprenging tilkjørt fra nærliggende områder. 

 

Forhold til overordnete planer  

Kommuneplanens arealdel (1620200803) er gjeldende for området. Området er her avsatt til LNF, dvs. 

at planforslaget ikke er i samsvar med overordnet plan. Frøya kommune er inne i prosessen med 

rullering av kommuneplanens arealdel, hvor området er foreslått avsatt til næring.  

 

Innenfor området avsatt til forretning/kontor/industri i planforslaget tillates det oppført bygg med inntil 

14 meters mønehøyde. Dette bryter med kommuneplanens arealdel som tillater en mønehøyde på 12 

meter for områder avsatt til næringsformål. Foreløpige skisser til Skarsvåg boats har en høyde på 13,2 

meter. Grunnen til at planforslaget har en maks tillatt høyde på 14 meter, er for at Skarsvåg boats skal 

ha inn 2 stk 64 tonns traverskraner med løftehøyde på 9 m. Over dette kommer da gitterdragere og tak.  

 

Førstegangs behandling  

Planforslaget ble førstegangsbehandlet av Hovedutvalg for forvaltning den 19.06.2019 sak 104/19. 

Hovedutvalg for forvaltning vedtok å fremme saken og sende den på høring og legge den ut til offentlig 

ettersyn. 

 

Endringer etter førstegangsbehandling  

De viktigste endringer etter førstegangsbehandling er:  

 Det er regulert inn gang- og sykkelveg og adkomstvegen er justert etter merknader fra Statens 

vegvesen for å sikre et fremtidig trafikksikkert tilbud til myke trafikanter langs planområdet  

 Konkeskvensutredningen (KU) for naturmangfold er revidert til kun å gjelde aktuell 

planavgrensning og det er foretatt en ny befaring/kartlegging av området.  

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden fra 25.06.2019 til 20.06.2019. I samme periode 

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

21 uttalelser. Hovedtrekkene i merknadene er referert i eget vedlegg. 

 

Innsigelser  

Fylkesmannen i Trøndelag fremmet innsigelse til reguleringsplanen inntil det foreligger tilstrekkelig 

kunnskap til å kunne vurdere konsekvensene av de foreslåtte tiltakene. Dette ble begrunnet med 

bakgrunn i hensynet til verdiene i 100-metersbeltet langs sjøen og et mangelfullt kunnskapsgrunnlag 

med hensyn på naturmangfold. Innsigelsen er på bakgrunn av KU naturmangfold datert 15.01.2019. 

Etter merknader fra fylkesmannen er konsekvenstrudredningen for naturmangfold revidert og det er 

foretatt supplerende kartlegging av området 27.06.2019. 

Etter kontakt med fylkesmannen ønsker de tilbakemelding på følgende punkter før innsigelsen kan 

trekkes: 

1) Reguleringsplanen åpner for etablering av næringsvirksomhet på et nytt område, et område 

som ikke er avklart i overordnet plan. Vi ber om en vurdering av alternativ lokalisering og en 

begrunnelse på hvorfor det er riktig å åpne for nye inngrep i strandsonen for denne 

virksomheten  

2) Vi kan ikke se at det er gitt en mer detaljert beskrivelse av omfanget av utfylling eller en 

vurdering av konsekvensene ved utfylling. Det bør gis en mer konkret beskrivelse av 

utfyllingsarealet (areal og volum), og hvordan en slik utfylling vil påvirke de registrerte 

naturtypene i sjø. Hele planarelet er ca 35,6 daa. Hvor stort areal er det behov for å fylla ut, 

og hvilke undersøkelser skal gjøres i utfyllingsområdet?  



3) Punkt 4.4.fugl i den «nye» KU-en sier noe kort om fugl. Vurderingen baserer seg kun på 

informasjon Artskart. Mest sannsynlig er det aldri noen gang gjort en kartlegging av fugl i 

planområdet. Dette må utdypes noe, det bør gis en faglig vurdering av om planområdet kan ha 

noen verdi for fugl, eventuelt om deler av området bør unntas for inngrep  

4) Naturmangfold land: I kapittel 4.2. i den «nye» KU-en er det nevnt at det er forekomster av 

myr i området. I tillegg nevnes arter som er typiske for kystlynghei, røsslyng, krekling, 

blokkbær m.fl. Det må gis en nærmere vurdering av naturtypene i planområdet. Det bør 

beskrives forekomst av myr og eventuelt kystlynghei, gjerne ved å tegne de inn på ei 

kartskisse. Mest sannsynlig er det kun marginale forekomster av vegetasjon på bergene her, 

men det må gå klart fram av vurderingene  

 

Lovhjemler  

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

 

Vurdering:  
Innkomne merknader  

Vurdering av de enkelte innkomne uttalelsene fremgår av kommentarene over. 

 

Innsigelser  

Etter kontakt med fylkesmannen er det kommet til enighet at innsigelsen kan trekkes dersom punktene 

over blir svart ut på en tilfredstillende måte. Det gjøres oppmerksom på at planen ikke er rettsvirkende 

før innsigelsen er trukket. Det er per 30.08.2019 sendt brev (vedlagt) til Fylkesmannen i Trøndelag 

med svar på de fire punktene. I e-post av 05.09.2019 (vedlagt) har Fylkesmannen besluttet å frafalle 

innsigelsen med det grunnlaget som nå foreligger. Fylkesmannen vil formalisere svaret om kort tid.  

 

Samlet vurdering:  
Kommunen står overfor flere utfordringer i dette området. Det foreligger interessemotsetning mellom 

hensyn til blant annet naturmangfold, landskapsbilde og trafikk og ønsket om å tilrettelegge for 

næringsvirksomhet. Planforslaget bidrar til en økt næringsutvikling i kommunen som er i tråd med 

kommunens prioritert målsetning om å gi de maritimt rettede næringene forbedrete 

utviklingsmuligheter. Dette er lagt til grunn for sluttbehandling og vedtak i saken.  

 

Planforslaget gir en negativ virkning på landskapsbildet som er søkt løst ved å gi bygningsmassen en 

nøytral fargesetting av bygningene.  

 

Av viktige naturtyper er det registret skjellsandforekomster med verdien A – svært viktig. I tillegg er 

det registret et gyteområde for torsk som grenser inn til planområdet. Skjellsandforekomstene på Frøya 

er svært store og blir bare marginalt berørt av planforslaget. Det er også vurdert at gytefeltet trolig 

ikke vil bli berørt i stor grad av planforslaget. Artskart viser registreringer av teist (VU) og krykkje 

(EN) i nærheten av planområdet. Ingen av disse bruker slike områder som hekkeområde, og begge 

observasjonene er utenfor hekkesesongen. Disse artene bruker heller ikke strender til næringssøk, og 

registreringene er mest sannsynlig tilfeldige observasjoner. Under feltarbeid ble det ikke funnet 

ytterligere naturtyper av verdi. Det ble i konsekvensutredningen for naturmangfold konkludert med at 

planforslaget vil gi en samlet konsekvens på naturverdier tilsvarende 1 minus (-), noe miljøskade for 

delområdet.  

 

Angående trafikksikkerhet er det kommet frem til at planforslaget ikke vil generere store mengder 

trafikk med de næringsaktørene som er planlagt på området. Det er også i planforslaget satt av areal 

for et fremtidig trafikksikkert tilbud for myke trafikanter. Det er også lagt inn vegbelysning av 

riksveien fra østsiden av bru over Dørviksvaet til 55 meter forbi næringsarealet. På deler av 



strekningen langs næringsarealet er det tenkt dobbeltsidig vegbelysning av både riksvei og ny foreslått 

vei inn til næringsarealet.  

 

Det er av rådmannens oppfatning at planforslaget ivaretar nødvendige hensyn til trafikk, 

naturmangfold og næringsutvikling.  

 

Konklusjon 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget detaljregulering for Uttian 

næringsområde, planid 5014201813 vedtas. 
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Planident :5014_201813  

Arkivsak :  

Reguleringsplan for Uttian næringsområde 

Reguleringsbestemmelser 

         Sign:…………………………………….. 

Dato for siste revisjon av planbestemmelser : 28.08.19 

Dato for godkjenning i kommunestyret  :  

 

§1 AVGRENSING 

Regulert område er vist med reguleringsgrense på plankart med plan-ID 5014_201813, datert 

28.08.2019.  

Disse bestemmelsene gjelder for arealet som ligger innenfor plangrensen.  

§2 REGULERINGSFORMÅL 

I medhold av plan- og bygningsloven §12-5 og §12-6 er planområdet inndelt i arealer med følgende 

arealformål, hensynssoner og områdebestemmelser.  

Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5 nr 1) 

 Forretning/kontor/industri - BKB 

Samferdselsanlegg og annen teknisk infrastruktur (PBL § 12-5 nr 2) 

 Kjøreveg – o_SKV1 og o_SKV2 

 Gang-/sykkelveg – o_SGS1 og o_SGS2  

 Annen veggrunn - tekniske anlegg 

 Annen veggrunn – grøntareal 

 

Bruk og vern av sjø og vassdrag (PBL § 12-5 nr 6) 

 Havneområde i sjø - VHS 

 

§3 FELLESBESTEMMELSER 

§ 3.1  Terreng og Vegetasjon  

a) Terrenget skal arronderes på en slik måte at inngrepet i størst mulig grad harmoniserer med 
tilstøtende terreng og landskapet for øvrig. Det skal settes opp midlertidig 
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anleggsgjerde for å beskytte eksisterende vegetasjon i byggefasen. 
 

b) Det skal utarbeides en plan for beskyttelse av tilliggende bebyggelse mot støy og andre 

ulemper i anleggsfasen. Planen skal redegjøre for miljøtiltak knyttet til trafikkavvikling, 

trafikksikkerhet for gående og syklende, massetransport, renhold og støvdemping, 

støyreduserende tiltak og driftstider. Gjeldende retningslinjer og bestemmelser ved 

byggestart skal ligge til grunn for planen. Avbøtende tiltak for å tilfredsstille bestemmelsene 

skal beskrives. Eventuelle avvik vil utløse krav om søknad om dispensasjon. Nødvendige 

beskyttelsestiltak skal være etablert før bygge- og anleggsarbeid kan igangsettes. 

 
§ 3.2  Støy  

Støy innenfor det regulerte området skal være i henhold til Miljøverndepartementets 
retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442/2012), tabell 3, i T-
1442/2012- kap.3, eller senere vedtatte endringer av regelverket. 
 

§ 3.3  Kulturminner 

Dersom det i forbindelse med arbeidene oppdages automatisk fredete kulturminner over eller 

under vann iht. kml. §4 eller kml. §14, skal arbeidet straks stanses og funnet skal meldes 

kulturminnemyndigheten.  

§ 3.4  Estetikk 

Bebyggelse skal gis en estetisk tilfredsstillende form, materialbehandling og farge. Tilbygg, o.l. 

skal tilpasses den eksisterende bebyggelsen med hensyn på de nevnte faktorer. 

§ 3.5  Uteområder 

Ubebygde deler av tomten skal gis en tiltalende utforming. Opparbeidede områder skal 

holdes ryddet. 

§ 3.6     Universell utforming 

 Det skal sikres at området er universelt utformet jf. TEK 17. 

§ 4 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

Forretning/kontor/Industri 

a) Det tillates utsprenging av masser, fylling i sjø og planering for etablering av næringsareal. 

b) Området kan planeres ned til kote +3. 

c) Innenfor området avsatt til Forretning/kontor/Industri  tillates oppført bygg med inntill 14 

meters mønehøyde. 

d) Utnyttelsesgrad BYA: maksimalt 50% av netto tomteareal.  

e) Det skal etableres tilfredsstillende parkering for ansatte og besøkende innenfor 

næringsarealet. 

f) Det skal ikke etableres virksomhet i planområdet som kan medføre ulempe eller skade for 

allerede etablerte virksomheter innenfor området (for eksempel smittehensyn). 

g) Det faste utvalget for plansaker gis rett til å avvise bedrifter som antas å ville medføre 

særlige ulemper som støy, lukt eller annen forurensing. Avgjørelser i slike saker skal følge det 

faste utvalget for plansaker sitt skjønn. Alle søknadspliktige tiltak skal dokumentere 

utslippstillatelser for støy, lukt og annen forurensing før byggetillatelse gis. 
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§ 5 SAMFERDELSANLEGG OG ANNEN TEKNISK INFRASTRUKTUR 

§ 5.1 Kjøreveg og gang- og sykkelveg 

For o_SKV, o_SGS, o_SVG og o_SVT skal utforming av veier, fortau og sideareal følge Statens 

vegvesens håndbok N100. 

§ 6 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG 

§ 6.1 Havneområde i sjø 

- Innenfor området kan det etableres småbåtanlegg med plass til et mindre antall båtplasser.  
- Anlegges skal bestå av flytende konstruksjoner med landfeste  

 
§ 6 HENSYNSSONER  
 
§ 6.1 Sikringssoner 
Sikringssone – frisikt (H140) 

Frisikt skal tilrettelegges som vist i planen. I frisiktområdene skal det ikke være sikthindrende 

vegetasjon, gjerder, murer eller andre synshindre med en høyde på over 0,5 meter eller tilstøtende 

vegers nivå. Enkeltstående trær, stolper eller lignende kan tillates. 

 
§ 7 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

§ 7.1 Før igangsettingstillatelse 

Før igangsettingstillatelse kan gis, skal utomhusplan være godkjent. Behandlingen av planen skal 

være som for vanlig byggesaksbehandling. Utomhusplan skal leveres i målestokk 1:200 eller 1:100 og 

inneholde følgende: 

- Bygningers plassering og høyde målsatt ved inngangspartiet  

- Utforming av uteområder med høydeangivelser og materialbruk. Herunder kommer utearealer 

for opphold og beplantning  

- Eventuelle gjerder/sikring mot skrånende terreng  

- Utvendig opplegg for renovasjon  

- Frisiktsoner mot offentlige trafikkområder 

Øvrig dokumentasjon som skal følge byggesøknaden:  

- 3D - visualisering, som fotomontasje og/eller perspektivtegninger  

- Utendørs og innendørs støy ivaretakelse av støykrav og aktuelle støytiltak 

- Identifisering av all eksisterende teknisk infrastruktur 

- Geoteknisk vurdering og evt. tiltak som skal følges opp i byggefasen 

 

§ 7.2 Byggetillatelse for tekniske anlegg 

Det skal foreligge byggetillatelse for tekniske anlegg (vei, vann, avløp og veilys) før arbeidene kan 

igangsettes. Tekniske anlegg skal bygges etter den til enhver tid gjeldende kommunale standard. 

Vedlagt søknaden om tekniske anlegg skal det foreligge: 
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- Løsning for lokal overvannshåndtering og eventuell fordrøyning. 

- Lengde- og tverrprofiler som dokumenterer skjæringer og fyllinger. 

- Løsning for tilstrekkelig brannvann for alle bygningene i området.  

 

§ 7.3 Før brukstillatelse 

Før brukstillatelse gis skal følgende være opparbeidet:   

- Renovasjonsløsning for hver eiendom 

 

§8 VILKÅR FOR GJENNOMFØRING 

§8.1 Tiltak i sjø 

Før tiltak i sjø kan gjennomføres skal det foreligge egen tillatelse etter Havne- og farvannsloven og 

godkjenning fra kulturminnemyndighetene. 
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1. SAMMENDRAG 

 

Reguleringsplanen for Uttian næringsområde har blitt kraftig redusert etter at tilstanden på 

Uttibrua og melding om innsigelse fra Statens vegvesen ble varslet. Trafikken på Uttiabrua kan 

ikke øke noen stor grad. Det ble dermed bestemt for å gå videre med dette planområdet.  

Planområdet som reguleres er i underkant av 31 daa og skal benyttes til næringsområde.  

Området reguleres for å få plass til 2-3 aktører og medfører utfylling i sjø i et område som er lite 

benyttet i dag. Det er forekomster av skjellsand i sjøen, og det er gjennomført en KU 

Naturmangfold. Skjellsandforekomstene anses som veldig store og tiltaket vil i liten grad forringe 

dette. Landskapsbildet blir endret som følge av at et område i sjø fylles ut og det etableres 

næringsbebyggelse på området. Dette vil forringe området. Det anses som positivt for 

næringsinteressene som allerede er klare for å etablere seg på området. 

Planbeskrivelsen er basert på Miljøverndepartementets Veileder T-1490 Reguleringsplan Vedlegg 

2. Sjekkliste for planbeskrivelse (detaljert). 

 

Planbeskrivelsen hører sammen med plankart og bestemmelser for tiltaket. 
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2. BAKGRUNN 

Frøya kommune opplever økt etterspørsel etter næringsareal og industriområder. En prioritert 

målsetting for kommunen er å gi de havrettede næringene forbedrete utviklingsmuligheter, samt 

sikre forutsigbarhet i forhold til framtidig arealbruk (Kommuneplanens samfunnsdel 2008-2017).  

 

2.1 Hensikten med planen 

Formålet med å regulere foreslått område til industri, er å legge til rette for økt næringsaktivitet i 

Frøya kommune. Dette er i tråd med kommunens prioriterte målsetting om å gi de marint rettede 

næringene forbedrete utviklingsmuligheter. 

 

2.2 Forslagsstiller, plankonsulent, eierforhold 

Forslagsstiller er Frøya kommune. Prosjektleder er Nils Jørgen Karlsen, 46869586, 
Nils.Karlsen@froya.kommune.no. 

Forslagstillers forhold til eiendommen: Utbygger og hjemmelshaver. 

 

Konsulent er Rambøll. Oppdragsleder er Christian Dunker Furuly, 98638824, 
christian.furuly@ramboll.no, Kobbes gate 2, Pb 9420, 7493 Trondheim 

Eierforhold 
Tabellen gir en oversikt over hvilke eiendommer/deler av eiendommer planområdet består av, 
slik det fremkommer i kommunens eiendomsregister. 

Gnr/bnr Eier Kartutsnitt 

26/1, 14, 31 Gudrun Marie Hansen 

Kåre Uttian 

Randi Akset 

 

1451/1 Statens vegvesen 

Trøndelag 

fylkeskommune 
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1451/2 Statens vegvesen 

Trøndelag 

fylkeskommune 

 

Mangler Mangler 

 

2.3 Tidligere vedtak i saken 

 

Det ble meldt oppstart av planarbeidet i februar 2010 og planprogram ble lagt ut til offentlig 

høring og senere vedtatt. På grunn av flere usikre forhold, bl.a. prosjektets høye 

investeringsforhold og usikkerhet rundt kapasiteten til infrastruktur til og fra området, ble det i 

september 2010 vedtatt å avslutte arbeidet med reguleringsplanen.  

 

Høsten 2018 ble det gjennomført en tilstandsvurdering av Uttibrua der bruas levetid ble beregnet 

til ca. 18 år. Planområdet er videre blitt redusert betydelig, fra ca. 254 daa til 35,6 daa.  

2.4 Krav om konsekvensutredning (KU) 

Frøya kommune har vurdert om det er behov for KU i forbindelse med planarbeidet, jamfør 

Forskrift om konsekvensutredninger av 1. juli 2017 med vedlegg. I vedlegg 1 og 2 til forskriften 

angis hva som automatisk fører til konsekvensutredning og hva som skal vurderes om bør 

konsekvensutredes. 

 

Tiltaket kommer inn under forskrift om konsekvensutredninger jf. § 8, bokstav a, Vedlegg II, 

punkt 10a; «Utviklingsprosjekter for industriområder», Vedlegg II, punkt 10e ii «Bygging av 

havner og havneanlegg» og Vedlegg II, punkt 11j «Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat 

tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål». Tiltak etter § 8, bokstav a og b, skal 

konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger etter § 10. Tiltaket er vurdert til å utløse 

krav om konsekvensutredning ettersom tiltaket omfatter utfylling i sjø som vil kunne få 

konsekvenser for naturmiljø.  

 

For planer som utløser krav om konsekvensutredning etter § 8, bokstav a og b, er det ikke krav 

om utarbeiding av forslag til planprogram.  
  



 

8 (37) UTTIAN NÆRINGSOMRÅDE 

 

 

 

 

 

Rambøll 

3. PLANPROSESSEN 

3.1 Oppstartsmøte 

Oppstartsmøte ble avholdt på Sistranda 06.02.2019 (jf. Vedlegg 1). 

 

3.2 Varsel om oppstart 

Varsel om oppstart av reguleringsarbeider ble annonsert på 

kommunens nettsider samt i … 

Det ble sendt ut varsel til berørte eiendommer og regionale 

myndigheter etter adresselister fra Frøya kommune. Frist for 

uttalelser var 26.03.2019…  

 

 

Det kom inn 10. skriftlige høringsuttalelser. Høringsinnspillene er 

oppsummert i kapittel 9. «Innkomne innspill» sammen med 

forslagsstillers kommentarer.  

 

3.3 Politisk behandling av planforslag og offentlig ettersyn 

Planforslag ble behandlet i utvalg xxx 

 

Offentlig ettersyn var i perioden xxxx 

Merknader er vurdert i vedlegg /kapittel «innkomne innspill» 

 

3.4 Øvrig medvirkning 

Det har i tillegg blitt avholdt følgende møter: 

 

Informasjonsmøte ble holdt 18. mars 2019 med interesserte og grunneiere. Deltakere på dette 

møtet var ca. 20 stk. Temaer som ble tatt opp:  
- Strømningsforholdene må undersøkes. 
- Etterlyser bedre forhold for gående og syklende langs vegen.  
- Det ønskes lysregulering på brua. 
- Næringsområder burde samles mer før vi tar hull på et nytt et.  
- Det må gjøres undersøkelser om hva slags trafikkgenerering det nye området vil ha.  
- Det må settes bestemmelser om arkitektonisk utrykk i forhold til fasade, høyde og 

visuelle inntrykk. Bestemmelser om hvordan området skal se ut. Ved utfylling burde stein 
langs sjø stables. 
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4. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER  

4.1 Statlige planer og føringer 

 

Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen 

(2011) 

Retningslinjene følger opp den nye plan- og bygningsloven, der byggeforbudet i 100-metersbeltet 

langs sjøen er videreført og strammet inn. Målet er å ivareta allmennhetens interesser og å 

unngå uheldig bygging langs sjøen. I 100-metersbeltet skal det tas særlig hensyn til natur- og 

kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. 

Retningslinjene deler kysten inn i 3 områder. Det er strengest føringer der det er størst press på 

arealene, mens det i mindre sentrale strøk er større rom for å vurdere utbygging gjennom 

kommunale planer. 

 

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene (2009) 
Den statlige retningslinjen setter nasjonale mål for klima- og energiplanleggingen i kommuner og 
fylkeskommuner. De skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse 
stimulere og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging. 

Kommunene skal i kommuneplanen eller i en egen kommunedelplan innarbeide tiltak og 
virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser og sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig 
energiomlegging i tråd med denne retningslinjen. 

Revisjon av planer som behandler klima- og energispørsmål, skal vurderes regelmessig og minst 
hvert fjerde år i forbindelse med kommunal planstrategi.  

 

Rikspolitisk retningslinje for barn og unge (1995) 
Retningslinjene er en av Norges oppfyllelse av forpliktelsene i FNs barnekonvensjon og skal 
synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter 
plan- og bygningsloven. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot 
forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. I nærmiljøet skal det avsettes tilstrekkelige, 
store nok og egnet areal til barnehager. Ved omdisponering av arealer som er i bruk eller egnet 
til lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. 

 

RPR for vernede vassdrag (1994) 
Retningslinjene gjelder vassdragsbeltet og et område på inntil 100 meters bredde langs sidene av 
disse og andre deler av nedbørfeltet som har betydning for vassdragets verneverdi. 

Dette innebærer bl.a. å unngå inngrep som reduserer verdien for landskapsbilde, naturvern, 
friluftsliv, vilt, fisk, kulturminner og kulturmiljø. Friluftslivsverdien skal sikres, særlig i områder 
nær befolkningskonsentrasjoner. Det betyr også å sikre de vassdragsnære områdenes verdi for 
landbruk og reindrift mot nedbygging der disse interesser var en del av grunnlaget for 
vernevedtaket. 

Kommunene har som planmyndighet det primære ansvar for utvikling av arealbruk i og ved 
vernede vassdrag og skal legge retningslinjene til grunn for planlegging. 

 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging (2008) 
Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transport-
planleggingen og bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal bidra til et godt og 
produktivt samspill mellom kommuner, stat og utbyggere for å sikre god steds- og byutvikling. 

Retningslinjene gjelder for planlegging i hele landet. Praktisering av retningslinjene må tilpasses 
regionale og lokale forhold. (…) 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Statlige-planretningslinjer-for-samordnet-bolig--

areal--og-transportplanlegging/id2001539/ 
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4.2 Regionale planer 

Trøndelagsplanen (2019) vedtatt 2019 har fokus på bærekraftig areal- og transportstruktur.  

Det betyr at  

- Areal- og transportplanlegging samordnes på tvers av kommunegrensene. 

- Vi har funksjonelle bo- og arbeidsmarkedsregioner i hele Trøndelag. 
Vår arealbruk følger opp klimamål og ønsket samfunnsutvikling. 

4.3 Kommunale (overordnede) planer 

Kommuneplanen 

 

Figur 1. Kart over kommuneplanens arealdel med planavgrensning i rødt 

 

I dagens kommuneplan er området regulert til Landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift 

(LNFR). 

4.4 Gjeldende, tilgrensende og overlappende reguleringsplaner 

Det foreligger ingen reguleringsplan for området.  

4.5 Analyser og utredninger 

Tidligere planarbeid 

Det ble meldt oppstart av planarbeidet i februar 2010 og planprogram ble utarbeidet og senere 

vedtatt. På grunn av usikre forhold, bl.a. prosjektets høye investeringsforhold og usikkerhet 

rundt kapasiteten til infrastrukturen til og fra området, ble det i september 2010 vedtatt å 

avslutte arbeidet med reguleringsplanen. 

 

I forbindelse med det tidligere planarbeidet ble det gjennomført geotekniske undersøkelser for 

den søndre delen av planområdet. Kartutsnitt under viser borepunktene for 

grunnundersøkelsene. 
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Figur 2 Borepunkt fra tidligere grunnundersøkelser 

 

Mulighetsstudie 2018 

Rambøll har våren 2018 gjennomført en mulighetsstudie hvor formålet var å se på muligheten 

for å utvikle området til næringsområde. Mulighetsstudiet tok for seg tomteopparbeiding med 

masseberegninger, adkomstveger, vann/avløp og elektro. Utredningene legges til grunn for 

videre reguleringsarbeid.   

 

Uttibrua 

Det ble gjennomført en tilstandsvurdering av Uttibrua høsten 2018. Levetid på brua uten at 

bæreevnen påvirkes er vurdert til 18 år, basert på en lineær utvikling av skader og 

armeringskorrosjon.  

 

Med tiltak som mekanisk reparasjon og montering av katodisk beskyttelse på utsatte deler av 

brua vil levetiden kunne utvides med 20-25 år eller mer. 

 

Sjøbunnkartlegging 

Det er tidligere gjennomført sjøbunnskartlegging innenfor planområdet. Gjennomført kartlegging 

benyttes i det videre reguleringsplanarbeidet. 
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Figur 3 Sjøbunnskoter (blå) 
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5. EKSISTERENDE FORHOLD 

I dette kapitlet er planområdet beskrevet, uavhengig av det planlagte tiltaket.  

5.1 Beliggenhet 

Planområdet ligger en ca. en kilometer nord for Sistranda sentrum.  

 

 

Figur 4. Oversiktsbilde planens beliggenhet 

 

5.2 Dagens arealbruk, tilstøtende arealbruk 

Foruten Uttian bru som ble etablert i 1973 har ikke området blitt benyttet til noe annet formål. 

Dette er den korteste sjøstrekningen fra fastlandsfrøya til Uttian. 

  

Frøya, 1954 Frøya, 1968 
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Frøya, 2006 Frøya, 2018 

 

5.3 Stedets karakter, bebyggelse og landskap 

Tiltaket er foreslått lokalisert til øygruppen Uttian, som består av at stort antall øyer, holmer og 

skjær. Området har store områder med strandsoner, og terrenget ligger generelt lavt i 

landskapet. Disse lavtliggende øyene har store områder med myrer og kystlynghei. Myrene 

dominerer, men på tørrere steder er lyngen vanlig. Ellers er det noe trevegetasjon i søkkene i 

landskapet, samt grupper med innplantet bartrær. Området har store områder som er tilnærmet 

urørt av landskapsinngrep. 

 

 

Figur 5. Planområdet sett mot vest fra brua over Elllingsundet 
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5.4 Solforhold og Lokalklima 

 

Figur 6: Vindrose for Sula fyr 

Ut i fra vindrosen for Sula fyr viser det at vest-sørvest og sørøst er de dominerende 

vindretningene på Frøya. Med kraftigst vind fra vest. 

 

5.5 Kulturminner og kulturmiljø 

Det er foretatt en utsjekk i databaser(kulturminnesok.no) for kulturminner. Det er ingen 

registrerte kulturminner, eller kulturmiljøer, innenfor planområdet. 
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5.6 Naturmangfold 

 

 

Figur 7. Svært viktige skjellsandforekomster 

Det er registrert forekomster av skjellsand som er kategorisert som svært viktige. 

Skjellsandforekomstene ved Frøya er svært store.  

 

Området består av myr som er ødelagt av torvtekking. Gjennom konsekvensutredning for 

naturmangfold er det gjort habitatvurderinger i området. Det er ingen hekkesteder, ingen 

gruntområder. Det er ikke noe spesielt som skulle tilsi spesielle forhold for fugl.  

 

Det henvises til vedlagte konsekvensutredning for Naturmangfold for mer informasjon.  

 

5.7 Landbruk / naturressurser 

Planområdet er i forslag til kommuneplan avsatt til LNFR. Området benyttes ikke til noen form for 

landbruks- eller beitevirksomhet i dag. 

5.8 Trafikkforhold 

Planområdet har tilknytning til Fast-Frøya via Uttibrua. Uttibrua er bygd for en totalvekt på 50 

tonn og den har kun et kjørefelt. Uttibrua/Uttiveien har en ÅDT på 450 og en fartsgrense på 80 

km/t. Uttibrua har en bratt stigning og 80 km/t er ikke reelt fartsnivå. Det er ingen gang-

/sykkelveg langs Uttiveien i dag. Det er utbygd gang-/sykkelveg langs fv714 på Fast-Frøya fram 

til Dyrvik og det er planlagt gang-/sykkelveg videre nordover langs fylkesveien.  

 
Uttibrua er enfelts med møteplasser. Det er mulig å møtes i hver ende av brua og det er en 

møteplass på midten av brua. Ut fra måling på ortofoto er den lengden som har full bredde på 

møteplassen ca 25m. Det innebærer at de største bilene ikke kan møtes her. 

Vegdekkebredde på brua er oppgitt til å være 4,1m og kjørebanebredde 3,7m. Målt på ortofoto 

mellom kantlinjer er vegbredden på møteplassen midt på brua ca 5,3m.  
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Det er ikke sikt mellom møteplassene på hver ende av brua. Møteplassen på midten av brua er 

for kort og for smal til at de lengste kjøretøyene 18-24m som også er 2,5m brede + speil, ikke 

kan møtes her. 

 

Det finnes ingen kollektivtransport ut til Uttian. Nærmeste bussholdeplass er fra Uttiankrysset 

som er 700 meter fra planområdet.  

 

Fra Sistranda skole går rute 320, 420 og 524. Rute 320 går til Trondheim via Orkanger og Hitra. 

Denne bussruten går to ganger daglig hver vei. Rute 420 går 7 ganger i løpet av dagen, denne 

ruten går langs fv. 714 mot Dyrøy og Sandstad. Rute 524 går ca. 3 ganger om dagen hver vei fra 

Sistranda og nordover langs fv. 714 mot Titran. 

 

Det er ikke gang- og sykkelvei langs Uttiveien. Fra Sistranda til Dyrvik er det i dag etablert gang- 

og sykkelveg. Dette er ca. 1,2 km fra planområdet.  

 

5.9 Farled 

Passasjen gjennom Ellingsundet er smal og det er flere skjær i området. Grønn skravur i utsnitt 

under viser arealavgrensningen til bildene.  

 

 

Figur 8 Farled og merker i området 
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Sjøtrafikk 

Utsnittet under viser trafikk på sjø rundt og innenfor planområdet. Det er både passasjertrafikk, 

stykkgodsskip, fiskefartøy og andre aktiviteter (fritidsbåter) i området.  

 

 

Figur 9 Sjøtrafikk i området 

 

5.10 Rekreasjonsverdi / rekreasjonsbruk, uteområder 

Det planlagte industriområdet ligger i et utmarksområde med sjøtilgang. Planområdet ligger ikke 

innenfor kartlagt friluftsområde.  

 

Uttian har imidlertid flere hyttefelt og mange har fritidsbåter og Uttian friluftsområde er registrert 

som et område med fine padlemuligheter. Det er i tillegg flere områder avsatt til 

fritidsbebyggelse i gjeldende kommuneplan som ikke er bygd ut. Ved utbygging av disse 

områdene vil fritidsaktivitetene på Uttian øke. 

5.11 Barns interesser 

For beboere på Uttian ligger nærmeste skole på Sistranda. Nærmeste barnehage ligger på 

Nesset. Det er ikke etablert gang-/sykkelveg langs Uttiveien, og det er ca. 1,1 km til opparbeidet 

gang-/sykkelveg langs fv714. Barn og unge på Uttian er derfor i stor grad avhengig av 

biltransport til skole/barnehage/idrettsanlegg. Det er i dag organisert skoleskyss for barn og 

unge på Uttian. 

5.12 Teknisk infrastruktur 

Rød strek på bildet nedenfor viser eksisterende kommunal vannforsyning til Ellingsholmen. 
Denne har med stor sannsynlighet ikke nok kapasitet mtp. Brannvann, og fremtvinger dermed 
ledning med større kapasitet. Frøya kommune har lagt fra et forslag til ledningstrase og 
dimensjon, som er gjenskissert på bildet i grove trekk (blå strek). 
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Figur 10. Eksisterende kommunal vannforsyning (rød) og forslag til ny trasé (blå) 

  

 

Figur 11. Eksisterende høyspentløsning 

 

Det går en 22 kV høyspentlinje innenfor planområdet. 

5.13 Grunnforhold 

På karttjenesten til Norges geologiske undersøkelser (skrednett.no) er det ikke merket av 

skredhendelser (steinsprang, leirskred, jordskred, flomskred eller snøskred) eller fare for 

kvikkleire for planområdet. Kvikkleirefaren forholder seg imidlertid kun til registreringer for 

arealer større enn 10 daa. Dette må ses i sammenheng når områdestabiliteten vurderes. 
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5.14 Støyforhold 

 

Figur 12. Støyvarselkart for området 

Deler av Ellingsholmen ligger i gul støysone.  

 

5.15 Forurensning (Grunn, vann og luft) 

Området fremstår urørt og det er dermed lite sannsynlig at det er forurenset i grunn eller vann.  
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6. PLANFORSLAGET 

I dette kapitlet gjøres det rede for innholdet som er gitt gjennom plankart og -bestemmelser.  

6.1 Planens hensikt, avgrensning  

Tiltaket innebærer opparbeiding av ca. 13,4 daa til industriareal. Området bygges ut ved å fylle 

ut ca. 28500 m2 i sjøen med steinmasser fra fjellsprenging tilkjørt fra nærliggende områder. 

 

Planområdet omfatter deler av Uttiveien for å etablere avkjørsel til industriområdet. 

 

 

Figur 13 Planforslaget 

 

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg 

 

Kombinert bebyggelse og anleggsformål – Industri og næring 

 

Området planlegges planert til kote +3.  

Før byggetillatelse gis må det lages en illustrasjonsplan som viser lokalisering og utforming av 

bygninger, internveger, parkeringsplasser og utendørs arbeidsområder. Dette er beskrevet under 

vilkår for gjennomføring.  

 

§12-5. Nr. 2 – Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 

Kjøreveg 

Dette er adkomstvegen til planområdet. Denne kobler seg på fv. 6476. Denne vil være offentlig 

tilgjengelig. Avkjørsel utformes jfr. vegnormalene. 

 

Gang- og sykkelveg 
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Det legges til rette for en framtidig gang- og sykkelveg langs fv. 6476. Denne går frem til starten 

på Uttiabrua. Gang- og sykkelvegen vil få en bredde på 3 meter.  

 

Annen veggrunn-tekniske anlegg 

Annen veggrunn – tekniske anlegg er sideareal bestående av fyllinger og skjæringer. Innenfor 

dette området er det satt av plass til rekkverk og gjerder. Det skal tilstrebes naturlig 

revegetering av disse arealene.  

 
§12-6 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG 
 
Havneområde i sjø 
 
Innenfor området kan det etableres småbåtanlegg med plass til et mindre antall båtplasser. 
Anlegges skal bestå av flytende konstruksjoner med landgang og landfeste  

 

 

HENSYNSSONER  

 

Sikringssone – Frisiktsoner 

Planen viser fire områder avsatt til frisiktsoner. I frisiktsonene skal det ikke være sikthindringer 

høyere enn 0,5 meter over tilstøtende veg kote.  

 

6.2 Reguleringsformål 

 

REGULERINGSFORMÅL 

(PBL §12-5) 

BETEGNELSE 

(jf. Kart) 

STØRRELSE 

(daa) 

Nr. 1 Bebyggelse og anlegg   

Forretning/kontor/industri BKB 13,4 

Nr. 2 Samferdselsanlegg og infrastruktur   

Kjøreveg O_SKV 4,8 

                       Gang- og sykkelveg O_SGS 1,0 

                       Annen veggrunn – tekniske anlegg O_SVT 9,1 

Annen veggrunn - grøntareal O_SVG 0,7 

Nr. 6 Bruk og vern av sjø og vassdrag, med 

tilhørende strandsone 

  

                       Havneområde i sjø VHS 2,7 

PBL §12-6 Hensynssoner   

Sikringssone - frisiktsoner H140 0,3 

 

 

 



UTTIAN NÆRINGSOMRÅDE 23 (37) 

 

 

 

 

 

 

Ramboll 

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming 

Bebyggelsen vil få en maksimal gesims på 14 meter over bakkenivå. Det legges til grunn i 

planarbeidet at det er behov for å ha verksted og butikk i planområdet. En potensiell leietager er 

Skarsvaag boats.  

 

Figur 14. Forslag til fasade Skarsvaag Boats. Utformet av Consto Midt-Norge AS 

 

 

Figur 15. Skisse av bygninger Frøya bryggeri 

Frøya bryggeri er en annen potensiell leietaker. De ser for seg tre bygg som vist i skissen 

ovenfor. Det skal benyttes til produksjon og lagring av øl.  
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Figur 16. Illustrasjonsplan 

 

Illustrasjonsplanen viser hvordan bebyggelsen på området kan se ut.  

6.4 Trafikk 

Adkomst til området vil være via fv. 714 Nordfrøyveien. Adkomstvegen vil ha en bredde på 7 

meter og skal dimensjoneres for vogntog. Det etableres to snuplasser inne på området. SKV1 

tilpasses så det skal være enkelt å sjøsette båter.  En vurdering av  

 

6.5 Parkering 

I kommuneplanens arealdel har Frøya kommune norm for parkeringsareal: Verksted 1,2 bil per 

100 m2. Lager 0,5 bil per 100 m2. Dette ivaretas på egen tomt og skal vises i byggesøknad.  

 

 

6.6 Teknisk infrastruktur 

Vann og avløp 

 

Rød strek på bildet nedenfor viser eksisterende kommunal vannforsyning til Ellingsholmen. 

Denne har med stor sannsynlighet ikke nok kapasitet mtp. brannvann, og fremtvinger dermed 

ledning med større kapasitet. Frøya kommune har lagt fra et forslag til ledningstrase og 

dimensjon, som er gjenskissert på bildet i grove trekk (blå strek). 

Eksisterende ledning som ligger på sjøbunnen vil derfor utgå i sin helhet. Noen eksakt plassering 

av vannkummer og grøftetrase er ikke vurdert i denne omgang. 

Vannforsyningen til industriområdet påkobles endekummen på omlagt kommunal vannledning. 

Grøftetraseen bør legges i enden på industriområdene for å unngå mest mulig konflikter med 

senere infrastruktur og bebyggelse. Det bør tilstrebes å etablere brannvannskummer i 

forgreningspunktene og endekummene 

 

Drensledninger legges i prosjekterte renner i dypdreneringen, og samles i kummer som igjen har 
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en felles samleledning ut i sjøen. Drensledningene sørger for å fjerne drensvannet fra 

dypdreneringen og ut i sjøen.  

 

 

Figur 17. Forslag til drenering for området. Grønne streker-Drensledninger. Svarte streker-
overvannsledninger 

 

 

 

Elektro 

 

Et nytt næringsområde vil kreve mer strøm til området. Ny næring kan være lite energikrevende, 

men det kan også være meget energikrevende, alt ettersom hvilken type næring etableres i 

området. 

 

Effekten (energien) forsynes fra høyspentnettet. Høyspentnettet må derfor være dimensjonert for 

å tåle den ekstra belastningen, og det er mulig at høyspentnettet trenger å oppgraderes for å 

kunne klare å forsyne et nytt næringsområde. En vurdering av høyspentnettet må derfor utføres 

ut fra antagelser på hvor energikrevende de nye næringsfeltene blir. TrønderEnergi er netteier av 

høyspentnettet i Frøya kommune. 

Trase for sjøkabel legges om, samtidig som det etableres en ny nettstasjon, se figur 18.  

I forprosjektrapporten er det tatt utgangspunkt i TrønderEnergi’s plassering av nettstasjon til 

forsyning av næringsarealene. 

 

 

Figur 18. Ny foreslått trase for høyspentnettet. Rød firkant viser foreslått plassering av nettstasjon 

 

Det legges opp trekkerør for både høyspent, lavspent og fiber. Det er medtatt trekkerør for 

høyspent for eventuelle energikrevende næringsbygg. Det gir mulighet til å trekke høyspentkabel 
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frem til næringsbygget og etablere en ny nettstasjon i nærheten av næringsbygget uten å 

begynne nye omfattende gravearbeider. Det kan potensielt spare arbeider med graving av ny 

grøft mellom næringsbygget og høyspentanlegget. Kostnaden ved å medta ekstra trekkerør til 

eventuelle høyspentkabler når grøften allerede er åpen er lav i forhold. 

 
Vegbelysning 

I sammenheng med utbygning av nye næringsområder og avkjøringer til disse, bør vegbelysning 

av fylkesveg over bru forlenges forbi avkjøringene til næringsområdene med tanke på 

trafikksikkerhet og forventet økt trafikk i området. 

Det er derfor medtatt vegbelysning av riksvei fra østsiden av bru over Dørviksvaet til 55 meter 

forbi næringsarealene. På deler av strekningen langs næringsareal 1 er det tenkt dobbeltsidig 

vegbelysning av både riksvei og ny foreslått vei inn til næringsareal 1.  
 
Tele/fiber 

Det antas at det legges opp for fiberforsyning sammen med ny høyspenttrase og at fiberen 

termineres og distribueres videre fra et sted i nærheten av foreslått plassering av nettstasjon. 

Det legges opp til at alle næringsarealene kan tilkobles fiber. Det er medtatt trekkerør for fiber ut 

til alle trekkekummene for fleksibilitet ved tilkobling av næringsbyggene. 

 

6.7 Massebalanse 

 

Plassen er lagt med en avrenningshelling på 2% ut mot sjøen, og lagt med en høyde på ca 3 

moh. På ytterste asfaltkant. 

Oversikt over området: 

Området har underskudd på ca 28500 m3 (utførte anbrakte masser-uam) 

Fjellskjæringer mot terreng er planlagt 5:1. For å sikre en god avrenning av planum er det lagt 

inn dypsprenging med fall på 10% utover mot vannet. 

Dypsprengingen dreneres av korte drensstrenger som samles i kummer og har sitt utløp i sjøen 

Statens vegvesen antyder dyp-sprenging ca 1,75 under ferdig vegbane, noe som er benyttet i 

alle områdene. 

Det er foreløpig tatt utgangspunkt i dimensjoneringstabell i SVV sin håndbok N200-vegbygging, 

og type anlegg = terminalanlegg med aksellast 10-20 tonn. Slite og bindlag = asfalt, bærelag = 

asfalt og forsterkingslag er av knust fjell. 
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7. VIRKNINGER 

I dette kapitlet beskrives virkninger av at planen gjennomføres.  

7.1 Overordnede planer 

Planens formål samsvarer med forslag til kommuneplanens arealdel for Frøya og har derfor ikke 

innvirkning på den kommunale planprosessen, men er ikke i tråd med eksisterende plan.   

7.2 Stedets karakter, byform, estetikk og landskap 

De samlede konsekvenser for landskapsbildet er en sammenstilling av landskapets vurderte 

verdi og påvirkningen som tiltaket medfører. Med de vurderte parametere for verdi (middels 

+) og påvirkning (forringet) vil vi få en konsekvens for landskapsbildet som er negativ for 

landskapsbildet ( - -) 

 

Med den lokalisering som dette prosjektet har er det vanskelig å se tiltak som vil kunne redusere 

de negative konsekvensene vesentlig. Dette kommer av at beliggenheten er meget krevende i 

dette landskapsrommet. En redusering av de foreslåtte høgder på bygningene vil bety noe, og 

det samme vil en bevisst nøytral fargesetting av bygningene gjøre. Ellers er det lite spillerom 

for andre tiltak som monner noe. 

 

 

Figur 19. Illustrasjon av Uttian næringsområde sett fra nordvest 

7.3 Naturmiljø 

Det er gjennomført en konsekvensutredning når det gjelder miljø. 

I utredningen belyses skjellsandforekomstene i på Frøya, hvordan disse er svært store og blir 

bare marginalt berørt av tiltaket. Inngrepene skjellsandforekomstene ved utfylling er vurdert til å 

være ubetydelig endring.  

 

Konsekvensvurdering av naturmangfold ved etablering av Industriområde på Uttian, Frøya 

kommune ligger i sin helhet som vedlegg.  

7.4 Landbruk / Naturressurser 

Planområdet benyttes ikke til noen form for landbruks- eller beitevirksomhet i dag. Det vil derfor 

ikke berøres.  
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7.5 Støy 

 
Støysonekart – Anleggsvirksomhet  
Ved beregninger av støysonekart fra anleggsvirksomheten er det brukt verdier fra Tabell 9. Figur 
5 viser støyens utbredelse 4 meter over terreng. Støysonekartet viser at ingen boliger vil havne i 
gul støysone og grenseverdiene er tilfredsstilt. Gul støysone med lydnivåer over Ld ≥ 62 dB vil 
strekke seg ca. 70 meter ut fra området. 13 (16)  

 

 

Figur 20. Støysonekart fra anleggsvirksomheten - 3 meter over terreng 

 
Støysonekart – drift på næringsområdet  
Støysonekartet viser at ingen boliger vil havne i gul støysone og grenseverdiene er tilfredsstilt. 
Gul støysone med lydnivåer over Lden ≥ 50 dB vil ikke strekke seg ut fra området.  
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Figur 21. Støysonekart fra næringsvirksomheten - 4 meter over terreng 

 

Det er foretatt en støyutredning i forbindelse med etablering av næringsanlegg på Ellingsholmen i 

Frøya kommune. Støyutredningen omhandler både støy i anleggsfasen og ved full drift av 

næringsanlegg.  

 

Anleggsvirksomheten vil foregå i fem måneder og aktuell grenseverdi ved den nærmeste 

støyfølsomme bebyggelsen er dermed korrigert med 3 dB – Ld 62 dB. Beregningene viser at 

ingen støyfølsomme bebyggelser vil oppleve lydnivåer som overskrider grenseverdiene. Planlagt 

drift er lagt til hverdager fra kl. 07-16.  

 

Selv om grenseverdiene er tilfredsstilt må det tilstrebes at unødvendig drift på området unngås 

og at driftstidene begrenses til det som er brukt i beregningene. Unødvendig drift omfatter 

kjøring på tomgang, høye varselsignal, forlenget drift o.l.  

 

Driften ved full utnyttelse av næringsanlegget vil hovedsakelig foregå innendørs. Tenkt næring på 

området vil være av en støysvak karakter og dermed forventes det lave støynivåer til 

omgivelsene. Dersom annen drift, andre type maskiner eller utstyr er tenkt brukt på området må 

det utføres nye vurderinger av støybildet.  

 

Selv om grenseverdiene er tilfredsstilt kan det gjøres flere tiltak som vil påvirke støybildet i 

positiv retning. Bl.a. skjerming, støysvakt utstyr, stabilt veg-/terminaldekke, kjøreregler for 

skånsom kjøring og driftsbegrensninger. Det vil i tillegg være gunstig å tilstrebe en 

terrengutforming som fører til at siktlinjer brytes mellom boliger og næringsområdet, slik at man 

kan få en grad av naturlig skjerming. 

7.6 Trafikkforhold 

Tomta planlegges bebygd av Skarsvåg Boats AS som driver med båtbygging og reparasjon av 

båter og Bryggeriet Frøya som planlegger produksjon og lagring av øl. 

 

Parkeringskrav:  Verksted 1,2 biler pr 100 kvm  
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Lager 0,5 biler pr 100 kvm  

 

Anslag på trafikk til og fra anlegget ut fra informasjon om antall ansatte: 

 

Skarsvåg Boats AS: 20 ansatte * 2,5 = 50 envegs bilturer pr dag 

Frøya Bryggeri: 7 ansatte * 2,5 = 17 envegs bilturer pr dag   

 

Godstrafikk med tunge kjøretøy anslås til mindre enn 5 besøk eller mindre enn 10 envegs bilturer 

pr dag for virksomhetene til sammen.  

 

Oppsummert er turproduksjonen ÅDT = 70 med lette kjøretøy og ÅDT-T = 10 med tunge 

kjøretøy.  

 

 

Kryss fv 714/fv 6476 

 

Fv 714 har ÅDT på 2000 med tungtrafikkandel på 19% og fartsgrense 50 km/t. Uttianveien har 

ÅDT 450 og anbefalt fart 40 km/t over brua ca 200m fra krysset med fv 714. 

Siktkrav ihht vegnormalenes håndbok N100 er for forkjørsregulert T-kryss: 

 

Hø2 ÅDT < 12 000 og fartsgrense 50-60 km/t er kravet til stopplengde 65m * 1,2 

 

Det innebærer for krysset med fv 714 at det fra 6m inne i Uttianveien skal være sikt 78 m til 

hver side langs fv 714. 

Ved siktrydding kan det være mulig å oppnå tilfredsstillende siktforhold i krysset. 

Reguleringsformen med forkjørsregulering av fv 714 synes riktig i dette krysset 

7.7 Rekreasjonsinteresser / rekreasjonsbruk / uteområder 

Dette området fremstår som lite brukt til friluftsliv og rekreasjonsbruk. Det er for mange 

populært å ta bilder fra Uttian bru. Dette kan bli forringet av tiltaket.  

7.8 Folkehelse 

Tiltaket forbedrer eller forverrer ikke folkehelsen. Næringsområdet ligger rimelig sentralt, som 

gjør at det kan være aktuelt å benytte sykkel som fremkomstmiddel.  

7.9 Barns interesser 

Det vil bli noe økt trafikk som følge av tiltaket, men dette er minimalt.  

7.10 Teknisk infrastruktur 

Det må trekkes vannledning fra Sørøyan på Uttian. Dette er en lengde på ca. 900 meter. Trafo 

blir plassert nordøst for området. 
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7.11 Forurensing 

 

Figur 22. Utfylling i sjø 

Det vil bli fylt ut ca 13. daa til sammen i sjø med fyllingsfot. Dette gjør at halvparten av området 

er utfylling. I og med at det er planlagt utfylling i sjø, vil det måtte gjennomføres søknad om 

utfylling i sjø. I forbindelse med denne søknaden, må det gjennomføres undersøkelser som 

vurderer forholdene bunnsedimentene og hvilken påvirkning tiltaket har for miljøet. Det vil bli 

tatt sedimentprøver til analyse av miljøgifter på sjøbunnen ved hjelp av grabb. Det vil også bli 

gjennomført målinger på salinitet, temperatur og oksygen i vannsøylen. 

7.12 Strømningsforhold 

Det fylles ut til rundt kote -2.5 og maksimalt i 20 meters bredde fra land i nordlig retning. Sundet 

har en bredde på rundt 130 meter og er 7 meter på det dypeste. 

Gjennomstrømingenshastigheten vil kunne gå noe opp, men det antas at endringen er så liten at 

det ikke vil påvirke bunnforhold og/eller sedimentflukt gjennom sundet.  

 

I anleggsfasen kan utfylling i sjø tilpasses strømningsretningen (flo/fjære), eller det kan 

plasseres skjørt som demper eventuell uønsket sedimentflukt fra utfyllingsmassene gjennom 

sundet. 
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7.14 Økonomiske konsekvenser for kommunen  

Kostnader er vurdert i et notat for Uttian næringsområde av Rambøll datert 01.10.2018.  

Kostnader knyttet til arbeid, materiell og utførelse av de inntegnede elektrotekniske 

installasjonene er lagt til grunn i kostnadsberegningene under. Kostnader knyttet til tilkobling til 

strømnettet, dvs. anleggsbidrag fra netteier, er et eksempel på en kostnad som ikke er 

medberegnet. 

 

VA kostnader er antatt ut fra bilder og eksisterende kartverk. Det er antatt stor andel fjellgrøfter 

med overdekning på ca 1.6 meter ihht. kommunal VA norm. er ikke hensynstatt evt. behov for 

trykkøkningskummer. Grøftekostnader kan antageligvis reduseres en del hvis det er mulighet for 

å grave opp eksisterende vannledning som erstattes med større dimensjon. 

VA kostnader er i denne omgang valgt å skilles ut som egen kostnad uten å bli fordelt på de 3 

respektive områdene. 

Veg og industriområder er lagt opp til mest mulig massebalanse. Dvs. at ønsket størrelse på 

område 1 genererer massetilførsel fra område 3, som er det største området lengst øst. 

Område 2 har teoretisk massebalanse slik det framkommer nå. 

 
Estimerte byggekostnader : 11.696.497.- 
Usikkerhet 15 % av byggekostnader: 1.754.474.- 
Moms 25 % : 3.362.742.- 

SUM : 16.813.713.- 

7.15 Konsekvenser for næringsinteresser 

Det anses som positivt for næringsinteressene på Frøya at det bygges ut. To aktører er allerede 

klare for å flytte inn på området når dette er klart.  

7.16 Interessemotsetninger 

Lokalbefolkningen er delte i oppfatningene om dette er et prosjekt som burde bygges ut eller 

ikke. De ser behovet for næringsområder, men når området blir så lite og kostnadene er så store 

er de skeptiske. Utbygging av næringsområde på dette området vil endre perspektivet og 

landskapet.  
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8. RISIKO OG SÅRBARHET  

Det er utført en egen ROS- analyse som er vedlegg til dette dokumentet. 

8.1 Metode 

ROS-analysen er utformet med utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps 

veileder for samfunnssikkerhet i arealplanlegging (2011), er tilpasset andre veiledere og maler og 

i tråd med kommunale angivelser av ROS-analyser i reguleringsplaner. Analysens omfang er 

tilpasset planforslagets innhold og kompleksitet, samtidig som den tilfredsstiller krav om risiko- 

og sårbarhetsanalyse gitt i Plan- og bygningslovens § 4-3. 

 

8.2 Evaluering av risiko 

Risikomatrisen gir en kvantifiserbar og visuell fremstilling av risiko- og sårbarhetsanalysen, og 

bygger på resultater som fremgår av sjekklisten.  

 

Tallverdiene øverst til venstre i hver celle i risikomatrisen angir risikoverdi. Tallene med 

nummerering mellom 1 og 54 angir nummer fra sjekklisten. Hendelser i røde felt er ikke 

akseptable og krever tiltak. Det må vurderes tiltak for hendelser i gule felt, mens hendelser i 

grønne felt ikke har en signifikant risiko og risikoreduserende tiltak kan vurderes. 

Risikomatrise – en kvantifiserbar og visuell fremstilling av risikobilde i planområdet 

8.3 Konklusjon 

Denne risiko- og sårbarhetsanalysen har identifisert flere hendelser, men tre av de er vurdert 

nærmere. Aktuelle hendelser som har størst betydning for vurdering av risiko- og sårbarhet ved 

gjennomføring av reguleringsplanen er: 9. Havnivåstigning, 10. sårbar forekomst av Skjellsand, 

og 13. Ulykker ved kryssing av bro.  
 

Det er foreslått gjennomføring av avbøtende tiltak for flere av de identifiserte farer og uønskede 

hendelsene. Ved å gjennomføre de foreslåtte tiltakene vil risikonivået holdes uendret eller 

reduseres på en tilfredsstillende måte når planen skal gjennomføres. Gjennomføringen av 
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planforslaget innebærer at risikoen for uønskede hendelser stort sett reduseres i den permanente 

situasjonen.  

 

Utover dette er avbøtende tiltak sikret i bestemmelsene og gjennom andre forskrifter som er 

gjeldende for videre arbeid.  
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9. INNKOMNE INNSPILL 

 
 
STATENS VEGVESEN, datert 12.03.2019 
 
Statens vegvesen beskriver Uttian bru som i er i dårlig forfatning og at det ikke er planer om å 
skifte brua, eller å drive vedlikehold utover det nødvendige. Fv. 6476 er smal og det er ikke 
trafikksikre tiltak for myke trafikanter. Det er konkludert med at utbygging på arealet som 
presenteres i planforslaget kan være akseptabel da det ikke vil generere store mengder trafikk. 
Planområdet burde utvides noe mot øst for å få med siktsoner fra fv. 6476. Byggegrense mot fv. 
6476 må være minimum 10 meter.   

Forslagsstillers vurdering 
 
Planområdet forstørres i øst for å korrekte siktsoner etter håndboka. Byggegrensen settes til 10 
meter i plankart og det settes en bestemmelse på dette.  

 

NVE, datert 19.03.2019 

Det er viktig å forebygge skader fra flom- erosjon og skred. På reguleringsplannivå vil det ofte 

være behov for en detaljert fagkyndig utredning av faren.  

 
Forslagsstillers vurdering 

Det gjennomføres geotekniske undersøkelser. Geoteknisk rapport følger plandokumentene.  

 

Trøndelag fylkeskommune, datert 16.03.2019 

Trøndelag fylkeskommune fremmet innsigelse i forslag til ny kommuneplan med næringsareal på 

200 daa på Uttian på grunn av kapasiteten på Uttian bru. Etter at området har blitt redusert har 

anses dette som akseptabelt grunnet begrenset mengde trafikk. Det er liten risiko for at planen 

vil komme i konflikt med automatisk fredete kulturminner på land, men aktsomhetsplikten etter 

§ 8 i kulturminneloven må følges.  

 
Forslagsstillers vurdering 

Det settes en bestemmelse på at ved funn av kulturminner skal alt arbeid stoppes og 
kulturmyndighet skal kontaktes.  

 

TRØNDERENERGI, datert 01.04.2019 

Opplyser om at det går en 22 kv høyspentlinje innenfor planområdet. Denne må hensyntas i 

prosjektering og gjennomføring.  
Forslagsstillers vurdering 

Det er bestemt at høyspentlinjen skal flyttes til utenfor planområdet. Dette beskrives i kap. 6.6. 

 

KYSTVERKET, datert 12.04.2019 

Reguleringen må innrette seg til grenseflate mot sjø i Statlige planretningslinjer for differensiert 

forvaltning av strandsonen langs sjøen og Lov om havner og farvann 01.01.2010. Tiltak og 

etableringer i eller i nærheten av sjø, krever egne tillatelser etter havne- og farvannsloven § 27. 

Trygge og farbare sørarealer må hensyntas. ROS må gjennomføres. 
Forslagsstillers vurdering 

Planforslaget følger Statlige planretningslinjer, og det gjennomføres søknad for tillatelse av 
utfylling i sjø. Det har blitt gjennomført ROS som er oppsummert i kapittel 8. 
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FYLKESMANNEN I TRØNDELAG, datert 05.03.2019 

Tiltaket er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel og det anbefales at oppstart av 

reguleringsarbeidet utsettes til lokaliseringen av nye næringsarealer er fastsatt i 

kommuneplanen. Etableringen av et næringsområde som foreslått vil medføre utfylling i sjø og 

store inngrep i landskapet. Det er viktig at slik virksomhet i hovedsak skal styres til de arealene 

som er satt av i overordnet plan. I det videre planarbeidet må det gis en vurdering av alternativ 

lokalisering jf. vurderingene i kommuneplanens arealdel. Det er viktig at det søkes løsninger som 

reduserer behovet for utfylling i sjø og at det gjøres landskapsmessige tilpasninger for å redusere 

virkningene av inngrepene. Sjøområdene ved Ellingsholmen er registrerte som lokaliteter med 

skjellsand. Dette må vurderes nærmere. Det må gjennomføres støyvurderinger.  Vurderinger 

knyttet til folkehelse må fremkomme. Det anbefales at det stilles krav i 

rekkefølgebestemmelsene at ROS-analysen revideres når det kommer på plass hvilken/hvilke 

bedrifter som vil etablere seg. Området kan bli berørt av stormflo og havnivåstigning, det er 

viktig å vurdere konsekvensene av dette og grunnforhold må vurderes.  

 
Forslagsstillers vurdering 

Kommuneplanens arealdel vedtas før reguleringsplanen. Det blir gjennomført en 

landskapsvurdering i planbeskrivelsen. Det har blitt gjennomført en KU for Naturmangfold, 

skjellsandforekomstene vil i liten grad bli berørt av tiltaket siden forekomstene er veldig store. 

Det er gjennomført en støyvurdering som viser at ingen boliger ligger innenfor gul støysone. 

Folkehelse vurderes i planen. En geoteknisk rapport vil følge planen. Det settes en bestemmelse 

på at faste konstruksjoner ikke kan bygges lavere enn kote +3. 

 
 
Nesset Grendalag 

Utbygging av næringsarealer vil generere trafikk inn i en svært trafikalt utfordrende strekning på 

fylkesvei 714. Dersom man ser hvordan sektormyndighet Statens Vegvesen opptrer i de tilfeller 

hvor de er bedt om å uttale seg i ulike byggesaker ser ikke Grendalaget at etablering av 

næringsområder så tett på strekningen kan behandles annerledes enn boligsaker så lenge 

nødvendig infrastruktur ikke er på plass for å sikre gående og syklende trafikanter.  

Grendalaget trekker fram tre saker. Hvor Statens vegvesen ikke flere avkjørsler på strekningen, 

siden de ikke ønsker gang- og sykkeltrafikk på langs og på tvers av fylkesvegen og flere 

avkjørsler som hindrer gjennomgangstrafikken.  

 

 

Forslagstillers vurdering 

Statens vegvesen ønsker at gjennomgangs-trafikken skal prioriteres på strekningen. I alle 

tilfellene som nevnes i innspillet er det søknader om avkjørsel til bolig eller oppføring av bolig. 

Det er også større krav om at det er gode gang- og sykkelløsninger for boligeiendommer enn det 

er til næringstomter. Reguleringsplanforslaget gjør at gjennomgangstrafikken øker noe, men det 

blir ikke flere avkjørsler på strekningen.  

 
 
Lars A Vavik 
 
Lister opp en rekke undersøkelser som ønskes utredet.  
 
Forslagstillers vurdering 
Det anses som et stort og urimelig tiltak å gjennomføre strømmålinger i forbindelse med utfylling 
i sjø for denne planen. Det gjennomføres en søknad om tillatelse til utfylling i sjø til 
Fylkesmannen i Trøndelag. Det blir gjennomført nødvendige undersøkelser og en rapport 
beskriver de relevante utfordringene.   
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Paul Ingar Udtian 
 
Sterkt imot å etablere et industriområde i innfallsporten til Uttian.  
 
 
Erik Bårdseng 
 
Uttian bru bør få lysregulering, skilt med maksimal belastning og gangvei.  
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1. INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 

Frøya kommune opplever økt etterspørsel etter næringsareal og industriområder. En prioritert 

målsetting for kommunen er å gi de havrettede næringene forbedrete utviklingsmuligheter, samt 

sikre forutsigbarhet i forhold til framtidig arealbruk (Kommuneplanens samfunnsdel 2008-2017).  

 

Formålet med å regulere foreslått område til industri, er å legge til rette for økt næringsaktivitet i 

Frøya kommune. Dette er i tråd med kommunens prioriterte målsetting om å gi de marint rettede 

næringene forbedrete utviklingsmuligheter. 

 

Rambøll har utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som vedlegg til planforslaget. 

Metodikken er basert på identifikasjon av uønskede hendelser og farer gjennom en sjekkliste. Vi 

vurderer sannsynlighet og konsekvens for de identifiserte hendelsene og sammenstiller dem i en 

risikomatrise. Det er også fremmet forslag til avbøtende tiltak og foreslått planbestemmelser.  

 

ROS-analysen gjennomføres for å tilfredsstille kravet til Plan- og bygningsloven § 4-3, og har tatt 

utgangspunkt i rådende maler for utarbeidelse av ROS-analyse. 

 

1.2 Planområdet 

Uttian er flat og har sparsomt med vegetasjon. Planområdet består av lavtliggende kystlynghei 

og sjøområder.  

 
Figur 1 Oversiktsbilde planområdet.  

 



 

ROS-ANALYSE 5 (14) 

 

 

 

 

 

 

Ramboll 

1.3 Metode  

ROS-analysen er utformet med utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps 

veileder for samfunnssikkerhet i arealplanlegging (2018), er tilpasset andre veiledere og maler og 

i tråd med kommunale angivelser av ROS-analyser i reguleringsplaner. Analysens omfang er 

tilpasset planforslagets innhold og kompleksitet, samtidig som den tilfredsstiller krav om risiko- 

og sårbarhetsanalyse gitt i Plan- og bygningslovens § 4-3. 

 

§ 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse 

Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse 

gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle risiko- og 

sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i 

slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som 

hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-6. Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om 

utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap. 

Kongen kan gi forskrift om risiko- og sårbarhetsanalyser. 

 

ROS-analysen baseres på offentlig tilgjengelig materiale (databaser) og grunnlagsinformasjon. 

 

ROS-analysen avdekker hvilke områder det er nødvendig med ytterligere undersøkelser eller 

avbøtende tiltak slik at forslaget til regulering kan fremmes. Analysen gir grunnlag for eventuelle 

hensynssoner i plankartet og utforming av reguleringsbestemmelser. 

 

1.4 Usikkerhet i ROS-analysen  

ROS-analysen er gjennomført som en skrivebordsstudie på bakgrunn av eksisterende 

grunnlagsmateriale, kjente data og registreringer, gjennomførte konsekvensutredninger og 

forslag til regulering. ROS-analysen er gjennomført på reguleringsnivå og vil følgelig ikke fange 

opp alle variabler og detaljer som fremkommer på et senere tidspunkt i prosjektet. Dersom 

forutsetningene endres i etterkant eller nye variabler gjøres kjent, bør ROS-analysen revideres. 

 

Generelt sett vil all menneskelig aktivitet innebære en viss risiko. I analysen er sannsynlighet for 

og konsekvens av ulykker og hendelser forsøkt kvantifisert. I dette ligger det en betydelig grad 

av usikkerhet, ettersom det mangler både informasjon og metoder som gir eksakte beregninger. 

Dette er en enkel ROS-analyse. Den er basert på kjent dokumentasjon og faglige vurderinger. 

Det er ikke gjort spesifikke beregninger eller utredninger. Målet er å identifisere hvilke risikoer 

som endres som følge av tiltaket og som man skal ta hensyn til i planleggingen og 

gjennomføringen av prosjektet. 
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2. ANALYSE AV RISIKO 

 

For å få vurdere aktuelle hendelser, er det hentet informasjon i eksisterende databaser, utkast til 

detaljregulering og faglig utredninger. Til sammen gir det et tilstrekkelig utfyllende risikobilde av 

planområdet 

 

 

 

2.1 Vurdering av sannsynlighet og konsekvens 

Sannsynlighet brukes som mål for hvor trolig vi mener det er at en bestemt uønsket hendelse vil 
inntreffe i det aktuelle planområdet, innenfor et tidsrom, gitt vårt kunnskapsgrunnlag. 
Vurderingen kan skje på bakgrunn av beskrivelsen av planområdet, kjente forekomster av 
tilsvarende hendelser, eksisterende barrierer eller forventede hendelser i fremtiden. Det må gis 
en forklaring på den angitte sannsynligheten. 
 
Sårbarhetsvurderingen tar for seg evne til motstand og gjenopprettelse ved utbyggingsformålet, 
eventuelle eksisterende barrierer og følgehendelser som følge av den uønskede hendelsen.  
 
Eksisterende barrierer kan f.eks. være flom- og skredvoller, nød- og redningstjenestens 
innsatstid, overvannssystemet, eller utbyggingsformålet, f.eks. en skoles eller sykehjemmets 
evne til å opprettholde tjenester dersom de utsettes for en uønsket hendelse. Dersom den 
uønskede hendelsen medfører følgehendelser, kan det påvirke en videre utvikling av den 
uønskede hendelsen og dermed også gi større konsekvenser. Hvis dette er aktuelt, må det 
vurderes nærmere og begrunnes.  
 
Konsekvensvurdering  
Konsekvens er den virkningen en uønsket hendelse kan få for planområdet og 
utbyggingsformålet. De konsekvenstypene som brukes i veilederen tar utgangspunkt i viktige 
samfunnssikkerhetsverdier, og blir beregnet som belastning for befolkningen, som • liv og helse • 
stabilitet • materielle verdier 
 
Usikkerhet  
Usikkerhet knytter seg til en vurdering av om, eventuelt når en mulig uønsket hendelse vil 
inntreffe, omfanget av hendelsen og konsekvensene av hendelsen. Vurderingen av usikkerhet 
gjøres ut i fra det kunnskapsgrunnlaget man legger til grunn for risiko- og 
sårbarhetsvurderingen.  
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2.2 Sjekkliste 

Nr. Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar 

 Naturgitte forhold 

1 Er området utsatt for 
snø- eller steinskred? 

Nei    Planområdet er 
ikke utsatt for 

snø eller 
steinskred.  

2 Er det fare for 
utglidning (er området 
geoteknisk ustabilt)? 

Nei    Det er 
gjennomført en 

geoteknisk 
rapport for 

området.  
 

3 Er området utsatt for 
overvanns-
problematikk.  

Nei    Det er planlagt 
fall så all 

avrennning skjer 
ut i sjøen   

4 Er området utsatt for 
flom i elv/bekk/lukket 
bekk? 

Nei    Ingen bekker i 

området. 

5 Er det radon i 
grunnen? 

Nei    Dette er sikret i 
TEK17 om det 

forekommer. 

6 Skader ved forventet 
Havnivåstigning/ 
springflo? 

Nei    Området legges 

på kote + 3, for 
å unngå dette. 

 Værforhold 

7 Er området spesielt 
vindutsatt? 

Nei     Området ligger 
på kysten og er 

vindutsatt, men  
ikke spesielt i 

forhold til 
tilsvarende 

kystnære 
områder. 

8 Er området spesielt 
nedbørutsatt? 

Nei    Det mangler 

målinger for 
nedbør på Sula 

fyr, som er 
nærmeste 

målestasjon. 
Området ligger 

på kysten og er 
nedbørsutsatt, 

men ikke 
spesielt i forhold 

til tilsvarende 
kystnære 

områder.  

9 Vil klimaendringer 
medføre økt 
havstigning? 

Ja Meget 
sannsynlig 

Ubetydelig  Faste 

konstruksjonsdel
er kan kun 

bygges over 
kote +3 som er 

over antatt 
havstigning. 

 Natur og kulturområder, medfører planen skade på; 
 

10 Sårbar flora/fauna/fisk 
eller rødlistearter? 

Ja Sannsynlig Ubetydelig  Forekomster av 

Skjellsand som 
er vurdert som 

blir ubetydelig 

berørt ifølge KU 

Naturmangfold 
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11 - Verneområder, 
herunder 
kulturlandskap eller 
bymiljø? 

Nei     

12 - Kulturminner 
(automatisk fredete) 
eller verneverdige 
bygg? 

Nei    Det er ikke 
registert aut. 

fredet 
kulturminne 

innenfor 
planområdet.  

 Infrastruktur, vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nær-
liggende transportårer utgjøre en risiko for området?: 

13 -Hendelser på vei? Ja Mindre 
sannsynlig 

Alvorlig Mediu
m  

Uttian bru er 
enfelts bru med 

møteplass på 
midten.  

 

14 -Hendelser i tunnel? Nei     

15 -Hendelser på 
jernbane? 

Nei     

16 - Hendelser på metro 
(T-bane)? 

Nei     

17 - Hendelser på trikk 
(sporvogn)? 

Nei     

18 - Hendelser i luften 
(flyaktivitet)? 

Nei     

19 - Vil drenering av 
området føre til 
oversvømmelse i 
nedenforliggende 
områder? 

Nei     

 Infrastruktur/ Industri, Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i 
nærliggende virksomheter (industriforetak etc.), utgjøre en risiko for området?: 

20 - Utslipp av giftige 
gasser/væsker? 

Nei     

21 - Akuttutslipp til 
sjø/vassdrag? 

Nei     

22 - Akuttutslipp til 
grunn? 

Nei     

23 - Avrenning fra 
fyllplasser? 

Nei     

24 - Ulykker fra industri 
med 
storulykkepotensiale? 

Nei     

25 - Støv/støy/lukt fra 
industri? 

Nei     

26 - Kilder for uønsket 
stråling? 

Nei     

27 - Elektromagnetiske 
felt ved 
høyspentledninger 

Nei     

28 - Ulykker med farlig 
gods (brennbar/farlig 
veske el. gass/ 
eksplosiver mv.) 

Nei     

29 - Er det bebyggelse 
med spesielt stor fare 
for brannspredning? 

Nei     

30 -Utslipp av 
eksplosjonsfarlige/ 
brennbare 
gasser/væsker? 

Nei     
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 Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle ulemper for området?: 
 

31 -Elektrisitet 
(kraftlinjer)? 

Nei     

32 -Teletjenester? Nei     

33 -Vannforsyning? Nei     

34 -Renovasjon/ 
spillvann? 

Nei     

 Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området: 
 

35  - Påvirkes området av 
magnetisk felt fra  
el. linjer? 

Nei     

36 - Er det spesiell 
klatrefare i forbindelse 
med master?  

Nei     

 Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende og 
kjørende innenfor området?: 
 

37 - til skole/barnehage? Nei     

38 - til nærmiljøanlegg? 
(idrett etc.) 

Nei     

39 - til forretning etc.? Nei     

40 - til busstopp? Nei     

 Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomheter? 
 

41 - gruver: åpne sjakter, 
steintipper etc. 

Nei     

42 -Militære anlegg: 
fjellanlegg, 
piggtrådsperringer 

Nei     

43 - Industrivirksomhet, 
herunder 
avfallsdeponering? 

Nei     

44 - Forurenset grunn? Nei     

 Omgivelser 
 

45 Er det regulerte 
vannmagasiner i 
nærheten, med 
spesiell fare for 
usikker is? 

Nei     

46 Finnes det naturlige 
terrengformasjoner 
som utgjør spesiell 
fare (stup etc.)? 

Nei     

47 Luftforurensning Nei     

48 Støy - trafikkstøy Nei     

 Ulovlig virksomhet, Sabotasje og terrorhandlinger: 
 

49 - Er tiltaket i seg selv 
et sabotasje-
/terrormål? 

Nei     

50 - Finnes det 
potensielle sabotasje-
/terrormål i nærheten? 

Nei     

 Brannsikkerhet 
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51 - Omfatter 
planområdet spesielt 
farlige anlegg? 

Nei     

52 - Har området 
tilstrekkelig 
brannvannforsyning 
(mengde og trykk)? 

Nei    Det planlegges 
nye 

vannledninger 
langs Myran for 

å  

53 - Har området to 
adkomstveier for 
rednings- og 
slukkemannskap? 

Nei    Området er lite.  

54 - Vil planforslaget 
medføre redusert 
fremkommelighet for 
rednings- og 
slukkemannskap for 
tilliggende 
bebyggelse? 

Nei     

55 Vil tiltaket øke faren 
for skog- og 
lyngbrann? 

Nei    Tiltaket vil ikke 
medføre en 

høyere fare enn 
dagens 

arealbruk. 
Utover dette bør 

det tas ekstra 

hensyn i 
byggeperioden 

dersom det er 
tørke.  

 Andre forhold 

56 Ulykker i 
byggeperioden 

Ja Mindre 
sannsynlig 

Alvorlig Liten  

57 Beslag av dyrka mark Nei     
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2.4 Utdypende vurdering av hendelser 

 

Nr. 1 Uønsket hendelse: Ulykker langs veg og Uttian bru 

Beskrivelse av uønsket hendelse 

Ulykker kan oppstå når fotgjengere eller syklister skal over broa samtidig som det kommer biler 

fra begge retninger.  

 

Årsaker 

Økt trafikk og flere fotgjengere. 

Identifiserte eksisterende tiltak 

Ingen  

Sannsynlighet Lav Forklaring 

Begrunnelse for sannsynlighet 

Sannsynligheten for at det oppstår ulykker er lav, siden det ikke er registrert noen slike ulykker de siste 10 

årene.  

 

Sårbarhetsvurdering 

Den uønskede hendelsen har liten sårbarhet.   

Konsekvensvurdering 

Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Forklaring 

 Høy Middels Små Ikke 

relevant 

 

Liv og helse Dødsfall  x   Påkjøring av 

fotgjenger kan 

medføre 

alvorlige 

skader. 

Skader og sykdom   x   

Stabilitet Manglende dekning av 

grunnleggende behov 

   x  

Forstyrrelser i dagliglivet    x  

Natur og miljø Langtidsskader – naturmiljø    x  

Langtidsskader - kulturmiljø    x  

Materielle verdier Økonomiske tap   x  Alvorlige 

trafikkulykker 

er kostbare 

       

Samlet begrunnelse av konsekvens 

Konsekvensen av en påkjørsel anses som middels. Fordi trafikkulykker kan medføre alvorlige skader.  

Behov for 

befolkningsvarsling 

Ikke aktuelt 

Behov for evakuering Ikke aktuelt 

Usikkerhet Begrunnelse 

Middels usikkerhet 

 

Det er ingen planlagte tiltak foreløpig 

Forslag til tiltak 

- Lysregulering over Uttian bru for tryggere forhold for både bilister gående og syklende.  

- Senking av fartsgrense fra 80 km/t til 60 km/t 
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Nr. 2 Uønsket hendelse Havnivåstigning 

Siden det planlegges utfylling i sjø er havnivåstigning et viktig tema 

 

 

Årsaker 

Området ligger sjønært 

Identifiserte eksisterende tiltak 

Ingen.  

Sannsynlighet Høy Forklaring 

Begrunnelse for sannsynlighet 

Planforslaget ligger i havet. Det er anslått at havet vil stige mye, dermed er sannsynligheten for hendelsen 

høy. 

 

Sårbarhetsvurdering 

 

Konsekvensvurdering 

Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Forklaring 

 Høy Middels Små Ikke 

relevant 

 

Liv og helse Dødsfall    x  

Skader og sykdom    x  

Stabilitet Manglende dekning av 

grunnleggende behov 

   x  

Forstyrrelser i dagliglivet   x  Flom kan 

stoppe 

næringens 

arbeid 

Natur og miljø Langtidsskader – naturmiljø      

Langtidsskader - kulturmiljø    x  

Materielle verdier Økonomiske tap  x   Vannskader er 

kostbare 

       

Samlet begrunnelse av konsekvens 

 

Behov for 

befolkningsvarsling 

Ikke aktuelt 

Behov for evakuering Ikke aktuelt 

Usikkerhet Begrunnelse 

Lav usikkerhet 

 

Det er lite usikkerhet i beregningene av havnivåstigning  

Forslag til tiltak 

-Faste konstruksjonsdeler kan kun bygges over kote +3 som er over antatt havstigning. 
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Nr. 3 Uønsket hendelse: Sårbar flora/fauna/fisk eller rødlistearter 

Beskrivelse av uønsket hendelse 

Det forekommer Skjellsand i planområdet som vil bli berørt 

Årsaker 

Utfylling i sjø vil ødelegge deler av dette.  

Identifiserte eksisterende tiltak 

Ingen   

Sannsynlighet Høy Forklaring 

Utfylling vil med høy sannsynlighet berøre Skjellsand   

Sårbarhetsvurdering 

Skjellsand fjernes for godt på dette området 

Konsekvensvurdering 

Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Forklaring 

 Høy Middels Små Ikke 

relevan

t 

 

Liv og helse Dødsfall    x  

Skader og sykdom    x  

Stabilitet Manglende dekning av 

grunnleggende behov 

   x  

Forstyrrelser i dagliglivet    x  

Natur og miljø Langtidsskader – naturmiljø   x  Forekomster av 

Skjellsand som er 

vurdert som blir 

ubetydelig berørt 

ifølge KU 

Naturmangfold 
Langtidsskader - kulturmiljø    x  

Materielle verdier Økonomiske tap    x  

       

Samlet begrunnelse av konsekvens 

Konsekvensen anses som lav/ubetydelig siden det gjøre berører en veldig liten del av Skjellsanden.  

Behov for 

befolkningsvarsling 

Ikke aktuelt 

Behov for evakuering Ikke aktuelt 

Usikkerhet Begrunnelse 

Lav usikkerhet Områdene er funnet til å være store.   

Forslag til tiltak 

- Ikke utfylle mer masser enn nødvendig.  
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3. EVALUERING AV RISIKO 

3.1 Risikomatrise 

Risikomatrisen gir en kvantifiserbar og visuell fremstilling av risiko- og sårbarhetsanalysen, og 

bygger på resultater som fremgår av sjekklisten.  

 

Tallverdiene øverst til venstre i hver celle i risikomatrisen angir risikoverdi. Tallene med 

nummerering mellom 1 og 54 angir nummer fra sjekklisten. Hendelser i røde felt er ikke 

akseptable og krever tiltak. Det må vurderes tiltak for hendelser i gule felt, mens hendelser i 

grønne felt ikke har en signifikant risiko og risikoreduserende tiltak kan vurderes. 

Risikomatrise – en kvantifiserbar og visuell fremstilling av risikobilde i planområdet 

4. KONKLUSJON 

Denne risiko- og sårbarhetsanalysen har identifisert flere hendelser, men tre av de er vurdert 

nærmere. Aktuelle hendelser som har størst betydning for vurdering av risiko- og sårbarhet ved 

gjennomføring av reguleringsplanen er: 9. havnivåstigning, 10. sårbar forekomst av Skjellsand 

og 13. ulykker ved kryssing av bro 
 

Det er foreslått gjennomføring av avbøtende tiltak for flere av de identifiserte farer og uønskede 

hendelsene. Ved å gjennomføre de foreslåtte tiltakene vil risikonivået holdes uendret eller 

reduseres på en tilfredsstillende måte når planen skal gjennomføres. Gjennomføringen av 

planforslaget innebærer at risikoen for uønskede hendelser stort sett reduseres i den permanente 

situasjonen.  

 

Utover dette er avbøtende tiltak sikret i bestemmelsene og gjennom andre forskrifter som er 

gjeldende for videre arbeid.  
 
 

      Konsekvens: 

 

Sannsynlighet: 

1. 

Ubetydelig 

2. Mindre 

alvorlig/en 

viss fare 

3. Betydelig/ 

kritisk 

4. 

Alvorlig/ 

farlig 

5. Svært 

alvorlig/ 

katastrofalt 

5. Svært sannsynlig/ 

kontinuerlig 

5 

10. 

 

10 

 

15 

 

20 

 

25 

4. Meget 

sannsynlig/Periodevis, 

lengre varighet 

4. 8 

9. 

12 

 

 

16 20 

3. Sannsynlig/ 

flere enkelttilfeller  

3 

 

6 

 

9 

 

12 

 

 

15 

 

 

2. Mindre 

sannsynlig/kjenner 

tilfeller 

2 

 

 

4 

 

6 

 

8 

 

10 

 

 

1. Lite sannsynlig/ 

ingen tilfeller 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

13. 

5 
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1. INNLEDNING 

I forbindelse med mulighetsstudie for å utvikle et næringsareal ved Ellingsholmen i Frøya 

kommune, er Rambøll blitt engasjert for å blant annet gjøre en vurdering av støy for området. 

Denne utredningen tar for seg to ulike støysituasjoner – hhv. støy fra driften på området og 

støyen i anleggsfasen. Det er foreslått drift av bryggeri og båtverksted. Aktuelt område på Frøya 

er markert i Figur 1 under. 

 

 

 
Figur 1 Plassering av området i Frøya kommune. Bildet er hentet fra norgeskart.no 
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2. DEFINISJONER 

Tabell 1 Definisjoner brukt i rapporten 

Lden A-veid ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 

5 dB og 10 dB tillegg for henholdsvis kveld og natt. Det tas dermed 

hensyn til varighet, lydnivå og tidspunktet på døgnet støy blir 

produsert, og støyende virksomhet på kveld og natt gir høyere bidrag 

til totalnivå enn på dagtid. Lden-nivået skal i kartlegging etter direktivet 

beregnes som årsmiddelverdi, det vil si gjennomsnittlig støybelastning 

over et år. Lden skal alltid beregnes som frittfeltverdier. 

Lp,Aeq,T Et mål på det gjennomsnittlige A-veide nivået for varierende lyd over 

en bestemt tidsperiode T, for eksempel 30 minutt, 8 timer, 24 timer. 

Krav til innendørs støynivå angis som døgnekvivalent lydnivå, altså et 

gjennomsnittlig lydnivå over døgnet. 

L5AF A-veid maksimalt lydnivå målt med tidskonstant ”Fast” på 125 ms og 

som overskrides av 5 % av hendelsene i løpet av en nærmere angitt 

periode. 

Lnight A-veiet ekvivalentnivå for 8 timers nattperiode fra 23-07 som er 

definert i EUs rammedirektiv for støy. Lnight-nivået skal i kartlegging 

etter direktivet beregnes som årsmiddelverdi, det vil si som 

gjennomsnittlig støybelastning over et år. For grenseverdier gitt i 

retningslinje eller forskrift kan ulike midligstider gjelde. 

LAFmax Er A-veiet maksimalniåv melt med tidskonstanten ”Fast” på 125 ms. 

Frittfelt Lydmåling (eller beregning) i fritt felt, dvs. mikrofonen er plassert slik 

at den ikke påvirkes av reflektert lyd fra husvegger o.l. 

Støyfølsom bebyggelse Bolig, skole, barnehage, helseinstitusjon og fritidsbolig. 

A-veid Hørselsbetinget veiing av et frekvensspektrum slik at de 

frekvensområdene hvor hørselen har høy følsomhet tillegges 

forholdsmessig høyere vekt enn de deler av frekvensspekteret hvor 

hørselen har lav følsomhet. 

ÅDT Årsdøgntrafikk. Antall kjøretøy som passerer en gitt veistrekning per år 

delt på 365 døgn. 

3. MYNDIGHETSKRAV 

I "Teknisk forskrift etter Plan- og bygningsloven" (utg. 2017) er det gitt funksjonskrav med 

hensyn på lyd og lydforhold i bygninger. Byggeforskriften med veiledning tallfester ikke krav til 

akustikk og lydisolasjon, men henviser til norsk standard NS 8175:2012 "Lydforhold i bygninger - 

Lydklassifisering av ulike bygningstyper" (lydklassestandarden). Klasse C i standarden regnes for 

å tilfredsstille forskriftens minstekrav for søknadspliktige tiltak.  

 

Eksterne støyforhold er regulert av Klima- og miljødepartementets ”Retningslinje for behandling 

av støy i arealplanlegging” (T-1442). Retningslinjen har sin veileder ”Veileder til retningslinje for 

behandling av støy i arealplanlegging” (M-128) som gir en utfyllende beskrivelse omkring flere 

aktuelle problemstillinger vedrørende utendørs støykilder. Når det gjelder innendørs støynivå 

henvises det videre til grenseverdier gitt i norsk standard NS 8175. 
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Figur 2 Gjeldende lovverk, forskrifter, veiledere og standarder

T-1442 er koordinert med støyreglene som er gitt etter forurensningsloven og teknisk forskrift til
plan- og bygningsloven. Denne anbefaler at det beregnes to støysoner for utendørs støynivå
rundt viktige støykilder, en rød og en gul sone:

• Rød sone: Angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål, og etablering
av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås.

• Gul sone: Vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende
tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.

I retningslinjene gjelder grensene for utendørs støynivå for boliger, fritidsboliger, sykehus,
pleieinstitusjoner, skoler og barnehager. Nedre grenseverdi for hver sone er gitt i Tabell 2.

Tabell 2 Kriterier for soneinndeling. Alle tall i dB, frittfeltsverdier.

Støykilde

Støysone

Gul sone Rød sone

Utendørs støynivå Utendørs støynivå
i nattperioden kl.

23 - 07

Utendørs støynivå Utendørs støynivå
i nattperioden kl.

23 - 07

Havner og
terminaler

Uten impulslyd:
Lden 55 dB

Med impulslyd:
Lden 50 dB

Lnight 45 dB
LAFmax 60 dB

Uten impulslyd:
Lden 65 dB

Med impulslyd:
Lden 60 dB

Lnight 55 dB
LAFmax 80 dB

L5AF er et statistisk maksimalnivå som overskrides av 5 % av støyhendelsene.
Krav til maksimalt støynivå i nattperioden gjelder der det er mer enn 10 hendelser per natt over grenseverdien.
For industri, havner og terminaler med impulslyd skal de strengere grenseverdiene legges til grunn når denne type lyd
opptrer med i gjennomsnitt mer enn 10 hendelser per time. De strengeste grenseverdiene gjelder også for støy med tydelig
rentonekarakter hos mottaker.

Tabell 3 er et utdrag fra NS 8175 som angir krav til lydnivå på uteareal og utenfor vinduer fra
utendørs lydkilder.

Tabell 3 Lydklasser for boliger. Høyeste grenseverdi på uteareal for dag-kveld-natt lydnivå

Type brukerområde Målestørrelse Klasse C

Lydnivå på uteareal og utenfor vinduer, fra andre utendørs
lydkilder

Lden , Lp,AFmax,95 ,
Lp,Asmax,95 , Lp,Aimax ,
Ln (dB)
for støysone

Nedre grenseverdi
for gul sone

Plan- og
bygningsloven

T-1442
Retningslinje for

behandling av støy i

arealplanlegging

TEK
Teknisk forskrift

[TEK97, TEK07,

TEK10, TEK17]

M-128
Veileder til Klima- og

miljødepartementets

retningslinje

Veiledning til
teknisk forskrift
Kap. 13 Miljø og

helse

FORSKRIFTER VEILEDERESTANDARDER

NS 8175
Lydforhold i

bygninger -

Lydklasser for ulike

bygningstyper

RETNINGSLINJER

NS 8176
Vibrasjoner og støt

LOVVERK
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Støygrensene gjelder på uteplass og utenfor vindu i rom til støyfølsom bruk. Med støyfølsom bruk 

menes f. eks. soverom og oppholdsrom. Støykravene gjelder derfor ikke nødvendigvis ved mest 

utsatte fasade, det vil være avhengig av hvor rom til støyfølsom bruk er plassert i bygningen. 

Støygrensene gjelder også for uteareal knyttet til oppholdsareal som er egnet for rekreasjon. 

Dvs. balkong, hage (hele, eller deler av), lekeplass eller annet nærområde til bygning som er 

avsatt til opphold og rekreasjonsformål. 

 

Støygrensene gitt i T-1442 alene er ikke juridisk bindende. Det vil av økonomiske og praktiske 

grunner ikke alltid være mulig å oppfylle disse målene, og grenseverdiene kan fravikes dersom 

støytiltakene medfører urimelig store praktiske ulemper for trygghet, urimelig høy kostnad, dårlig 

tiltakseffekt og lignende. I sentrumsområder i byer og tettsteder, spesielt rundt 

kollektivknutepunkter, er det i tillegg aktuelt med høy arealutnyttelse av hensyn til samordnet 

areal- og transportplanlegging. Ved avvik fra anbefalingene og bestemmelsene i gul og rød sone 

bør likevel følgende forhold innfris: 

 

• Støyforholdene innendørs og utendørs skal være dokumentert i en støyfaglig utredning, 

for å sikre at kravene til innendørs støynivå i teknisk forskrift ikke overskrides. 

• Det skal legges vekt på at alle boenheter får en stille side, og tilgang til egnet uteareal 

med tilfredsstillende støyforhold. Her varierer kravene fra kommune til kommune. 

 

NS 8175 angir ulike krav til lydnivå på inneareal som følge av utendørs lydkilder for ulike 

bygninger med ulike bruksformål. Tabell 4 er utdrag fra NS 8175 som angir krav til innendørs 

lydnivå fra utendørs lydkilder for boliger og for kontorer. 

Tabell 4 Lydklasser for boliger og for kontorbygg. Høyeste grenseverdier for innendørs A-veid ekvivalent 

og maksimalt lydtrykksnivå Lp,A,T/ Lp,A,24h og Lp,AFmax. 

Type brukerområde Målestørrelse Klasse C 

I oppholds- og soverom fra utendørs støykilder Lp,A,24h (dB) 30 

I soverom fra utendørs støykilder Lp,AFmax (dB) 

natt, kl. 23-07 
45 

I kontor og møterom fra utendørs lydkilder 
Lp,A,T (dB) 35 

Lp,Aeq,24h er gjennomsnittsverdien gjennom 24 timer. 

Lp,AFmax er maksimalt lydtrykknivå. Krav til maksimalt støynivå gjelder der det er mer enn 10 hendelser per natt over 

grenseverdien. 

3.1 Anleggsstøy 

Generelle grenseverdier for anleggsstøy ved større arbeider er gitt i T-1442 og gjengitt i 

Tabellene 5 og 7 under. Disse tabellene tar for seg utendørs og innendørs støynivå. Dersom 

anleggsperioden varer mer enn 6 uker, vil støygrensene korrigeres i henhold til føringer gitt i 

Tabell 6.  

Tabell 5 Anbefalte basis støygrenser utendørs for bygg- og anleggsvirksomhet. Alle grenser gjelder 

ekvivalent lydnivå i dB, frittfeltverdi og gjelder utenfor rom for støyfølsom bruk. Støygrensene for dag og 

kveld skjerpes når anleggsperiodens lengde overstiger 6 uker, se Tabell 6. 

Bygningstype Støykrav på 

dagtid (Ld/LpAeq12h 

07-19) 

Støykrav på kveld 

(LpAeq4h 19-23) eller 

søndag/helligdag 

(LpAeq16h) 07-23 

Støykrav på 

natt (LpAeq8h) 

23-07 

Boliger, fritidsboliger, 

sykehus, pleieinstitusjoner 
65 60 45 

Skole, barnehage 60 i brukstid 
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Tabell 6 Korreksjon for anleggsperiodens eller driftsfasens lengde (avrundes til hele uker/måneder). 

Skjerping av støygrensene fra tabell 5 for drift som gir støyulemper i lengre tid enn 6 uker. 

Anleggsperiodens eller driftsfasens 

lengde 

Grenseverdiene for dag og kveld i tabell 5 

skjerpes med 

Fra 0 til og med 6 uker 0 dB 

Fra 7 uker til og med 6 måneder 3 dB 

Mer enn 6 måneder 5 dB 

 

Støyende drift og aktiviteter bør normalt ikke forekomme om natten. Dersom det i spesielle 

tilfeller tillates avvik fra dette, og støygrensen i Tabell 5 overskrides, gjelder regelen om varsling, 

kapittel 4.4 i T-1442. Avvik bør bare tillates dersom nattarbeidene er kortvarige. Støygrensen 

kan heves fra 45 til 50 dB(A) for mindre enn to ukers drift og til 55 dB(A) for mindre enn 1 ukes 

drift. Maksimalt støynivå, LAFmax, i nattperioden bør ikke overskride grensen for ekvivalentnivå 

mer enn 15 dB. 

 

For bygningskategorier hvor utendørs grenser er angitt bør disse som hovedregel benyttes. I 

noen situasjoner kan det likevel bli aktuelt å stille krav til innendørs lydnivå som angitt i Tabell 7, 

for eksempel ved arbeider i samme bygningskropp eller der et høyt utendørs støynivå bare kan 

avbøtes med isoleringstiltak. Anbefalte grenseverdier i Tabell 7 gjelder generelt og korrigeres 

ikke for langvarige arbeider.  

Tabell 7 Anbefalte innendørs støygrenser for bygg- og anleggsvirksomhet. Alle grenser gjelder 

ekvivalent lydnivå i dB, i rom for støyfølsom bruk 

Bygningstype Støykrav på 

dagtid (Ld/LpAeq12h 

07-19) 

Støykrav på kveld 

(LpAeq4h 19-23) eller 

søndag/helligdag 

(LpAeq16h) 07-23 

Støykrav på natt 

(LpAeq8h) 23-07 

Boliger, fritidsboliger, 

overnattingsbedrifter, 

sykehus, 

pleieinstitusjoner 

40 35 30 

Arbeidsplass med krav 

om lavt støynivå 
45 i brukstid 

 

Avvik bør bare tillates for kortvarig drift inntil 2 uker, og støygrensene bør ikke heves mer enn  

5 dB. Dersom støyen inneholder tydelige innslag av impulslyd eller rentoner, bør støygrensene i 

tabell 5 og 7 skjerpes med 5 dB i henhold til T-1442. Skjerpingen bør gjøres gjeldende for 

driftssituasjoner der impulslyd og/eller rentoner er et karakteristisk trekk ved driften. 

4. DRIFT OG ANLEGGSVIRKSOMHET 

4.1 Næringsområde 

Kai/verksted 

Følgende verdier er lagt til grunn ved støyberegninger fra virksomhet som vil etableres ved 

kaianlegg: 

Tabell 8 Støykilder brukt i driften ved næringsanlegget 

Støykilde Antall Lydeffektnivå Aktivitet Drift 

Krana 1 LWA 104 dB Kl. 09- 16 5 % 

Truck 1 LWA 102 dB Kl. 09- 16 25 % 

Parkeringsplass  LWA 85 dB Kl. 09- 16 20 % 
a Lydeffektnivå for kran er hentet fra M-128 og representerer Contianerkran og er dermed noe 

konservativt 
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Utdrag fra M-128 «Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging»: 

 
 

Havneområdet bør legges i tilstrekkelig stor avstand fra støyømfintlig bebyggelse. Dersom 

situasjonen ikke tillater store nok avstander mellom drift og bolig kan det i tillegg gjøres flere 

tiltak som vil påvirke støybildet i positiv retning: 

 

Skjerming 

• Bebyggelse (bedrifter, butikker, lager osv.) kan ha en skjermende effekt. 

• Bruk av høydeforskjeller i terreng. 

 

Støysvakt utstyr 

• Nye typer stablekraner (i stedet for containertrucker). 

• Regelmessig testing av utstyr. 

• Nytt utstyr må leveres med optimal støydemping. 

• Akustisk signalering og varsling kan erstattes med radiokommunikasjon og visuell kontroll 

(video). 

• Støydempende ventiler som reduserer støy fra trykkluftutslipp fra lastebiler og maskiner. 

 

Stabilt veg-/terminaldekke 

• Legging og vedlikehold av veg-/terminaldekke og tilslutning til ramper bør utføres på en slik 

måte at banen hele tiden er jevn og uten humper som kan utløse slag ved kjøring. 

 

Kjøreregler for skånsom kjøring 

• Skånsom kjøring vil hindre slagstøy. 

 

Utdrag fra veilederen M-128: 

 

“Støy i tilknytning til aktivitet i havner og godsterminaler oppstår i forbindelse med lasting og 

lossing, hjelpemotorer, ventilasjonsvifter og hydraulikk om bord i båtene og støy fra trucker, 

kraner, signalgiving, diesellokomotiver, kjøleaggregat, m.v. 

 

I havner vil båter avgi lavfrekvent støy, og en del av havneutstyret kan gi støy av mer hvinende 

og høyfrekvent karakter. Impulslyd er ofte også svært avhengig av de personer som opererer 

terminalutstyret. Det har vist seg vanskelig å beskrive impulslyder alene uten å ta den 

menneskelige faktoren med i vurderingen. En type utstyr kan et sted skape impulslyd mens ikke 

et annet sted, avhengig av for eksempel av kjøreunderlag og bruk/håndtering.” 

 

Bryggeri 

Det skal etableres et bryggeri på området. Det antas at all aktivitet fra bryggeri vil foregå 

innendørs og dermed er kun parkeringsplassen lagt inn i beregningene.  

4.2 Anleggsvirksomhet 

Det vil være behov for planering og utvidelse av eksisterende terreng før man tar i bruk området 

til sitt tenkte formål som næringsareal. Anleggsvirksomheten vil finne sted fra august til 

desember og vil ha sin primære aktivitet på hverdager med normaltid mellom kl. 07-16. 



 

 10 (16) 

 

 

 

 

 

Rambøll 

Anleggsvirksomhetens varighet planlegges å være i fem måneder. Aktuell grenseverdi vil dermed 

skjerpes med 3 dB – Ld 62 dB. (ref. Tabell 5 og 6). 

 

I anleggsperioden vil det være aktivitet på området i form av hjullastere, gravemaskiner, 

lastebiler og lemping av masser. Det vil også foregå sprengningsarbeider, men dette vurderes 

ikke som en del av den representative driften på anlegget og er dermed ikke vurdert videre. 

 

Tungtrafikk inn og ut av området i anleggsfasen er neglisjerbar da tenkt trafikk ikke vil 

overskride mer enn 50 lastebiler per dag. Følgende data er lagt inn i beregningene ved vurdering 

av støy i anleggsfasen: 

Tabell 9 Støykilder brukt i anleggsvirksomheten 

Støykilde Antall Lydeffektnivå lagt inn i 

beregningsmodell 

Aktivitet Drift % 

Hjullaster 3 LwA 113 dB kl. 07-16 80 % 

Gravemaskin 3 LwA 113 dB kl. 07-16 80 % 

Lastebil på 

tomgang 

2 LwA 93 dB kl. 07-16 80 % 

 
Dersom det skal foregå hyppig sprenging på området bør det gjøres en vurdering av støybildet 

da denne aktiviteten vil kunne påvirke fiskeoppdretten i området.  

5. BEREGNINGSMETODE OG GRUNNLAG 

5.1 Planområde 

På Uttian næringsområde er det planlagt bryggeri og kaianlegg/verksted. Begge bedriftene vil 

hovedsakelig ha sin aktivitet innendørs, men det vil også foregå innslag av utendørs aktivitet fra 

kaianlegget/verksted. 

 

Figur 3 under viser en oversikt over planområdet. Det vil være behov for planering av terreng og 

utvidelse av området med masser. 

 

 
Figur 3 Skisse av planområdet. 
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5.2 Nærliggende boliger 

Figur 4 viser hvor det er støyfølsomme boliger i nærheten av næringsområdet. Nærmeste bolig 

vil befinne seg ca. 140 meter i luftlinje fra anlegget og har adresse Nordfrøyveien 871. De 

nærmeste støyfølsomme boligene er presentert i Tabell 10. 

Tabell 10 Plassering av nærmeste støyfølsomme boliger 

Adresse Punkt Avstand til området 

Nordfrøyveien 871 A Ca. 140 meter 

Nordfrøyveien 869 B Ca. 200 meter 

Madsvågveien 35 C Ca. 200 meter 

Madsvågveien 27 D Ca. 170 meter 

 

 

 

Figur 4 Plassering av fritidsboliger og fast bopel 

 

Det anbefales at støysvak virksomhet (lager, kontorbygg, produksjonslokaler med eventuell 

støyende aktivitet innendørs) plasseres mellom støyende aktiviteter knyttet til transport og 

logistikk og boligområdene. På den måten kan man skape en buffersone mellom boligfeltene og 

støyende virksomhet. Det bør ved planlegging av plassering av bygningsmasse og aktiviteter 

tilstrebes at bygningsmasse fungerer som skjerm for støyende aktiviteter. Det er en stor fordel 

om støy i størst mulig grad dempes ved kilden. 

5.3 Vegtrafikkstøy Fv 6476 

Dagens trafikkmengde på Fv 6476 er 450 kjøretøy per døgn (ÅDT). Det forventes ikke at 

næringsanlegget vil medføre en merkbar endring i trafikkmengde og derfor er endringen av 

vegtrafikkstøy ikke vurdert.  

5.4 Beregningsmetode og inngangsparametere 

Lydutbredelsen er beregnet i henhold til «ISO 9613-2 Attenuation of sound during propagation 

outdoors». Støyutbredelse påvirkes sterkt av de meteorologiske forholdene. Hvis støyen utbrer 

seg i motvind eller i en periode med sterkt solskinn, vil lydnivåene kunne bli lave. Hvis det er 

medvind, vil lydnivåene bli høyere. Alle beregningene i dette notatet gjelder for 3 m/s 

medvindsituasjon fra kilde til mottaker. 
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Det er etablert en 3D digital beregningsmodell på grunnlag av tilgjengelig 3D digitalt kartverk. 

Beregningene er utført med SoundPlan v.8.0. De viktigste inngangsparametere for beregningene 

er vist i Tabell 11. 

Tabell 11 Inngangsparametere i beregningsgrunnlaget. 

Egenskap Verdi 

Refleksjoner, støysonekart 1. ordens (lyd som er reflektert fra kun én flate)  

Markabsorpsjon Generelt: 1 («myk» mark, dvs. helt lydabsorberende).  

Vann, veier og andre harde overflater: 0 

(reflekterende) 

Refleksjonstap bygninger, 

støyskjermer 
1 dB 

Søkeavstand 5000 m 

Beregningshøyde, støysonekart 4 m 

Oppløsning, støysonekart 10 x 10 m 

 

Retningslinjene setter støygrenser som frittfelt lydnivå. Med frittfelt menes at refleksjoner fra 

fasade på angjeldende bygning ikke skal tas med. Øvrige refleksjonsbidrag medregnes 

(refleksjoner fra andre bygninger eller skjermer). For støysonekartene er alle 1. ordens 

refleksjoner tatt med. 

6. RESULTAT 

Resultatene er presentert i form av støysonekart med rød, gul og hvit sone iht. T-1442. 

Støysonekartene viser støybidrag fra næringsanlegg og anleggsvirksomheten med 

beregningshøyder på 4 meter over terreng. 4 meter over terreng er standard beregningshøyde 

for vurdering av støyfølsom bebyggelse. Støysonekart er vedlagt rapporten i helsides format for 

bedre lesbarhet. 

 

6.1 Støysonekart – Anleggsvirksomhet 

Ved beregninger av støysonekart fra anleggsvirksomheten er det brukt verdier fra Tabell 9. Figur 

5 viser støyens utbredelse 4 meter over terreng. Støysonekartet viser at ingen boliger vil havne i 

gul støysone og grenseverdiene er tilfredsstilt. Gul støysone med lydnivåer over Ld ≥ 62 dB vil 

strekke seg ca. 70 meter ut fra området. 
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Figur 5 Støysonekart fra anleggsvirksomheten - 4 meter over terreng. 

6.2 Støysonekart – drift på næringsområdet 

Ved beregninger av støysonekart fra næringsområdet er det brukt verdier fra Tabell 8. Figur 6 

viser støyens utbredelse 4 meter over terreng. Støysonekartet viser at ingen boliger vil havne i 

gul støysone og grenseverdiene er tilfredsstilt. Gul støysone med lydnivåer over Lden ≥ 50 dB vil 

ikke strekke seg ut fra området. 

 

 

Figur 6 Støysonekart fra næringsvirksomheten - 4 meter over terreng 
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7. KONKLUSJON 

Det er foretatt en støyutredning i forbindelse med etablering av næringsanlegg på Ellingsholmen i 

Frøya kommune. Støyutredningen omhandler både støy i anleggsfasen og ved full drift av 

næringsanlegg. 

 

Anleggsvirksomheten vil foregå i fem måneder og aktuell grenseverdi ved den nærmeste 

støyfølsomme bebyggelsen er dermed korrigert med 3 dB – Ld 62 dB. Beregningene viser at 

ingen støyfølsomme bebyggelser vil oppleve lydnivåer som overskrider grenseverdiene. Planlagt 

drift er lagt til hverdager fra kl. 07-16. 

 

Selv om grenseverdiene er tilfredsstilt må det tilstrebes at unødvendig drift på området unngås 

og at driftstidene begrenses til det som er brukt i beregningene. Unødvendig drift omfatter 

kjøring på tomgang, høye varselsignal, forlenget drift o.l. 

 

Driften ved full utnyttelse av næringsanlegget vil hovedsakelig foregå innendørs. Tenkt næring på 

området vil være av en støysvak karakter og dermed forventes det lave støynivåer til 

omgivelsene. Dersom annen drift, andre type maskiner eller utstyr er tenkt brukt på området må 

det utføres nye vurderinger av støybildet.  

 

Selv om grenseverdiene er tilfredsstilt kan det gjøres flere tiltak som vil påvirke støybildet i 

positiv retning. Bl.a. skjerming, støysvakt utstyr, stabilt veg-/terminaldekke, kjøreregler for 

skånsom kjøring og driftsbegrensninger. Det vil i tillegg være gunstig å tilstrebe en 

terrengutforming som fører til at siktlinjer brytes mellom boliger og næringsområdet, slik at man 

kan få en grad av naturlig skjerming. 
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8. APPENDIKS A 

8.1 Miljø 

Ifølge Miljødirektoratet er helseplager grunnet støy det miljøproblemet som rammer flest 

personer i Norge1. I Norge er veitrafikk den vanligste støykilden og står for om lag 80 % av 

støyplagene. Langvarig eksponering for støy kan føre til stress som igjen kan føre til fysiske 

lidelser som muskelsmerter og hjertesykdommer. Det er derfor viktig å ta vare på og 

opprettholde stille soner, særlig i frilufts- og rekreasjonsområder der forventningen til støyfrie 

omgivelser er stor. Ved å sørge for akseptable støyforhold hos berørte naboer og i stille områder 

vil man oppnå økt trivsel og god helse hos beboerne. 

8.2 Støy – en kort innføring 

Lyd er en trykkbølgebevegelse gjennom luften som gjennom øret utløser hørselsinntrykk i 

hjernen. Støy er uønsket lyd. Lyd fra veitrafikk oppfattes av folk flest som støy. Lydtrykknivået 

måles ved hjelp av desibelskalaen, en logaritmisk skala der 0 dB tilsvarer den svakeste lyden et 

ungt menneske med normal, uskadet hørsel kan høre (ved frekvenser fra ca. 800 Hz til ca. 5000 

Hz). Ved ca. 120 dB går smertegrensen, dvs. at lydtrykknivå høyere enn dette medfører fysisk 

smerte i ørene.  

 

Et menneskeøre kan normalt ikke oppfatte en endring i lydnivå på mindre enn ca. 1 dB. En 

endring på 3 dB tilsvarer en fordobling eller halvering av energien ved støykilden. Det vil si at en 

fordobling av for eksempel antall biler vil gi en økning i trafikkstøynivået på 3 dB, dersom andre 

faktorer er uendret. Dette oppleves likevel som en liten økning av støynivået.  

 

For at endringen i støy subjektivt skal oppfattes som en fordobling eller halvering, må lydnivået 

øke eller minske med ca. 10 dB. De relative forskjellene kan subjektivt bli oppfattet som angitt i 

Tabell 12. Det er for øvrig viktig å understreke at lyd og støy er en høyst subjektiv opplevelse, og 

det finnes ingen fasit for hvordan den enkelte oppfatter lyd. Retningslinjene er lagt opp til at det 

også innenfor gitte grenseverdier vil være 10 % av befolkningen som er sterkt plaget av støy. 

Tabell 12 Endring i lydnivå og opplevd effekt. 

Endring Forbedring 

1 dB Lite merkbar 

2-3 dB Merkbar 

4-5 dB Godt merkbar 

5-6 dB Vesentlig 

8-10 dB Oppfattes som en halvering av opplevd lydnivå 

                                                
1
 http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Stoy/ 
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Forord

I forbindelsemedplanerom etableringavnyttindustriområdeved Uttian i Frøyakommune,
harNaturogSamfunnASutførtenkonsekvensutredningfortemanaturmangfold.
Konsekvensutredningen er gjort på oppdrag fra Rambøll.
Feltarbeidet er utført av Geir Langelo og Gunnar Kristiansen, Langelo har forfattet rapporten.



1. SAMMENDRAG

Bakgrunn og formål
PåoppdragfraRambøllharNaturogSamfunnASutførtenkonsekvensutredningpåtemaet
naturmangfoldiforbindelsemedplanerom etableringavindustriområdepåUttianiFrøya
kommune.

Datagrunnlag
VegvesenetshåndbokV712erbenyttetsommetodiskbasisforkonsekvensutredningen.Det
er utført innsamling av eksisterende data, feltundersøkelser, omfangsvurdering og
konsekvensutredning. Geografiskerarbeidetavgrensetavetdefinertplanområdemedet
influensområdesomkanbliindirekteberørt,ogdissetilsammenutgjørutredningsområdet.

Metoder
Det viktigste metodegrunnlaget for verdisetting av lokaliteter er gitt i håndbøkene om
kartleggingavnaturtyperogviltfraDirektoratetfornaturforvaltning(nåMiljødirektoratet).
Deterlagtvektpååavgrenseogbeskrivearealmedspesiellnaturverdi.Verdiskalaensomer
bruktgårfrautenbetydning,noe,middels,storogsværtstorverdifortemaet.Virkningenav
tiltaketforfloraogfauna,dvs.gradenavpåvirkning,ervurdertetterenfemdeltskala-fra
Sterktforringet/ødelagt,forringet,noeforringet,ubetydeligendringogforbedret.Tilsister
konsekvensene utredet etter en nidelt skala, ut fra en sammenstilling av verdier og
vurderingavomfang.Itilleggerdetforeslåtttiltaksomkanavbøte/redusereeventuelle
negative konsekvenser avtiltaket.

Registreringer
Deterregistrert4lokalitetersom erverdivurdert, treskjellsandlokaliteterogetgyteområde
fortorsk.

Verdivurdering
Samletsettvurderesverdienefortemanaturmangfoldtilåværesværtstor. Dettesærligpå
grunnlag av treskjellsandlokaliteter.

Konsekvenser
Enhargjortensamletvurderingavregistrertenaturverdieroggitttiltaketkonsekvensgrad
èn minus(-).



2. INNLEDNING OG UTBYGGINGSPLANER

PåoppdragfraRambøllharNaturogSamfunnASutførtenkonsekvensutredningfortemaet
naturmangfoldiforbindelsemedplanerometableringavetindustriområdepåUttiani
Frøyakommune.

Figur 1. Kartet viser planområdet for tiltaket.

Områdetsomerutredetharialtetarealpåca.35,6daa,ogomfatterbådesjø-oglandareal.
Utredningen har ikke tatt stilling til miljøvirkninger som de enkelte etableringene på
næringsområdetvilkunnepåførenaturen.Idenneutredningenerkunselveetableringenav
næringsområdet som er utredet, da først og fremst sprengning og planering av
landområdene,samtfyllingertilsjø.Ipraksisvildetsiataltlandarealinnenforplanområdet
blirbyggetnedslikatallenaturverdiersombefinnersegdervilødeleggespermanent.

Temasomerutredeterbådeterrestriskeogmarinenaturtypersombl.a.rikestrandberg,
beitemarker, bløtbunnsområder i strandsonen, samt arter som kan tenkes å bruke
sjøområdeneioginærhetenavtiltaksområdetsomviktigfunksjonsområde,foreksempel
fugl.

A=35.6 daa



3. METODE

3.1 Datainnsamling

3.1.1 Eksisterende informasjon

Detersamletinn informasjon fraNaturbaseog Artskart, samtkartleggingsrapporterfra
nærliggende områder iregionen.

3.1.2 Feltundersøkelser

Feltundersøkelsenebleutført03.11 .2018. I tilleggbledetkartlagtved hjelpavNiN-
metodikken 27.06.2019. Detvargodeforholdunderbeggekartleggingsdagene.

3.2 Retningslinjer

Formålet med en konsekvensutredning er «å klargjøre virkninger av tiltak som kan ha
vesentligekonsekvenserformiljø,naturressurserellersamfunn.Konsekvensutredningerskal
sikreatdissevirkningeneblirtattibetraktningunderplanleggingenavtiltaketognårdettas
stillingtilom, ogeventueltpåhvilkevilkår, tiltaketkangjennomføres». Hererkravettil
konsekvensanalyserlovfestetmedbestemmelserforhvordan deskal utføres.
Formåletmeddenneutredningeneråbeskrivekonsekvenseneavinngrepenesomer
planlagt.FramgangsmåtenbaserersegpåmetodikkensomerbeskrevetiV71 2fraStatens
vegvesen (2018).

3.3 Vurdering avverdi

På bakgrunn av innsamlede data gjøres en vurdering av naturverdien av
lokaliteter/delområder,samtensmaletverdiavdisse.Verdienfastsettespågrunnlagav
kriteriersom ergjengitti Tabell 1 . Kriterierforvurdering avnaturmangfoldetsverdi. Tabell 1 .
Når det gjelder identifisering og verdisetting av naturtypelokaliteter, benyttes DN håndbok
13 om kartlegging av biologisk mangfold, og håndbok 1 9 for kartlegging av marine
naturtyper.

Tabell 1. Kriterier for vurdering av naturmangfoldets verdi.

Verdi
kategori

Uten
betydning

Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi

Landskapsøkologiske Områder med Områder med lokal Områder med Områder med nasjonal,
funksjonsområder mulig landskaps eller regional regional til nasjonal Landskapsøkologisk

økologisk landskapsøkologisk landskapsøkologisk funksjon. Særlig store og
funksjon. Små funksjon. Vilt-og funksjon. Vilt-og nasjonalt/internasj. viktige
(lokalt viktige) fugletrekk som er fugletrekk som er vilt-og fugletrekk.
vilt-og viktig på lokalt/ viktig på Områder som med stor
fugletrekk. regionalt nivå. regionalt/nasjonalt grad av sikkerhet bidrar til

Områder med nivå. Områder som sammenbinding av
mulig betydning i med stor grad av verneområder eller
sammenbinding av sikkerhet bidrar til dokumenterte
dokumenterte sammenbinding av funksjonsområder for
funksjonsområder dokumenterte arter med stor eller svært
for arter. funksjonsområder stor verdi.

for arter.
Vernet natur Verneområder

(naturmangfoldloven
Verneområder
(naturmangfoldloven §§

§§ 35-3959) med 35-39). Øverste del
permanent redusert forbeholdes verneområder
verneverdi. med internasjonal verdi
Prioriterte arter i eller status, (Ramsar,
kategori VU og Emeraldnettwork m.fl).
deres ØFO



Prioriterte arter i kategori
EN og CR og deres ØFO

Viktige naturtyper Lokaliteter verdi
C (øvre del)

Lokaliteter verdi C
og B (øvre del)

Lokaliteter verdi B
og A (øvre del)
Utvalgte naturtyper
verdi B/C (B øverst i
stor verdi).

Lokaliteter verdi A
Utvalgte naturtyper verdi
A.

Økologiske
funksjonsområder for
arter

Områder med
funksjoner for
vanlige arter (eks.
høy tetthet av
spurvefugl,
ordinære
beiteområder for
hjortedyr, sjø/
fjæreareal med
få/små
funksjoner).
Funksjonsområder
for enkelte vidt
utbredte og
alminnelige NT
arter.
Ferskvannsfisk:
Vassdrag/
bestander i
verdikategori
«Litenverdi»
NVErapport
49/2013

Lokalt til regionalt
verdifulle
funksjonsområder.
Funksjonsområder
for arter i kategori
NT.
Funksjonsområder
for fredede arter62

utenfor rødlista.
Funksjonsområde
for spesielt
hensynskrevende
arter
Ferskvannsfisk:
Vassdrag/
bestander i verdi-
kategori «middels
verdi» NVE
rapport 49/2013
samt vassdrag med
forekomst av ål.

Viktige
funksjonsområder
Region
Funksjonsområder
for arter i kategori
VU.
Funksjonsområder
for NT-arter der
disse er norske
ansvarsarter og/eller
globalt rødlistet.
Ferskvannsfisk:
Vassdrag/bestander i
verdikategori «stor
verdi» NVE rapport
49/2013 samt viktige
vassdrag for ål.

Store, veldokumenterte
funksjonsområder av
nasjonal (nedre del) og
internasjonal (øvre del)
betydning
Funksjonsområder for
trua arter i kategori CR
(øvre del). Nedre del: EN-
arter og arter i VU der
disse er norske
ansvarsarter og/eller
globaltrødlistet.
Ferskvannsfisk:
Vassdrag/bestander i
verdikategori «svært stor
verdi» NVE rapport
49/2013

Geosteder Geosteder med
lokal betydning.

Geosteder med
lokalregional
betydning.

Geosteder
regionalnasjonal
betydning.

Geosteder med
nasjonalinternasjonal
betydning.

Forekomstavrødlisteartererofteetvesentligkriteriumforåverdsetteenlokalitet.Viviser
tilHilmom.fl. (201 5)fornærmereforklaringavinndeling, metoderogartsutvalgforden
norskerødlista. Dererdetogsåkortfattetgjortredeforhvilkemiljøerarteneleverisamtde
viktigetrusselsfaktorer.Verdivurderingeneforhvertmiljø/områdeangispåenglidende
skala fra liten til storverdi.

3.4 Vurdering avpåvirkning

Påvirkningerenvurderingavhvilkekonkreteendringertiltaketantasåmedførefordeulike
lokalitetene eller områdene. Påvirkningen vurderes for de samme lokalitetene eller
områdenesomerverdivurdertoggjøresiforholdtil0-alternativet. Midlertidigevirkninger
påført under anleggsarbeidene vil vurderes for seg selv og ikke virke inn på tiltakets
konsekvenser. Kun i tilfellerderslikevirkningergirlangvarigeellerpermanenteendringer, vil
konsekvensvurderes. Eksempel på midlertidige virkninger kan for eksempel være støy fra
anleggsområdetsomhindrerviltåbrukeenviltkorridorenperiodemensanleggsarbeidet
pågår. Arealbeslagerderimottiltaksomvil gi permanentevirkninger. Inngrepi viktige
naturtypererogsåvirkningeravtiltaketsomideflestetilfellerregnessomlangvarigeeller
permanente inngrep.

3.5 Vurdering avkonsekvens

Medkonsekvenser(forringelseellerforbedring)menesdefordelerogulemperetdefinert
tiltakvilmedføreiforholdtil0-alternativet.Konsekvensenforetmiljø/områdeframkommer
ved åsammenholdemiljøet/områdetsverdi og påvirkning. Figuren som ervisti Figur2 eren
matrisesomangirhvorforringetellerforbedretetområdeblirutfragittverdiogpåvirkning.



Figur 2. Konsekvensmatrise. Kilde: V712 (Statens vegvesen 2018).

Tabell 2. Skala og veiledning for konsekvensvurdering av delområder.

Skala Konsekvensgrad Forklaring

---- 4minus (-----) Den mest alvorlige miljøskaden som kan oppnås for delområdet.
Gjelder kun for delområder med stor eller svært stor verdi.

--- 3 minus (---) Alvorlig miljøskade for delområdet.
-- 2 minus (--) Betydelig miljøskade for delområdet.
- 1 minus (-) Noe miljøskade for delområdet.
0 Ingen/ubetydelig (0) Ubetydelig miljøskade for delområdet.
+/++ 1 pluss (+)

2pluss (++)
Miljøgevinst for delområdet:
Noe forbedring (+), betydelig miljøforbedring (++)

+++/++++ 3 pluss (+++)
4 pluss (++++)

Benyttes i hovedsak der delområder med ubetydelig eller noe verdi
får en svært stor verdiøkning som følge av tiltaket.

3.5.1 Sammenstilling

Forhvertaktuellealternativangisen samletkonsekvensmed0-alternativetsom referanse.
Alternativeneergitteninnbyrdesrangeringetterkonsekvensgrad. Rangeringenskalavspeile
enprioriteringmellomalternativeneutfraetfagligståsted.Detbestealternativetrangeres
høyest(rang1 ). I tilleggkandetforetasfagligeavveiningeravulikeårsaker. Detkanfor
eksempelværeatenrødlisteartgismindrevektennmetodenskulletilsi, fordidenien
region er veldigvanlig.

3.5.2 Skadereduserende tiltak

KU-forskriften setterkravtil hvordan forebyggeskadevirkningeravettiltak. Jamfør§23skal
KU «beskrivedetiltakenesom erplanlagtforåunngå, begrense, istandsetteoghvismulig
kompensere for vesentlige skadevirkninger for miljø og samfunn både i bygge- og
driftsfasen».

Tiltakene som skal beskrives i henhold til forskriften kan deles i to grupper:



1. Skadereduserendetiltak(tilpasninger)somerlagtinnsomenforutsetningiog
kostnadsberegnetsomendelavutredningsgrunnlagetforkonsekvensutredningen.

2. Skadereduserendetiltaksomutrederkanforeslåitilleggtiltiltakenei1,ogsomkan
bidratilåminimere/redusereytterligerenegativevirkningeravetprosjekt(eventuelt
gjøredetendabedre).Dissetiltakeneinngårikkeiselvekonsekvensvurderingene,
mendetredegjøresforhvordandevilkunneendrekonsekvensenfordetaktuelle
delområdet.

4. NATURVERDIER OG VERDISETTING

4.1 Naturgrunnlaget

4.1.1 Klima ogvegetasjonssoner

Uttian ligger i svakt oseanisk seksjon (O1) (NiN-web), i boreonemoral sone.

4.1.2 Berggrunn ogløsmasser

Berggrunneniområdetbeståravgranittogmanglendeellerbaretynnemarineavsetningeri
deleravområdet.Marineavsetningkaniutgangspunktetgigodevekstvilkårforkrevende
arter,mendeterselvsagtogsåavhengigavmangeandremiljøfaktorersomklimaosv.

Figur 3. Kartet viser at berggrunnen består av granitt (rosa farge)



Figur 4. kartet viser løsmassene i planområdet. Rosa farge representerer områder som stort sett mangler
løsmasser, mer enn 50% bart fjell.

4.2 Overordnede karakteristisketrekk

Området ligger ved Uttian nordøst på Frøya, og består av holmene Ellingsholmen og
Litlsørøya. Området er typisk for ytre kystområder med manglende eller sparsomt tresjikt,
tynneløsmassedekkerogeksponertbartfjell.Typiskdannesdetmyriforsenkningeri
terrenget. Derikesteforekomsteneavkarplanterslikestederfinnerman som regelíform av
strandengnærmestsjøen, dertopografienliggertil rettefordet.

Mytflatene i planområdet har værtfattig ombrogen terrengdekkende myr med
dominans av bjønnskjeggogrøsslyng. Myrflateneerisinhelhettidligeretorvtektog er
derfor i dag ødelagt. Torvtekking var vanlig på Frøya tidligere. Skogen ble hugget og
vegetasjonen brent(opphavet til kystlynghei) for å bedre beiteforholdene for husdyrene.
Mangel på skog førte imidlertid til at torv ble benyttet til blant annet brensel. De aller fleste
nedbørsmyrene i nærheten av veier eller større vann er i dag derfor ødelagtav tidligere
torvtekking, og representerer i dag ikke noen viktig naturtype.Vegetasjoneni området er
dominertavtorvull, menogsåartersom røsslyng, blokkebær, tyttebær, kreklingogtettegras
var tilstede. Typisk denne torvtekte myra er løse tuer bygget opp av starr og gress,
med dype rom mellom tuene der bunnen er i kontakt med jordvann. Der finnes blant
annet tettegress, en art som ellers ikke finnes på nedbørsmyrer.

4.3 Viktigenaturtyper

Fraføraverdetregistrerttreviktigenaturtyperioginærhetenavplanområdet.Detteer
forekomsteravskjellsand.AlleområdeneerregistrertmedverdienA-Sværtviktig.
I tillegg er det registrert et gyteområde for torsk som grenser inn til planområdet.



Figur 5. Det oransje området viser et område registrert som gytefelt for torsk (Kilde: Fiskeridir.no)

Figur 6. Kartet viser forekomster av skjellsand i og i nærheten av planområdet. (Kilde: Naturbase)

Underfeltarbeidetbledetikkeavgrensetytterligerenaturtyper,verkenetterhåndbok1 3
om kartlegging avbiologiskmangfold, elleretterMiljødirektoratetsinstruksforkartlegging
ettermetodikken NiN 2.1 201 9.

4.4 Fugl

Artskartviserregistreringeravteist(VU)ogkrykkje(EN)i nærheten avplanområdet. Ingen
avdissebrukerslikeområdersomhekkeområde,ogbeggeobservasjoneneerutenfor
hekkesesongen. Disseartenebrukerhellerikkestrendertilnæringssøk,ogregistreringeneer
mest sannsynlig tilfeldigeobservasjoner.

Forgrågås,enkeltevadefugloggråhegretilbyrområdetnæringssøkområderograsteplasser.
En vurdering av biotopet, med nærhet til veg, fravær av spor etter hekking samt en
vurdering av områdets egenskaper tilsier at dette området ikke inneholder forhold som
skulle tilsi at det har noen spesiell funksjon for fugl ut over å representere en relativt
vanlig natur med hensyn til fugl i området. Vi mener området virker å være trivielt og
lokalt og regionalt vanlig og ikke krever noe behov for kartlegging.



4.5 Fremmedearter

Detble ikke registrert fremmedarter innen planområdet.

4.6 Rødlistearter

Detbleikkeregistrertrødlistedearterinnenforplanområdet. Deterregistrertto rødlistede
fuglearter i nærheten av området, teist (VU) og krykkje (EN). Dette er trolig tilfeldige
observasjoner.

4.7 Sammenstilling avnaturverdier

Figur 7. Tabellen viser de avgrensa lokalitetene ved planområdet, samt deres verdi etter håndbok V712.

ID Lokalitetsnavn Verdi-
begrunnelse Verdi Verdilinjal

Lok 1 Rundt Frøya Skjellsand Svært stor verdi
Uten betydning Noe Middels Stor Svært stor

Lok 2 Nord og øst for Frøya Skjellsand Svært stor verdi
Uten betydning Noe Middels Stor Svært stor

Lok 3 NordogøstforFrøya(2) Skjellsand Svært stor verdi
Uten betydning Noe Middels Stor Svært stor

Lok 4 Erviksva Gytefelt torsk Middels verdi
Uten betydning Noe Middels Stor Svært stor

5. VURDERING AV OMFANG OG KONSEKVENSER

5.1 Alternativ0

0-alternativet beskriver dagens situasjon i området og er et sammenligningsalternativ.
Dagenssituasjonrefererertilnåværendeforhold. Alternativetbrukessom referanseved
vurderingogsammenstillingavomfangogkonsekvenseravtiltaket. 0-alternativetsettes
uansettprdefinisjontilintetomfang.Medintetomfangvilogsåkonsekvensenav0-
alternativetfornaturmangfoldetbli ubetydelig.

5.2 Utbyggingsalternativet

Lokalitet 1-3, Skjellsandforekomster
SkjellsandforekomstenevedFrøyaersværtstoreogblirbaremarginaltberørt.Største
inngrepbliri lokalitet2, som eren megetstorforekomstavskjellsand. Om heleplanområdet
fyllesutvurdererviinngrepeneiskjellsandforekomstenetilåværeenubetydeligendring.
Dette medfører en konsekvens tilsvarende ubetydelig (0).

Lokalitet 4, Erviksva –Gytefelt torsk
Gytefeltet er registrert i Fiskeridirektoratets database, men mangler ytterligere
opplysninger. Deterderforvanskeligåverdivurderefeltet. Vi hargittområdetmiddelsverdi



basertpåatdeteravbegrensetstørrelse,ogattorskidennesammenhengikkeerentruet
art.
Virkningene forgytefeltetvil være avhengig avhvilke stressfaktorerområdetutsettes for. I
dennesammenhengvetvi ikkehvordanplanområdetskalbrukes. Viantaratdetskal
etablereskaiområder, ogatbåttrafikkfrastørrebåtervilværeenavkonsekvenseneav
tiltaket. Kaiområdeogmanøvreringsbasengvil værenord fordagensveg, og vil troligikkeha
noen stor påvirkning på gytefeltet. Vi vurderer at gytefeltet vil kunne bli noe forringet.
Det betyr at konsekvensen vil bli tilsvarende 1 minus (-).

5.3 Sammenstilling og rangering

Tabellen undergiren samletpresentasjon avkonsekvensvurderingerfor0-alternativetog
utbyggingsalternativet i driftsfasen. Konsekvensen er fremkommet ved å sammenholde
områdetsverdi og omfanget(påvirkningen) avtiltaketforhvertalternativ. Konsekvensvifta
er bruktsom støtte for vurderingene.

Tabell 3. Sammenstilling av konsekvensvurdering.

Lokalitet Verdi
Virkning Konsekvens

0-alternativet
Konsekvens

utbyggingsalternativ

Lok 1 Svært stor verdi Ubetydelig 0 0
Lok 2 Svært stor verdi Ubetydelig 0 0
Lok 3 Svært stor verdi Ubetydelig 0 0
Lok 4 Middels verdi Noe forringet 0 -

Samla konsekvens
0 -

Rangering 1 2

Beslutningsrelevant usikkerhet Liten Middels

5.4 Vurderingeri forhold til utredningskravi naturmangfoldloven

§8 Kunnskapsgrunnlaget
“Offentligebeslutningersomberørernaturmangfoldetskalså langtdeterrimeligbyggepå
vitenskapeligkunnskapomartersbestandssituasjon,naturtypersutbredelseogøkologiske
tilstand, samteffektenavpåvirkninger. Kravettilkunnskapsgrunnlagetskalstå ietrimelig
forholdtilsakenskarakterogrisikoforskadepånaturmangfoldet .”

En hargjennom denne utredning vurdertnaturverdieri tilknytning til planområdetog
influensområdet.
Feltarbeidetergjortitoomganger, ogområdetervurdertutframetodikkettehåndboik1 3,
samtNiN2.1 .

Vi mener kunnskapsgrunnlaget for karplanter er middels godt.

Marin faunaogfloraerikkeundersøktannetenn i fjæresonen. Eksisterendeinformasjon om
registrertenaturtyperervurdert.Deterellersingenindikasjonerpåatandreviktigemarine
naturtypersom f.eks. sterketidevannsstrømmerellerstoretareskogforekomstereksisterer



her. Vimenerkunnskapsgrunnlagetformarinenaturtyperiutgangspunkteterganskedårlig,
menvurdertutfrakjentinformasjon,topografiogdetenkunnesevedbefaringen,menervi
likeveldetgiretgodtnokbeslutningsgrunnlag..

Kunnskapsgrunnlagetforheleområdetvurderessom godtnokiforholdtilåsetteen
konsekvensgradiforholdtilmetodikkenihåndbokV712.

§9 Føre-var-prinsippet
“Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke
virkningerdenkanhafornaturmiljøet,skaldettassiktepååunngåmuligvesentligskadepå
naturmangfoldet.Foreliggerenrisikoforalvorligellerirreversibelskadepånaturmangfoldet,
skalikkemangelpåkunnskapbrukessombegrunnelseforåutsetteellerunnlateåtreffe
forvaltningstiltak.”

Selv om vi vurderer kunnskapsgrunnlaget for svakt for marine naturtyper, så gir
undersøkelsenelikevelnokinformasjontilåkunnesetteenkonsekvensgradfortiltaket.En
harderforikkefunnetgrunntilåtai brukføre-var-prinsippet.

§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning
“Enpåvirkningavetøkosystemskalvurderesutfradensamledebelastningsom
økosystemeterellervilbliutsattfor .”

Deterregistrerttreskjellsandlokaliteter,sombareblirmarginaltberørt.Determegetstore
forekomsteravskjellsandiregionen,ogdisseerikketruet.Skjellsanderhellerikkeen
rødlistetnaturtype.

Gyteområdetfortorskerikkeetformeltkartlagtområde,menetområdederfiskerehar
meldtinnfangstavtorskmedrennenderogn.Idennesammenhengenerdettorsksomarti
enøkologisksammenhengsomvurderes,ogikketorsksomressurs,dadetteskalvurderes
undertemanaturressurser.Tiltaketvilmestsannsynligbarehasmåeffekterpåområdet,og
vikanikkeseatdetvilkunneutgjørenoenmålbareffektfortorskiregionen.

Avbøtende tiltak
Myrergenereltuheldigåbyggened, dadetvilfrigjørerelativtmyeklimagasser. Dette
myrarealeterimidlertidalleredebyggetnedogødelagtavtidligeretorvtak.
Sprengsteininnholdekvassesmåpartiklersom kanføretilakuttdødhosfiskfordipartiklene
istorenokkonsentrasjonervilskadegjellene.Sprengsteinsomharværtdeponertpålanden
periodevilfåvasketbortendelavdissepartiklene,ogenbørvurderedetteomdetermulig.
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1. FORORD 

Kommuneplanens arealdel foreslår areal til nytt næringsområde ved Sørøyan. Det er stilt krav om 

detaljreguleringsplan og vurdering av konsekvenser før utbygging av området. Detaljregulering er 

planformen for gjennomføring av utbyggingsprosjekter og tiltak. Det foreligger ingen 

reguleringsplaner i områdets nærhet som vil påvirke landskapsbildet i vesentlig grad.  

I forslag til planprogram (ikke vedtatt) ble følgende uttalt vedr. temaet landskapsbilde: 
 

- Temaet landskap omhandler estetiske verdier i landskapet, den visuelle opplevelsen av 
omgivelsene, og hvordan de visuelle aspektene blir endret som følge av tiltaket. 

 

Hovedproblemstilling: 

Industriområdet planlegges lokalisert i et lavtliggende kystlyngheiområde med karakteristisk 

topografi. Utbyggingen vil kreve utsprenging og planering i eksisterende landskap og fylling i 

sjø. Landskapet gir innsyn fra vest og sør, hvilket innebærer at tiltaket blir godt synlig fra 

eksisterende 

og planlagt ny bebyggelse på Dyrviksiden, fra vegen mellom Sistranda og Dyrvik, fra 

fylkesveg 451, samt fra sjøsiden i sør og til dels fra øst. Det må gjøres en landskapsanalyse 

der influensområdet blir avgrenset med bakgrunn i en romlig analyse. Landskapsrommet skal 

vurderes med hensyn til verdi og sårbarhet. Det må lages visualiseringer av næringsparken. 

Eventuelle avbøtende tiltak innarbeides i reguleringsplanen.  

 

 
Området ble befart og fotodokumentert den 12.04.2019. 
 
 
 

Trondheim, 04.06.2019 
 
 
Tor Nilssen 
Senior landskapsarkitekt - Rambøll 
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2. LANDSKAPSBILDE - BESKRIVELSE OG VERDI 

2.1 Metodikk  

Denne rapporten innebærer ikke en full konsekvensutredning for temaet landskapsbilde. Vi har 

likevel valgt å langt på veg følge hovedlinjene i metodikken som benyttes ved de såkalte «ikke-

prissatte konsekvenser». Dette betyr at vi i forbindelse med landskapsbeskrivelsen søker å gi en 

skriftlig verdivurdering av landskapsbildet. NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) har utarbeidet 

«Nasjonalt klassifiseringssystem for landskap», som er et viktig hjelpemiddel i denne fasen. Når 

landskapsverdien er vurdert, vil neste steg være å beskrive og vurdere den landskapspåvirkningen 

som massetaket innebærer. Til slutt vil landskapskonsekvensene av tiltaket bli vurdert på 

bakgrunn av landskapets verdi og tiltakets påvirkning.  

 

I konsekvensutredninger skal konsekvensene av tiltak som blir foreslått i en arealplan vurderes i 

forhold til dagens situasjon, også kalt null-alternativet. I dagens situasjon skal også alle endringer 

som er hjemlet i allerede stadfestede planer inngå, selv om de ennå ikke er realisert. Vi følger dette 

prinsippet også i denne rapporten. 

 

 

2.2 Landskapsverdi 

Når verdien av et planområde skal vurderes, vil en måtte vurdere både menneskeskapte elementer 

(bygninger, veger, plasser, parker, hager mm.) og naturgitte rammer (topografi, vegetasjon, 

landskapsrom og vann). Vann kan opptre i mange sammenhenger - som bekker, elver, tjern, 

dammer og strandsoner langs sjø og ferskvann.  

 

En må også vurdere om analyseområdet har spesielt verdifulle eller interessante elementer (gamle 

trær, geologiske og kvartærgeologiske formasjoner, sjelden vegetasjon m.m.) I kulturlandskapet 

vil karakteristisk bebyggelse eller andre menneskeskapte elementer – som også kan ha 

kulturhistorisk verdi – kunne være viktige landskapselementer.  

 

Beskrivelse av landskapet i regionen og planområdet 

NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) har utarbeidet «Nasjonalt klassifiseringssystem for 

landskap». Det aktuelle tiltaksområdet på Frøya ligger i landskapsregion 24: Kystbygdene på 

Nordmøre og i Trøndelag, med underregion 24.05: Ytre Hitra. Nedenfor følger et utdrag av NIBIOS 

beskrivelsen av denne landskapsregionen:  

 

”De brede bygder og store daler tilhørte den del av skaperverket som var ”såre godt”. Derpå 
rister skaperen av fingrene, og kystens mylder av øyer og holmer ble til. Om de ikke ble så velgjorte, ble de 
iallefall såre mange”, heter det i Frøyboka, beretningen om den ytterste, karrigste og mest forblåste av Sør-
Trøndelags kommuner. ”Såre mange” er heller ingen stor overdrivelse – særlig når man her skal sammenfatte alle 
regionens øyer fra Aukra i sør til Vikna i nord. Regionen strekker seg i et 3-4 mil bredt belte langs fastlandskysten 
og omfatter også de mange større og mindre øyer utenfor. Ytterst i regionens kystlandskaper ligger altså tusener av 
øyer. De fleste er ubebodd, men gir et variert landskapsbilde med rødbrune lyngheier og nakne bergknauser, eller 
ispedd en åpen vegetasjon av myr, vierkjerr og einerkratt i et mosaikkartet landskap. En gang var imidlertid også 
den ytre delen av kysten skogbevokst. Når menneskene slo seg ned her tok de skogen i bruk, bl.a. til ved, redskaper 
og gjerdefang, m.m. Det ble dårlig gjenvekst og øyene fikk det nakne preget man ser i dag. På mange myrer ble 
torven tatt vekk, mens lyngheia ble både brent, slått og beita av småfe sommer som vinter. Kystens kulturlandskap 
er av den grunn ikke bare bygninger og andre faste kulturminner. Det åpne landskapet, som fortsatt eksisterer, 
men som ikke lenger brukes i samme grad, er også et betydelig kulturminne – i endring. 
 
På steder med en lunere beliggenhet, har kruller av rogn, osp, selje og bjørk klart å bite seg fast i urer og 
grønsvær. Barskogen står sjeldent i første linja mot havet, men gir et sterkere preg på enkelte storøyers lesider og 
innover mot fjordene. Særlig i midtre og indre kystdeler har barskogen et godt grep på regionen, stedvis naturlig, 
men vel så ofte pga omfattende planting av både furu, gran og sitkagran. Her har snaue lier og lynghei gradvis 
endret farge mot barskogens blå-grønne. 
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Mange steder har dette ført til en betydelig landskapsmosaikk med arealer valgt til skog og arealervalgt til lysåpen
beitehei. Arealer hvor man derimot ikke har noen formening om hva man vilha, gjennomgår en gradvis fase med
forbusking, noe som allerede er svært utbredt. Det gjør atmange utmarksområder, særlig i de midtre regiondeler
har et ”busk-rufsete” preg. Slike buskheiområderkan hevdes å være ”ute av balanse”, da fullvoksen skog enda
ikke er ordentlig utviklet.

Sammen med myriader av øyer og de ytre kystdelers snaue preg, er det særlig de mange og ulike kulturmiljøer som
først og fremst gir regionen sjel og særpreg. Karakteristisker mange og kjente fiskevær som for bare 50 år siden til
sammen huset tusener av mennesker. De fleste ble fraflytta, ofte med offentlige midler, på 1960, -70 og -80-tallet.
Nå er de feriested og turistattraksjon. Typisker også gamle fiskebondebruk med hus og løe over små engstykker
ned mot et naust hvorfra ”innmarka” fortsatte langt ut mot åpent hav. I dag er regionen sterkt modernisert, og
atter i ferdmed å stabilisere seg. Regionen vil likevel alltid forbli noe todelt, dvs med en ytre og til delseksklusiv
fraflytta del, og en indre del med en godt utviklet samferdsel tilknyttet fastlandet.

Figur 1: Utsnitt av NIBIOs kart over landskapsregioner i Norge. Landskapsregion 24–
Kystbygdene på Nordmøre og i Trøndelag – er vist med blek rosa farge. Underregion i
tiltaksområdet er 24.05: Ytre Hitra. Pila viser hvor planområdet ligger.

2.2.1 Vurderingskriterier

Vegvesenets håndbok V712 har en tabell med parametere som er viktige for verdivurderingene for
temaet «landskapsbilde». I tabellen nedenfor er en del av kriteriene opplistet.

Figur 2: Verdisetting av landskapsbilde – matrise fra håndbok V712
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2.3 Landskapsbildet på Sørøyan 

 

Kort beskrivelse.  

Planområdet ligger i hjertet av landskapsregionen som er beskrevet ovenfor, og inneholder flere av 

de landskapstrekkene som er nevnt. Tiltaket er foreslått lokalisert til øygruppen Uttian, som består 

av at stort antall øyer, holmer og skjær. Området har store områder med strandsoner, og 

terrenget ligger generelt lavt i landskapet. Disse lavtliggende øyene har store områder med myrer 

og kystlynghei. Myrene dominerer, men på tørrere steder er lyngen vanlig. Ellers er det noe 

trevegetasjon i søkkene i landskapet, samt grupper med innplantet bartrær. Området har store 

områder som er tilnærmet urørt av landskapsinngrep.  

 

Planområdet ligger like inntil nordsiden av fv. 451 ved brua over Ellingsundet (Dyrviksvaet), som 

forbinder Uttian med Fastfrøya (Dyrvik). Området ligger på øyene Ellingsøya og Litlsørøya. Mellom 

disse øyene ligger Litlellingsundet, som fylkesvegen krysser på en kort vegfylling. Vegfylling er det 

også over det litt bredere sundet mellom Litjsørøya og Uttian i vest. Strandsonen i området er 

preget av oppsprukket fjell: I buktene er det stedvis grus og sand. Bortsett fra fylkesvegen og en 

kraftlinje som starter der sjøkabelen kommer opp nord på Litjsørøya er planområdet lite berørt av 

landskapsinngrep. 

 

 

 

Figur 3: Planområdet sett mot vest fra brua over Ellingsundet 
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Figur 4: Samme motiv som fig. 3, men med annet utsnitt. 

 

 

 

 

 
Figur 5:  Planområdet på Ellingsøya og Litlsørøya sett fra Frøya næringspark i forgrunnen.  

 

2.3.1 Verdi av landskapsbildet – Sørøyan 

Av beskrivelsen ovenfor (3.1.2) framgår det at landskapskvalitetene i planområdet er typiske for 

landskapsregionen, og at området ikke inneholder landskapselementer eller delområder hvor 

landskapskvalitetene er av spesiell verdi. Disse øyene er likevel viktige landskapskomponenter i 

dette området fordi de danner en visuell landforbindelse over Dyrøysundet. Vi mener derfor at 

landskapsverdien i tiltaksområdet bør settes til middels +. 

 
Verdi:             Uten betydning          Noe         Liten          Middels          Stor          Svært stor 
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2.3.2 Detaljregulering 

 

2.3.2.1 Eksisterende planer 

I kommuneplanens arealdel er det aktuelle planområdet for Uttian næringsområde vist som grønt 

(Landbruk-Natur-Friluftsliv – LNF). Sør for fylkesveg 451 og like inntil planområdet er det imidlertid 

satt av et areal for framtidig industri (figur 6). Dette området er i dag uaktuelt for denne type 

arealbruk. Dette betyr at vi må vurdere landskapsvirkningen av reguleringsplanen uten å ta hensyn til 

allerede vedtatt – men ikke realisert - arealbruk.  

 

 

 
Figur 6: I kommunedelplanens arealdel er det på Sørøya avsatt et areal til industriområde sør 
for fv. 451 (lilla farge). Planområdet for den aktuelle reguleringsplanen er vist med blå oval. 

 

2.3.2.2 Uttian næringsområde. 

Forslaget til detaljreguleringen forutsetter at hele arealet som ligger nord for fylkesveg 451 - mellom 

Ellingsundet i øst og Uttian i vest – sprenges ned til kote 3 og at det planeres ut et område som er ca. 

80 meter bredt og mer enn 400 meter langt. Kaifronten i nord blir liggende ca. 20 meter lenger ut i 

sjøen enn der dagens strandlinje går lengst ut mot nord. Foruten nødvendige veganlegg og 

uteområder planlegges det oppført næringsbygg med inntil 12 meter mønehøgde. I dag ligger 

høyeste punkt på Ellingsholmen ca. 6 meter over havet. Dette er toppen av vegfyllingen ved 

brukaret. Mønehøgden på byggene blir altså ca. 10 meter høyere enn dette. Dagens landskap nord 

for brua blir borte og den smale vegfyllingen over sundet mot Uttian blir erstattet av en bred utfylling 

med vegkryss for adkomst til næringsområdet. Det vises til plankartet på figur 7 og enkle 

illustrasjoner fra terrengmodell, figur 8, 9 og 10. 
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Figur 7: Forslag til reguleringskart for Uttian næringsområde. 
 
 

 
Figur 8: Illustrasjon av Uttian næringsområde sett fra nordvest 

 

 
Figur 9: Illustrasjon av Uttian næringsområde sett fra fv. 451 og planlagt fylling i sundet mot 
Uttian. 

Ellingsholmen 

Litlsørøya 



 

Ramboll 

 

 

 
Figur 10: Illustrasjon av Uttian næringsområde sett fra Dyrøya.  

 

2.4 Reguleringsplanens påvirkning på områdets landskapsbildet. 

Nedenstående vurderinger er basert på en gjennomgang av foreliggende forslag til plankart, 

illustrasjoner og planbestemmelser.   

 

Tiltakene som omfattes av forslaget til reguleringsplan vil ha betydelig påvirkning på 

landskapsbildet ved Ellingsundet. Beliggenheten midt i dette landskapsrommet gjør at 

næringsområdet vil bli sterkt eksponert mot store deler av omgivelsene. Spesielt iøynefallende vil 

den planlagte bebyggelsen bli. I stedet for dagens landskap med en ganske beskjeden fylkesveg 

som krysser en lav holme og små øyer, vil vi få et inngrep som gjør at dagens naturlandskap med 

brua og vegen fra flere standplasser enten vil bli helt vekk eller bli underordnet det nye tiltaket. 

Sett fra nord vil deler av brua bli skjult bak høg næringsbebyggelse.  

 

For landskapet i selve tiltaksområdet vil tapet av strandsonene og oppfyllingen i sundet mot Uttian 

være negativt. Litlellingsundet vil også bli borte.  

 

Nærvirkningen og halvnærvirkningen av tiltaket vil i hovedsak angå vegfarende langs fv. 451 og de 

nærmeste beboerne i Dyrvik og på Nesset.  

 

Fjernvirkning 

For områdene i den sørligste bebyggelsen i Dyrøy og områdene nord for Frøya næringspark vil en få 

en større avstand til tiltaket. Fra disse områdene vil det i hovedsak være næringsbyggene som vil gi 

negativ påvirkning på landskapsbildet.  

 

Påvirkning – oppsummering og konklusjon 

Når vi oppsummerer både nær- og fjernvirkningene samlet for dette tiltaket, mener vi at 

reguleringsplanen for Uttian næringsområde gir en påvirkning som forringer landskapet. 

 

Påvirkning:  

Ødelagt / sterkt forringet Forringet  Noe forringet Ubetydelig endring            Forbedret 
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2.4.1 Konsekvenser for landskapsbildet 

De samlede konsekvenser for landskapsbildet er en sammenstilling av landskapets vurderte verdi 

og påvirkningen som tiltaket medfører. Med de vurderte parametere for verdi (middels +) og 

påvirkning (forringet) vil vi få en konsekvens for landskapsbildet som er negativ for 

landskapsbildet ( - -)                        

                                                                                           
                                                              
               

2.4.2 Skadereduserende tiltak  

Med den lokalisering som dette prosjektet har er det vanskelig å se tiltak som vil kunne redusere de 

negative konsekvensene vesentlig. Dette kommer av at beliggenheten er meget krevende i dette 

landskapsrommet. En redusering av de foreslåtte høgder på bygningene vil bety noe, og det 

samme vil en bevisst nøytral fargesetting av bygningene gjøre. Ellers er det lite spillerom for andre 

tiltak som monner noe.  



































































































Hvem Innspill Rådmannens 
kommentar 

Følger for planen 

Statens 
vegvesen, 
02.07.2019  

Det bør settes av areal til et fremtidig trafikksikkert tilbud til myke 
trafikanter langs planområdet. 
 

 Det reguleres gang- og sykkelveg i 
planområdet. 
 

Adkomstveg bør flyttes slik at den ikke etableres i strid med inntegnet 
byggegrense. Alternativt må det lages en bestemmelse som sier at 
adkomstvegen skal flyttes for eiers bekostning ved behov  for utvidelse av 
fylkesvegen eller etablering av trafikksikkert tilbud til myke trafikanter. 

 Adkomstveg justeres så den ligger 
utenfor byggegrense på 10 meter 
fra senterlinje veg. 

Trøndelag 
fylkeskommune, 
03.07.19 

Området er begrenset og har få eller ingen utvidelsesmuligheter. 
Landskapsbildet blir vesentlig endret som følge av at området i sjø fylles ut 
og det etableres næringsbebyggelse på området. Slik sett bør en vurdere om 
det er andre områder som er bedre egnet for en slik etablering.  

Frøya kommune har 
begrenset med 
næringsareal til-
gjengelig. 
Utfordringen er at 
noen har sentrums-
nære behov, andre 
sjø-nære, eller begge 
deler. Andre har ikke 
samme behov. Vi må 
ha areal som dekker 
alle behov 

 

Vi vurderer at det er liten risiko for at planen vil komme i konflikt med 
automatisk fredete kulturminner på landsiden (det vises til den generelle 
aktsomhetsplikten etter § 8 i kulturminneloven).  

Tas til orientering Bestemmelse om dette i planen 

En utbygging på dette arealet (på nordsiden av brua) kan være akseptabelt, 
da det vil generere en begrenset mengde trafikk. 

Tas til orientering  

Kystverket, 
12.04.19 

Vi ser av planforslaget og avgrensningen av reguleringsområdet, at dette 
ikke har noen særlig virkning på statlige anlegg eller installasjoner, men at 
det har en viss virkning på Kystverkets forvaltningsmessige ansvars- og 
influensområde. 

Tas til orientering  

Vi kan ikke se at forslaget til arealbruk er konfliktskapende i forhold til vårt 
faglige virke- og interessefelt, som i hovedsak er sjøområdene med 
tilgrensende landareal. Vi ser heller ikke at reguleringen fører med seg noen 
upåregnelige eller negative konsekvenser i det interesseområdet som 
Kystverket er satt til å ivareta. 

Tas til orientering  

Vi oppfatter med dette planframlegget å være gjennomførbart med den 
arealprioritering, tiltaksrekkefølge og vedtekter som det legges opp til i 
forslaget. 

Tas til orientering  



Vi ønsker nok en gang å minne om at det for tiltak i sjø kreves særlig 
tillatelse etter havne- og farvannsloven, herunder etablering 
massedeponeringer i sjø. Det vil kunne stilles særkrav til undersøkelser i 
forbindelse med gjennomføring av tiltaket. Søknader i sjøområdet vil etter 
det vi kan se av den forvaltningsmessige arealinndelingen, trolig behandles 
og godkjennes av kommunen. 

Det gjennomføres 
arbeid med en søknad 
om utfylling i sjø.  

 

Fylkesmannen i 
Trøndelag, 
05.03.19 

Lokalisering av nye næringsareal 
I dokumentet «merknadsbehandling etter varsel om oppstart» er det sagt at 
«KPA vil bli vedtatt før reguleringsplanen». Vi kan ikke se at dette er riktig. 
Fylkesmannen har vi vår uttalelse til kommuneplanens arealdel fremmet 
innsigelse til det foreslåtte næringsområdet N6 i planen, og denne 
innsigelsen er foreløpig ikke imøtekommet. Dvs. at det fortsatt hefter en 
innsigelse til etablering av næringsareal her. Vi kan heller ikke se at det i 
planbeskrivelsen for detaljregulering Uttian næringsområde er gitt en 
vurdering av alternativ lokalisering av næringsområdet. 

Dette er avklart med 
Fylkesmannen 

 

 Strandsone og utfylling i sjø 
Som omtalt i uttalelsen til varsel om oppstart er kunnskapen om 
naturmangfold i sjø mangelfull. Dette er også omtalt i KU naturmangfold, 
kapittel 5.4. I konsekvensvurderingene er ikke marin fauna og flora 
undersøkt annet enn i fjæresonen, dvs. det er ikke gjennomført en ny og 
mer detaljert kartlegging av skjellsandlokalitetene slik vi har bedt om i vår 
forhåndsuttalelse. Før det åpnes for utfylling i sjø må det fremskaffes mer 
kunnskap om hvilke verdier som vil bli berørt. 

Beskrives i revidert KU 
– Naturmangfold. 

 

 Naturmangfold land 
Hele planområdet ligger i 100-metersbeltet langs sjø, og naturmangfold er et 
av de temaene som ligger til grunn for at hensynet til verdiene i 100-
metersbeltet er gitt en egen beskyttelse gjennom § 1-8 i plan- og 
bygningsloven. Planområdet på land består av berg, kledt med myr og 
kystlynghei. Av planbeskrivelsen går det fram at det ikke er gjort egen 
kartlegging av verdiene i dette området, kun basert på tilgjengelig 
informasjon i Naturbasen og i Artsdatabankens artskart. Det er grunn til å 
anta et det tidligere ikke er gjort kartlegging av naturmangfold her, og at 
kunnskapsgrunnlaget av den grunn er dårlig. Før det åpnes for utbygging må 
det bl. a. innhentes kunnskap om det er viktige funksjonsområder for arter 
med stor og svært stor forvaltningsinteresse 

Beskrives i revidert KU 
– Naturmangfold. 

 

 Konsekvensvurdering av naturmangfold  

Det er utarbeidet en egen konsekvensutredning naturmangfold i 

forbindelse med planarbeidet. Utredningen dekker hele det arealet som 

Beskrives i revidert KU 
– Naturmangfold. 

 



er satt av til næringsformål i utkast til kommuneplanens arealdel for 

Frøya kommune som nå har vært på høring (N6 – 254 daa). 

Fylkesmannen som klima- og miljømyndighet mener denne 

konsekvensvurderingen er mangelfull på flere punkter, og vi er ikke enig i 

konklusjonene i utredningen.  

Kunnskapen om naturmangfold i deler av Frøya kommune er mangelfull. 

Dette er påpekt av Fylkesmannen tidligere, og vi har av den grunn bidratt 

med ressurser for å bedre kunnskapsgrunnlaget i forbindelse med 

kommuneplanens arealdel som var på høring 2018. Etter det vi kjenner til 

er ikke det aktuelle området vest på Uttian kartlagt. Jf. § 17 i forskrift om 

konsekvensutredninger skal det kreves kartlegging om tilgjengelig 

informasjon er mangelfull: «En konsekvensutredning skal ta utgangspunkt i 

relevant og tilgjengelig informasjon. Hvis det mangler informasjon om viktige 

forhold, skal slik informasjon innhentes». Informasjon om naturtyper er et 

slikt viktig forhold og siden det ikke er kartlagt naturtyper i området, så 

må slik informasjon innhentes før en beslutning i saken kan tas jf. 

naturmangfoldlovens § 8.  

Av konsekvensvurderingen går det fram at det er gjort en befaring i 

området, ingen ny kartlegging. Det beskrives at området består av fattig 

myr, men ikke hvilken myrtype. Det er flere fattige myrtyper som er 

rødlista (norsk rødliste for naturtyper 2018). Ut i fra flyfoto så overasker 

det oss at det ikke er kystlynghei i området. Det står også i KU-rapport at 

det er kartlagt en strandeng, men det er ikke lagt ved noen naturfaglig 

beskrivelse av denne (naturtyper skal kartlegges og beskrives med 

bakgrunn i metodikk for NiN2 eller DN-Håndbok 13).  

Under kapittel 4.4 Fugl er det vist til de registreringene for området som 

er lagt inn i Artsdatabankens artskart. Det antas at slike åpne, urørte 

kystheier har stor verdi for mange arter både som nærings-/beiteområde 

og som hekkeområde. Med det presset det er på arealene i strandsonen 

det er i Frøya kommune i dag er det viktig å ivareta de områdene som 

fortsatt ligger relativt urørte. Det bør gjennomføres en ny kartlegging av 

fugl i området som et grunnlag for en mer omfattende 

konsekvensutredning i forbindelse med planleggingen av et større 

næringsareal her.  
Under kapittel 5.3 er det gitt en sammenstilling av konsekvensvurderingene, med en 
samlet konsekvens tilsvarende 1 minus ( - ). Med bakgrunn i at det ikke er 
gjennomført ny kartlegging av naturtyper i sjø eller av fugl og at det ikke er gitt en 
vurdering av verdiene av kystlynghei eller av myrområdene på land er vi ikke enig i 



denne sammenstillingen. Før det kan åpnes for etablering av nye næringsareal på 
vestsida av Uttian som foreslått må det gjennomføres en supplerende 
konsekvensutredning. 

 Konklusjon 
Med bakgrunn i hensynet til verdiene i 100-metersbeltet langs sjøen og et 
mangelfullt kunnskapsgrunnlag om konsekvensene av etablering av et nytt 
næringsområde som foreslått fremmes Fylkesmannen innsigelse til 
reguleringsplanen inntil det foreligger tilstrekkelig kunnskap til å vurdere 
konsekvensene av de foreslåtte tiltakene. 

Beskrives i revidert KU 
– Naturmangfold. 

 

 Helse og omsorg 
Prinsippet om universell utforming er nedfelt i formålsparagrafen i plan- og 
bygningsloven og skal ivaretas i planleggingen og i det enkelte byggetiltak 
også for næringsområder. Krav om universell utforming bør sikres i 
reguleringsbestemmelsene. 

 Det sikres i en 
reguleringsbestemmelse.   

 Samfunnssikkerhet 
Fylkesmannen ser av vedlagt dokumentasjon og ROS-analyse at denne er 
gjort godt metodisk og gjennomført. Fylkesmannen som 
samfunnssikkerhetsmyndighet savner likevel underliggende dokumentasjon 
på punkter hvor beskrivelsen som for eksempel på vind og nedbør, «antas» 
og ikke være spesielt utsatt. Kommunen må som planmyndighet som 
godkjenner og kvalitetssikrer analysen etter pbl § 3-4 forsikre seg om at 
vurderingene er gode nok og basert på tilgjengelig informasjon. 
Fylkesmannen savner også en kildeliste til analysen på hvilken 
dokumentasjon som danner grunnlaget for analysen. Det bør benyttes 
kommunens overordnede ROS-analyse, evt. FylkesROS, tilstøtende ROS-
analysen, kommuneplanens arealdels ROS-analyse og evt. kommunens 
beredskapsplanverk. Dette er vanskelig å se ut fra hvordan analysen er 
beskrevet i vedlegget. Ut over dette har ikke Fylkesmannen merknader. 

 ROS-analysen  

 

Private    

Rita Hovde, 
Unni Schancke, 
Alica Aspnes, 
Rika Antonsen 

1) Utfylling i sjø og store inngrep i landskapet, vil ha store konsekvenser for 
det maritimt artsrikt området. Her lever snegler, krepsdyr, forskjellige typer 
skjell, sjøstjerner, mosdyr, børstemark, sekkedyr mm. Området er også rikt 
på ulike fiskeslag. 
 
Her lever og hekker bl.a. laksand, tjeld, siland, spove, gråhegre og ærfugl. 
Dersom arealet blir omdisponert til industri, vil mange av artene som 
allerede er sterkt desimert pga utbygging, minke ytterligere. 

Det er gjennomført en undersøkelse 
av naturmangfoldet i planområdet. 
Tiltaket vil i liten grad berøre dette. 
 
 
 
 
 

 



 
2) Vi anser det som problematisk at kommunen tildeler en bit areal her og 
en bit areal der, tilsynelatende uten noen langsiktig og helhetlig plan, og 
spesielt i strandsonen. Frøya kommune bør samle sine 
næringsutviklingsområder der det er mulighet for utvidelse. Slike områder 
har vi i dag, både på Nordhammeren og på Nesset. Næringslivet på Frøya 
trenger areal, men det blir feil når de presser gjennom sine ønsker om nye 
områder gjennom trusselen om å etablere seg i andre kommuner. 
 
3)  Uttibrua lider av dårlig og manglende vedlikehold og er allerede i dag en 
trafikkal flaskehals. Med dagens belastning, kan den vare i en god del år, 
ifølge undersøkelser som er gjort, men med anleggstrafikk og større trafikk 
generelt, blir bildet et annet. Dette både med hensyn til belastning og 
trafikksikkerhet. 
 
4) For oss har dette også et estetisk perspektiv. Uttibrua er og har vært 
utkikksstedet, stedet der fastboende og turister stopper og nyter og 
fotograferer utsikten. Verdien av dette kan jo ikke måles i kroner og øre, 
men er et svært viktig moment for trivsel og tilhørighet. 

 
Frøya kommune har begrenset med 
næringsareal tilgjengelig. 
Utfordringen er at noen har 
sentrumsnære behov, andre sjø-
nære, eller begge deler. Andre har 
ikke samme behov. Vi må ha areal 
som dekker alle behov 
 
Planen vil øke trafikkmengden i 
området i liten grad. Det legges opp 
til fremtidig gang- og sykkelveg langs 
planområdet.  
 
 
Tas til orientering 

Dordi Hammer Jeg er sterkt imot det planlagte næringsområdet på Uttian. Å komme over 
brua til denne vakre delen av Frøya og møte et næringsområde med store 
bygninger synes jeg er helt forkastelig. Det finnes allerede et område på 
Uttian med næringsaktivitet. Trenger de et til der ute? Er det ikke en 
mulighet å heller utvide det eksisterende området? 
Frøya kommune virker ikke å ha en plan for utbygging av nærings- og 
industriområder. Det virker som de dukker opp rundt omkring etter noens 
forgodtbefinnende. Nå må heller kommunen bruke tid på å planlegge hvor 
de kan samle næringsområdene i stedet for å spre dem rundt på øya. Det er 
ikke næringsområder turister kommer til Frøya for å se, og folk som bor her 
vil ikke ha næringsområder som nærmeste nabo. Det finnes flere områder 
allerede, og ett til er klart for opparbeiding. Tenk på at Frøya skal være en 
både god og fin plass å bo på for alle. Tenk før det handles! 

Tas til orientering 
 

 

Steinar Ervik I forbindelse med planlegging av industriområde på Uttian krever jeg at det 
blir tatt hensyn til gang vei over Uttibrua. Uttian er et fantastisk turområde 
som brukes mye av oss som bor i nærområde. Med det rike fuglelivet så er 
det rekreasjon å bevege seg til fots der. Slik det er i dag så kan man til nød 
komme seg over til fots, men med økt trafikk blir dette umulig. Jeg foreslår 
at det blir laget gangveiforbindelse fra gammelveien (til Madsvågen) og opp 

Det legges opp til gang- og sykkelveg 
langs planområdet. Statens vegvesen 
tillater planen siden trafikkøkningen 
er minimal. 
 
 

 



til brua og videre ettermontering av gangvei over brua. Jeg kan ikke skjønne 
at det er tillatt å opparbeide et industriområde uten godkjent gang og 
sykkelvei.  
 
Som beboer på Dyrvik syns jeg at det er beklagelig at kommunen nå 
begynner planlegging av Industriområde på Sørøya, Uttian. 
For det første så er området rikt på fugleliv,med bla.en koloni med hegre 
som hekker der. Det er også vipe, kjeld, måse, ærfugl, and og skarv for å 
nevne noen. 
I Ellingsundet er det til tider en fin strøm når tidevannet skifter. Det betyr at 
miljøet i sjøen er mangfoldig og et eldorado for fiske og dykking. 
For oss på Dyrvik forringes utsikten nordover og den idylliske båthavna vår. 
På Uttian er det regulert et hytteområde i nærheten og bolig felt. Hvorfor 
plante et Industriområde i inngangsporten til "idylliske" Uttian. Likeså blir 
Madsvågen berørt. En fin plass med hytter og rorbuer og båthavn. Jeg føler 
disse nærområdene blir ødelagt. Området har liten høyde over sjøen og ved 
å bygge industribygg på ca 8-15meter blir de veldig dominerende. Jeg 
oppfordrer kommunen til å ta hensyn til miljøet ved å belyse disse 
momenter som her er nevnt. 
De trafikkale forhold i område er uholdbare, uten gangvei mellom Dyrvik og 
Hellesvik, samt at brua til Uttian mangler gangvei. Den har også mangler 
iht.rapport fra Statens Vegvesen. 
Jeg forlanger at miljøhensyn blir lagt til grunn før planleggingen starter. 

 
 
 
 
Det er gjennomført en undersøkelse 
av naturmangfoldet i planområdet. 
Tiltaket vil i liten grad berøre dette. 
 

Kjell Arve 
Madsvåg 

Når brua til Uttian ble bygd ble det foretatt utspregning i sundet. Dette førte 
til at strømforholdene forandet seg med den følge at grus legger seg opp 
oppover i Madsvågen som igjen gjørat innseglingen til våge blir grunnere og 
grunnere for hvert år. Det ble med bakgrunn i dette foretatt mudring for ca 
10 år siden. Nå i år 2019 er innseglingen blitt enda grunnere enn for 10 år 
siden, nettop på grunn av endring av strømforholdene i sundet. I Madsvågen 
er det 18 båtplasser for utleie som er en del av driftsgrunnlaget for gården 
"flere ben å stå på". Alle båtplassene er utleid i flere år framover da det er 
stor mangel på slike plasser i området. Håper dette blir i varetatt så en ikke 
ender opp med at fordel for noen blir til ulempe for andre. 

Strømningsforholdene vil i liten grad 
bli endret da utfylling vil skje på 
grunnene og ikke uti sundet.  

 

Lillian Bremnes, 
Leif Johansen, 
Ulrik Johansen 
og Randi 

Frøya kommune har flere tilgjengelige industriområder som er sjønære, og vi 
mener derfor det er unødvendig å legge et nytt lite (15da.) industriområde i 
innkjøringen til Uttian, som ikke har mulighet for utvidelse. Rett over sundet 
ligger allerede et etablert næringsområde som er sjønært. 
 

Frøya kommune har begrenset med 
næringsareal tilgjengelig. 
Utfordringen er at noen har 
sentrumsnære behov, andre sjø-
nære, eller begge deler. Andre har 

 



Johansen g.nr 
26/41 

 
 
Utfylling i sjø og store inngrep i landskapet vil ha store konsekvenser. 
Tidligere mudring i sundet har også medført endringer i strømforhold og 
forflytting av masse på motsatt side av brua. 
 
Vi er kjent med at kun en av interessentene pr.dato er avhengig av det 
sjønære. Med bakgrunn i dette mener vi at det vil være mer naturlig å 
vurdere veiomlegging i ft. eksisterende industriområde på Hestøya. 
 
Det er nylig regulert et nytt boligområde på Uttian med 16 boligtomter, men 
vi er kjent med at innspill til arealplan er ønskelig med flere boliger. Uttian er 
et attraktivt bosted for både bolig- og fritidshuseiere. 
Frøya kommune bør se på mulig bruk og evt. utvidelser av eksisterende 
næringsutviklingsområder, hvor ulike aktører gis mulighet for etablering. 

ikke samme behov. Vi må ha areal 
som dekker alle behov 
 
 
Strømningsforhold vil i liten grad bli 
endret av tiltaket. 
 
 
De virksomheter som ønsker å 
etablere seg har behov for sjø-nært 
areal 
 
Tas til orientering 
 
 

Odd Einum Statens vegvesen sier at det må settes av areal til parkering, opplag og andre 
store innretninger innenfor planområdet. Dette med bakgrunn i 
byggegrensen i Veglovens §30. Dette frykter jeg vil bli en utvidelse mot vår 
fritidseiendom, og som vil bli skjemmende i forhold til utsyn. 
 
Fylkesmannen i Trøndelag (05.03.2019) kommenterer at næringsareal ved 
sjø kan medføre støyproblemer for bebyggelse på andre siden av sjøen. Det 
konkluderes med at ingen boliger ligger innenfor gul støysone. På meg virker 
det som at det ikke er noen restriksjoner på støy i forhold til fritidsboliger, 
og det er ikke tatt hensyn til i denne saken. Ulempen med støysituasjonen er 
også varierende med vindretning. Økt trafikk i forbindelse med etablering av 
industri samt produksjon kommer til å bli medføre betydelig mer støy for oss 
som ligger så nært plassert det planlagte industriområdet. Vi benytter 
fritidsboligen vår også en del på hverdager, og ikke kun i helger. 
 
Under punktet «Virkninger av plan», står det at tiltaket vil i hovedsak påvirke 
landskapsbilde for vegfarende langs fv.451 og de nærmeste beboerne i 
Dyrvik og på Nesset. Her er det heller ikke nevnt at dette også vil påvirke 
landskapsbildet fra vår fritidseiendom. 
 
Under teknisk infrastruktur står det at en trafo vil bli plassert nordøst på 
området. Dette vil sannsynligvis bli i siktområdet vårt. Vi er også redd for at 
denne trafoen vil medføre støy. 

Det legges ikke opp til dette.  
 
 
 
 
Det er heller ingen fritidsboliger som 
ligger innenfor gul støysone.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til orientering. 
 
 
 
 
Trafoen vil ikke være dominerende 
og vil ikke være støyende. 

 



På generelt grunnlag mener jeg at et industriområde i et så åpent landskap 
vil være svært skjemmende, både for fastboende og turister. 
For vår del vil en etablering av planlagt industriområde få vesentlige 
negative konsekvenser, både i forhold til nytte som rekreasjonssted samt at 
det er en verdiforringelse av eiendommen. Vi føler også at vi er svært lite 
hensyntatt i konsekvensutredningen. 

Espen H. Aspnes 1) Utfylling i sjø og store inngrep i landskapet, vil ha store konsekvenser for 
det maritimt artsrike området. Her lever snegler, krepsdyr, forskjellige typer 
skjell, sjøstjerner, mosdyr, børstemark, sekkedyr mm. Området er også rikt 
på ulike fiskeslag. Her lever og hekker bl.a. laksand, tjeld, siland, spove, 
gråhegre og ærfugl. Dersom arealet blir omdisponert til industri, vil mange 
av artene som allerede er sterkt desimert pga utbygging, minke 
ytterligere. 
 
2) Vi anser det som problematisk at kommunen tildeler en bit areal her og 
en bit areal der, tilsynelatende uten noen langsiktig og helhetlig plan, og 
spesielt i strandsonen. Frøya kommune bør samle sine 
næringsutviklingsområder der det er mulighet for utvidelse. Slike områder 
har vi i dag, både på Nordhammeren og på Nesset. Næringslivet på Frøya 
trenger areal, men det blir feil når de presser gjennom sine ønsker om nye 
områder gjennom trusselen om å etablere seg i andre kommuner. 
 
3) Uttibrua lider av dårlig og manglende vedlikehold og er allerede i dag en 
trafikal flaskehals. Med dagens belastning, kan den vare i en god del år, 
ifølge undersøkelser som er gjort, men med anleggstrafikk og større trafikk 
generelt, blir bildet et annet. Dette både med hensyn til belastning 
og trafikksikkerhet. 
 
4) For oss har dette også et estetisk perspektiv. Uttibrua er og har vært 
utkikksstedet, stedet der fastboende og turister stopper og nyter og 
fotograferer utsikten. Verdien av dette kan jo ikke måles i 
kroner og øre, men er et svært viktig moment for trivsel og tilhørighet. 
(Personlig har jeg, og mange med brukt området mange ganger som en 
utmerket plass forstangfiske. Dette vil bli ødelagt ved utbygging.) 

Det er gjennomført en undersøkelse 
av naturmangfoldet i planområdet. 
Tiltaket vil i liten grad berøre dette. 
 
 
 
 
 
Frøya kommune har begrenset med 
næringsareal tilgjengelig. 
Utfordringen er at noen har 
sentrumsnære behov, andre sjø-
nære, eller begge deler. Andre har 
ikke samme behov. Vi må ha areal 
som dekker alle behov 
 
Det legges opp til gang- og sykkelveg 
langs planområdet. Statens vegvesen 
tillater planen siden trafikkøkningen 
er minimal. 
 
 
 
 
Tas til orientering 

 

June Hammer 
Iversen og Eirik 
Vatn Fredagsvik, 
Hallgeir 

Fjernvirkning:  
På grunn av landskapets karakter og silhuett vil det skisserte tiltaket fremstå 
som meget ruvende. I den overordnede kommuneplanen settes det en 
makshøyde på 12 meter på næringsbygg, mens det her tillates 14 meter. 12-

 
Området vil forandres som følge av 
tiltaket.  
 

 



Fredagsvik, 
Tove Fredagsvik 
Witzøe, Rune 
Steinvik, Reidar 
Konstad, Tove 
Mathisem, Kjell 
Mathisen, 
Bente 
Hammerdal, 
Helge Hansen, 
Trude T. 
Reitaas. 

metersbegrensningen er satt av en grunn. Hvis det skal tillates en 
overskridelse av byggehøyder må situasjonen tilsi at andre hensyn ikke blir 
tilsidesatt. Situasjonen her, med en generelt lav landskapskarakter og 
silhuett, tilsier ikke at en overskridelse av byggehøyder er fornuftig. Slik vi 
ser det er det kun i situasjoner der det ligger vesentlig høyere landskap i 
bakgrunn, at dette kan tillates, f.eks. ved Nordhammervika. Her er vil ikke 
høye bygninger bryte med eksisterende landskapssilhuett.  
At Skarsvåg Boats krever et høyere bygg enn det kommuneplanen tilsier bør 
ikke være førende. Reguleringsbestemmelsene sier ingenting om at området 
skal brukes til båtbyggeri, men sier at området er avsatt til 
forretning/kontor/industri. Det vil si at en annen tiltakshaver, uten spesielle 
høydekrav, vil kunne holde seg innenfor kommuneplanen.  
Uttianbrua er et landemerke på grunn av sin karakteristiske form og høyde 
sammenlignet med omkringliggende landskap. Dette gjør at brua er et yndet 
fotoobjekt og oppleves som et fondmotiv for båttrafikken i en av 
kommunens mest trafikkerte leder. En utbygging slik det er skissert vil skjule 
hele det østlige landkaret og store deler av broen. Dette vil oppleves helt fra 
brua blir synlig fra både sør og nord.  
 
Vi stiller oss kritiske til potensielt støyende industri blir lagt vis a vis boliger 
på fastfrøya. I dag allerede trafikkstøy fra brua og langstrekket på Uttian-
siden til sjenanse, og industri her vil komme i tillegg. Det nevnes i 
støyrapporten at støyende prosesser i all hovedsak skal foregå inne i 
industrihallen, men dette tror vi etter hvert vil skli ut og støyforurensningen 
vil øke med årene. Dette også med tanke på slik industri ofte etter hvert 
vokser ut av sine lokaler og vil ta i bruk omkringliggende arealer for å 
avlaste, ofte med provisoriske løsninger ikke tilpasset opprinnelige krav.  
 
Vi mener at tiltaket er tungt på inngrepsiden og for lett på nyttesiden. Med 
det mener vi at en slik utbygging vil føre til uforholdsmessig store inngrep 
for å legge til rette for en relativt liten industri som ikke er nødt til å ligge 
akkurat der. Det finnes flere etablerte næringsområder i kommunen med 
strandlinje som kan huse de forespeilede bedrifter. Å åpne et nytt slik 
område anser vi som unødvendig da eksisterende områder ikke er fullt 
utnyttet ennå.  
 
At det startes med å tillate en ny utbygging her frykter vi at vil danne 
presedens for videre utbygging av strandlinja på østsiden av sundet. Industri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dette er tatt hensyn til i 
bestemmelsene.  
 
 
 
 
 
 
 
Frøya kommune har begrenset med 
næringsareal tilgjengelig. 
Utfordringen er at noen har 
sentrumsnære behov, andre sjø-
nære, eller begge deler. Andre har 
ikke samme behov. Vi må ha areal 
som dekker alle behov. 
 
Tas til orientering 



har historiske røtter på vestsiden og dominerer i så måte sundet, men blir 
avbalansert av østsiden uten store inngrep. En videre utbygging på østsiden 
vil velte denne balansen og gjøre at sundet oppleves som dominert av 
industri. 

Lars Vavik  
Industribyggene skal utformes etter estetiske retningslinjer heter det. Hva er 
det kommunen mener med dette? Vi står ovenfor en stålhall på høyde med 
Uttian bru.  

2. Det står i saksdokumentene at «arbeidere kan sykle til jobben til 
Ellingsholmen». Dette er forståelig, ut fra den befatning Uttian brua er i. Blir 
det lagt til rette for gang og sykkelvei, slik at arbeidere ved Skarsvåg Båt kan 
gjøre dette?  

3. Skarsvåg Båt trakk seg fra Nordhammervika industripark fordi firmaet 
måtte koste moloen selv. Er det slik at naturområdet i Ellingsundet må ofres 
fordi det blir mye «rimeligere» enn å bygge ny molo ved industriparken på 
Nordhammervika?  

4. Dersom det er god havn som trekker industri til Nesset, så legger nå 
kommunen til rette for nettopp dette ved gamle Frøya fryseri. Hva er da 
årsaken til at en vil bryte de retningslinjer kommunen selv har laget med 
enda et nytt sår på verst mulig tenkelig sted?  

 
Fremgår av planbeskrivelse og -
bestemmelser 
 
Det legges til rette for fremtidig 
gang- og sykkelveg langs 
planområdet til start av bro.  
 
 
 
 
 
Frøya kommune har begrenset med 
næringsareal tilgjengelig. 
Utfordringen er at noen har 
sentrumsnære behov, andre sjø-
nære, eller begge deler. Andre har 
ikke samme behov. Vi må ha areal 
som dekker alle behov 

 

Line Hegle - Dette området er i dag hyppig benyttet av oss og andre til rekreasjon og 
friluftsliv, herunder både turgåing, fiske fra land og sportsdykking. 
- Området er særdeles naturskjønt og et av Frøyas mest fotograferte 
motiver. 
- Området har i dag et rikt fugleliv og det er et hekkeområde for mange 
fuglearter, bl.a. hegre. 
 
Med bakgrunn i dette er det med tristhet vi registrerer at kommunen ønsker 
å benytte dette området til næringsvirksomhet. Slik vi ser det, vil den flotte 
innfallsporten til øya slik den er i dag bli gjenstand for noe som i verste fall 
kan kalles «visuell forsøpling». 
Registrerer videre at de aktuelle virksomhetene truer med å flytte til Hitra 
om de ikke får innpass på Uttian, og håper at kommunen har oversikt over 
hvorvidt lønnsomheten av disse bedriftenes etablering er verdt prisen av å 
forringe et av Frøyas fineste og mest naturskjønne områder for all ettertid. 

 
 
 
 
Det er gjennomført en undersøkelse 
av naturmangfoldet i planområdet. 
Tiltaket vil i liten grad berøre dette. 
 
 
 
Frøya kommune har begrenset med 
næringsareal tilgjengelig. 
Utfordringen er at noen har 
sentrumsnære behov, andre sjø-
nære, eller begge deler. Andre har 

 



Vi har selvfølgelig forståelse for at det er behov for næringsvirksomhet, men 
har samtidig fått kjennskap til at det pr. i dag eksisterer opptil flere 
tilrettelagte områder for industri på Frøya som egner seg for slike 
etableringer som det her er snakk om, og da er det for oss uforståelig at man 
skulle gå for å etablere et nytt område på Uttian. Viser for øvrig til at 
Fylkesmannen i et skriv av 05.03.19 viser til at dette næringsområdet ikke er 
i tråd med kommunens arealdel og at oppstart av reguleringsarbeidet bør 
utsettes til lokaliseringen av nye næringsarealer er fastsatt i 
kommuneplanen. Det har også tidligere kommet frem at et slikt 
næringsområde vil føre til uønsket økt belastning på Uttian bro. 
Når man er så heldig å disponere en fritidseiendom på Uttian ser man 
kanskje stedet gjennom litt andre briller enn mange fastboende, og vi vil 
derfor fremheve potensialet øya har som turistmål i egenskap av sin 
særegne beliggenhet og natur. Målet og ønsket om å få turister, 
hyttebyggere og flere fastboende til Uttian vil helt klart påvirkes negativt om 
man tillater etablering av et skjemmende industriområde i tillegg til de man 
allerede har etablert på øya. 
Som hytteeiere på Uttian er vi svært engasjerte i alt som foregår og vi er 
aktivt med på å ivareta øyas vakre særpreg og egenart gjennom å delta i 
strandrydding og dugnader, og vi er opptatt av å støtte næringslivet lokalt 
gjennom å benytte oss av de tilbud og tjenester kommunen har. I egenskap 
av dette mener vi derfor at vi har krav på å få fremme våre synspunkter og 
at vår stemme blir hørt i denne saken. 
Vårt felles ønske er derfor at kommunen ser etter et annet egnet område for 
etablering av næringsvirksomhet og lar Uttian bestå slik den er med sin 
særegenhet til glede for både besøkende og fastboende. 
Så håper vi på flere publiseringer av vakre bilder tatt fra Uttibrua uten 
skjemmende industribygg for all fremtid. 

ikke samme behov. Vi må ha areal 
som dekker alle behov. 

Randi Johansen 
og Svein Burø 

Frøya kommune har flere tilgjengelige industriområder som er sjønære, og vi 
mener derfor det er unødvendig å legge et nytt lite (15da.) industriområde i 
innkjøringen til Uttian, som ikke har mulighet for utvidelse. Rett over sundet 
ligger allerede et etablert næringsområde som er sjønært.  
Det må ikke bli slik at en utbygger skal avgjøre en så viktig inngripelse av 
natur.  
 
 
Her har vi bl.a koloni av hegre og andre hekkende fugler.  

Frøya kommune har begrenset med 
næringsareal tilgjengelig. 
Utfordringen er at noen har 
sentrumsnære behov, andre sjø-
nære, eller begge deler. Andre har 
ikke samme behov. Vi må ha areal 
som dekker alle behov. 
 

 



Utfylling i sjø og store inngrep i landskapet vil ha store konsekvenser. Dette 
området brukes til fisking fra land, dykking og rekreasjon.  
Vi er kjent med at kun en av interessentene pr.dato er avhengig av det 
sjønære. Med bakgrunn i dette mener vi at det vil være mer naturlig å 
vurdere veiomlegging i ft. eksisterende industriområde på Hestøya.  
 
Det er nylig regulert et nytt boligområde på Uttian med mange boliger, men 
vi er kjent med at innspill til arealplan er ønskelig med langt flere 
bolig/fritidshus. Uttian er et attraktivt bosted for både bolig- og 
fritidshuseiere.  
Tilstand til brua bærer preg av dårlig/ingen vedlikehold og med økt trafikk vil 
belastning naturligvis bli endret. Trafikksikkerheten er fra før 
manglende/fraværende.  
Fylkesmannen i Trøndelag mener området er uengnet til næring og ikke i 
tråd med kommuneplan. Merknad til kommunen er at KPA skal bli vedtatt 
før reguleringsplan.  
Frøya kommune bør se etter lokalitet som egner seg for utvidelse og kan 
nyttes av flere typer næring. Det bør tenkes langsiktig med tanke på ønsket 
vekst i kommunen. Eller benytte allerede eksisterende næringsområder. 

Det er gjennomført en undersøkelse 
av naturmangfoldet i planområdet. 
Tiltaket vil i liten grad berøre dette. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det legges opp til gang- og sykkelveg 
langs planområdet til bro. Statens 
vegvesen tillater planen siden 
trafikkøkningen er minimal. 
 
 
Tas til orientering 
 

Siri Fjeseth Målsettingen om å finne egnede områder for maritimt rettede næringer må 
vurderes opp mot de miljømessige konsekvensene av plasseringen. 
Da risiko- og sårbarhetsanalyser identifiserer problemområder som 
havnivåstigning, forekomst av skjellsand og økt fare for ulykker ved kryssing 
av Uttian bru, så må dette siste problemområdet være sterkt medvirkende 
til at kommunen må finne andre egnede områder som ikke kommer i 
konflikt med myke trafikanter. Et industriområde vil medføre sterk økning i 
trafikken, både i byggeperioden og i fortsettelsen. Da kommunen også har 
godkjent økt boligutbygging på Uttian, så vil også dette medføre at 
biltrafikken øker. Dette vil med andre ord også bidra til ytterligere belastning 
på Uttian bru og det totale trafikkbildet. 
 
Ved å lese utredningene er det også viktig å merke seg at verdiene for tema 
naturmangfold samlet sett vurderes til å være svært stor. Dette særlig på 
grunnlag av viktige naturtyper i og i nærheten av planområdet. I tillegg er 
det registrert et gyteområde for torsk som grenser inn til planområdet. Myr 
er generelt uheldig å bygge ned, da det vil frigjøre relativt mye klimagasser 
og myrarealet bør derfor bevares. 

 
 
Det legges opp til gang- og sykkelveg 
langs planområdet til bro. Statens 
vegvesen tillater planen siden 
trafikkøkningen er minimal 
 
 
 
 
 
 
Det er gjennomført en undersøkelse 
av naturmangfoldet i planområdet. 
Tiltaket vil i liten grad berøre dette. 
 

 



Det planlegges oppført næringsbygg med inntil 12 meter mønehøgde. Dette 
vil ruve stort i det flate landskapet som er en del av de sentrale 
boligområdene på Frøya. 
Jeg ber med dette om at andre industriområder vurderes og at kommunen 
tenker og planlegger langsiktig og forebyggende. 
Dette spesielt med hensyn til trafikkbildet. 

Dyrvik 
Grendalag 

Deler av Dyrvik er uten gang og sykkelvei samt at veien er svingete og smal. 
Bebyggelsen ligger tett opp til vei. Videre må gående og syklende bruke 
veien for å bevege seg i grenda. Det er sannsynlig at tungtrafikken som 
genereres som en konsekvens av utbyggingen vil gå rett gjennom grenda, og 
sannsynlig også meste av persontrafikken for arbeidere til og fra jobb der.  
 
Det er derfor uforståelig at det ikke er gjort vurderinger for hvordan den 
økte trafikkbelastningen vil påvirke grenda, som trafikken vil kjøre gjennom.  
Videre syns det at vurderingsgrunnlaget og vurderingene rundt 
trafikksikkerheten i planbeskrivelsen og ROS-analysen er tynt og mangelfullt 
når man er klar over de trafikale utfordringene som er langs veien og ved 
Uttianbrua.  
Dyrvik Grendalag vil derfor at det gjøres en utredning/vurdering av hvilke 
trafikale konsekvenser planforslaget vil få for grenda på Dyrvik.  
 
For å bedre sikkerheten langs veien som vil bli berørt av planforslaget vil 
grendalaget at det legges inn rekkefølgekrav i planens bestemmelser om at 
det ikke kan utbygges industriområde før det er kommet gang og sykkelvei 
fra Dørvikan og til Uttiankrysset og over Uttianbrua. Dette er noe som er 
viktig for bygdas innbyggere da man oppfatter det som utrygt å ferdes langs 
veien.  
 
Dagens busslomme blir ikke brukt, da det viser seg at bussene ikke kan 
bruke denne. Bussene tar derfor på og slipper av folk ved veikryss. Dette er 
ikke en akseptabel løsning med tanke på at det blir økt trafikk langs samme 
vei. Det kreves at busslommen utbedres før det tillattes mer tungtrafikk på 
veien, slik at man unngår farlige situasjoner. Utbedring har blitt lovet og det 
er bevilget midler til dette, oppstart skulle være før skolestart, men 
ingenting har skjedd foreløpig.  
 
Veilysene som er i grenda er satt opp og driftes av grendalaget. 
Finansieringen skjer via dugnad, loddsalg og kontingent fra beboerne i 

Er beskrevet i planbeskrivelsen. 
 
 
 
 
 
Det er avsatt areal for gang- og 
sykkelvei forbi planområdet. G/S-vei 
Dyrvik – Nesset er planlagt etablert -  
Fylkeskommunen - i fire-års 
perioden. 
 
Tas til orientering 
 
 
Tas til orientering 
 
 
 
 
 
 
Tas til orientering 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til orientering 

 



området. Som det eneste tiltaket for bedre sikkerhet langs deler av 
strekningen synes det ikke rimelig at grendalaget skal sitte på denne 
kostnaden alene, i den grad dette kommer utbyggerne på Uttian og andre 
gjennomkjørere til gode. 
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HØRINGSUTTALELSE REGULERINGSPLAN UTTIAN NÆRINGSOMRÅDE  
 
Viser til e-post fra Fylkesmannen i Trøndelag v/ Terje Domaas, datert 27.08.2019. Fylkesmannen i 
Trøndelag har fremmet innsigelse til planen med bakgrunn i mangelfull planbeskrivelse og 
konsekvensutredning. 
I e-post av 27.08.2019, blir det bedt om tilbakemelding på fire punkter. Denne tilbakemeldingen 
ligger til grunn for om Fylkesmannen i Trøndelag vurderer innsigelsen som imøtekommet. 
 
1) 
Frøya har opplevd en fantastisk utvikling, der innbyggertallet har økt i takt med verdiskapningen. 
Vi opplever at flere bedrifter er i behov av større lokaler og areal. Vi har eksempelvis opparbeidet 
arealer på Nordskaget og på Nordhammarvika, områder som har vært avgjørende for å beholde 
og gi bedriftene muligheter til å ekspandere. 
Det spås en enorm utvikling innen havbruk, med en 5-dobling innen 2050. Frøya kommune 
ønsker i få «sin andel» av veksten. Derfor må vi gjøre det vi kan for å legge forholdene til rette for 
næringslivet. 
Bedriftene har forskjellige behov. Noen har behov for sentrumsnære arealer, noen sjø-nære 
arealer, eller begge deler. Andre har ikke de behovene. Det er viktig for Frøya kommune at vi har 
næringsarealer som passer ulike virksomheter. For aktuelle etablerere i Uttian næringsområde, 
er behovet både sjø-nært og sentrumsnært. Andre elementer som veier tungt, er lokalisering i 
leia og god havning. 
Mangel på egnet næringsareal har vært sentralt. Derfor har Frøya kommune tatt initiativ til å 
utvikle flere næringsområder. Kommunen har ervervet det regulerte området på Skarpneset. Vi 
har sagt at Skarpneset krever en større aktør før vi starter opparbeidelse. Det er et stort areal og 
det er et areal som er dyrt å opparbeide. Det er sjø-nært, men ikke sentrumsnært. En utvidelse 
av næringsområdet på Nordhammarvika er også i prosess. Frøya kommune har ambisjoner om å 
få på plass ei langsiktig plan. Utfordringen er at kommunen ikke er pro-aktiv nok. Behovene 
kommer raskere enn hva kommunen rekker å behandle. Det er ikke tilfredsstillende. Kommunen 
har ambisjoner om å komme mer på «tilbuds-siden». 
 



 

 

2)  
Området vil fylles ut med 28 500 m3 med anbrakte masser. Det vil langs østlig del være 
fyllingsskråning fra ca -1.5 meter til -3.0 meter på den østlige delen av området. Mot sundet vil 
fyllingsfoten være på kote – 2 meter. Det fylles ut til rundt kote -2.5 og maksimalt i 20 meters 
bredde fra land i nordlig retning.  I mellom de to øyene vil fyllingsfoten være nede på kote -5.5.  
 
 

 

Figur 1. Utfylling i sjø 

Det vil bli fylt ut ca 13. daa til sammen i sjø med fyllingsfot. Dette gjør at halvparten av området 
er utfylling. I og med at det er planlagt utfylling i sjø, vil det måtte gjennomføres søknad om 
utfylling i sjø. I forbindelse med denne søknaden, må det gjennomføres undersøkelser som 
vurderer forholdene bunnsedimentene og hvilken påvirkning tiltaket har for miljøet. Det vil bli 
tatt sedimentprøver til analyse av miljøgifter på sjøbunnen ved hjelp av grabb. Det vil også bli 
gjennomført målinger på salinitet, temperatur og oksygen i vannsøylen. 
 
3) 4.4 Fugl 
Artskart viser registreringer av teist (VU) og krykkje (EN) i nærheten av planområdet. Ingen av 
disse bruker slike områder som hekkeområde, og begge observasjonene er utenfor 
hekkesesongen. Disse artene bruker heller ikke strender til næringssøk, og registreringene er 
mest sannsynlig tilfeldige observasjoner. For grågås, enkelte vadefugl og gråhegre tilbyr området 
næringssøkområder og rasteplasser. En vurdering av biotopet, med nærhet til veg, fravær av 
spor etter hekking samt en vurdering av områdets egenskaper tilsier at dette området ikke 
inneholder forhold som skulle tilsi at det har noen spesiell funksjon for fugl ut over å 
representere en relativt vanlig natur med hensyn til fugl i området. Vi mener området virker å 
være trivielt og lokalt og regionalt vanlig og ikke krever noe behov for kartlegging. 
 
4) Området ligger ved Uttian nordøst på Frøya, og består av holmene Ellingsholmen og Litlsørøya. 
Området er typisk for ytre kystområder med manglende eller sparsomt tresjikt, tynne 
løsmassedekker og eksponert bart fjell. Typisk dannes det myr i forsenkninger i terrenget. De 
rikeste forekomstene av karplanter slike steder finner man som regel í form av strandeng 
nærmest sjøen, der topografien ligger til rette for det. Mytflatene i planområdet har vært fattig 



 

 

ombrogen terrengdekkende myr med dominans av bjønnskjegg og røsslyng. Myrflatene er i sin 
helhet tidligere torvtekt og er derfor i dag ødelagt. Torvtekking var vanlig på Frøya tidligere. 
Skogen ble hugget og vegetasjonen brent (opphavet til kystlynghei) for å bedre beiteforholdene 
for husdyrene. Mangel på skog førte imidlertid til at torv ble benyttet til blant annet brensel. De 
aller fleste nedbørsmyrene i nærheten av veier eller større vann er i dag derfor ødelagt av 
tidligere torvtekking, og representerer i dag ikke noen viktig naturtype. Vegetasjonen i området 
er dominert av torvull, men også arter som røsslyng, blokkebær, tyttebær, krekling og tettegras 
var til stede. Typisk denne torvtekte myra er løse tuer bygget opp av starr og gress, med dype 
rom mellom tuene der bunnen er i kontakt med jordvann. Der finnes blant annet tettegress, en 
art som ellers ikke finnes på nedbørsmyrer. 
 
Vi håper at informasjonen er utfyllende og at dette kan bidra til at innsigelsen fra Fylkesmannen i 
Trøndelag trekkes. Vi håper på en snarlig behandling av saken. 
 
Har dere spørsmål rundt dette, kan jeg kontaktes på; nils.karlsen@froya.kommune.no eller pr 
tel. på 46 86 95 86. 
 
 
Med hilsen 
Frøya kommune 
 
Nils Jørgen Karlsen 
Næringsrådgiver 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 

 



Fra: Tangen, Anne Sundet [fmtlata@fylkesmannen.no] 

Til: Nils Jørgen Karlsen [Nils.Karlsen@froya.kommune.no] 

Kopi: Møller, Thomas [fmtltmo@fylkesmannen.no] 

Sendt: 05.09.2019 08:35:46 

Emne: Re: VS: Uttian næringsområde 

Vedlegg: image002.jpg; image003.png 

 

Hei. Vi har vurdert saken internt hos oss. Vi er av den oppfatning at kunnskapsgrunnlaget er 

noe svakt i denne saken. Vi har likevel besluttet å frafalle innsigelsen med det grunnlaget som 

nå foreligger. Vi vil formalisere svaret om kort tid.  

 

Mvh Anne Sundet Tangen, Klima- og miljøavdelingen, Fylkesmannen i Trøndelag.  

 

 
Sendt fra min Samsung Galaxy-smarttelefon. 

 

 

-------- Opprinnelig melding -------- 

Fra: Nils Jørgen Karlsen <Nils.Karlsen@froya.kommune.no>  

Dato: 04.09.2019 06:31 (GMT+01:00)  

Til: "Tangen, Anne Sundet" <fmtlata@fylkesmannen.no>  

Emne: VS: Uttian næringsområde  

 
Hei Anne, 
  
Viser til samtaler og mail sendt i forrige uke. I følge Terje, er det du som overtar ansvaret for saken. 
Spent på prosess videre. 
  
  
Vennlig hilsen 
  
Nils J Karlsen 
  

 
  
Tlf: +47 46 86 95 86 
www.froya.kommune.no 
  
  
  
  

Fra: Nils Jørgen Karlsen  
Sendt: 30. august 2019 14:33 
Til: 'Domaas, Terje' <fmtltdo@fylkesmannen.no> 
Kopi: Tangen, Anne Sundet <fmtlata@fylkesmannen.no> 
Emne: SV: Uttian næringsområde 
  
Hei Terje 
  



Vedl. brev er også sendt til postmottak hos dere. 
Jeg ønsker deg lykke til i ny jobb! 
  
  
Vennlig hilsen 
  
Nils J Karlsen 
  

 
  
Tlf: +47 46 86 95 86 
www.froya.kommune.no 
  
  
  
  

Fra: Domaas, Terje [mailto:fmtltdo@fylkesmannen.no]  
Sendt: 27. august 2019 13:35 
Til: Nils Jørgen Karlsen <Nils.Karlsen@froya.kommune.no> 
Kopi: Tangen, Anne Sundet <fmtlata@fylkesmannen.no> 
Emne: Uttian næringsområde 
  
Jeg viser til vår uttalelse til reguleringsplanen for Uttian næringsområde, datert 20.08.2019. 
Fylkesmannen har fremmet innsigelse til planen med bakgrunn i mangelfull planbeskrivelse og 
konsekvensutredning. 
  
Som vi snakket om i telefonsamtale i dag ber vi om en tilbakemelding på følgende punkter før vi kan 
vurdere om vår innsigelse er imøtekommet: 
  
1)      Reguleringsplanen åpner for etablering av næringsvirksomhet på et nytt område, et område som 

ikke er avklart i overordnet plan. Vi ber om en vurdering av alternativ lokalisering og en 
begrunnelse på hvorfor det er riktig å åpne for nye inngrep i strandsonen for denne 
virksomheten 

2)      Vi kan ikke se at det er gitt en mer detaljert beskrivelse av omfanget av utfylling eller en 
vurdering av konsekvensene ved utfylling. Det bør gis en mer konkret beskrivelse av 
utfyllingsarealet (areal og volum), og hvordan en slik utfylling vil påvirke de registrerte 
naturtypene i sjø. Hele planarelet er ca 35,6 daa. Hvor stort areal er det behov for å fylla ut, og 
hvilke undersøkelser skal gjøres i utfyllingsområdet? 

3)      Punkt 4.4.fugl i den «nye» KU-en sier noe kort om fugl. Vurderingen baserer seg kun på 
informasjon Artskart. Mest sannsynlig er det aldri noen gang gjort en kartlegging av fugl i 
planområdet.  
Dette må utdypes noe, det bør gis en faglig vurdering av om planområdet kan ha noen verdi for 
fugl, eventuelt om deler av området bør unntas for inngrep 

4)      Naturmangfold land: I kapittel 4.2. i den «nye» KU-en er det nevnt at det er forekomster av myr i 
området. I tillegg nevnes arter som er typiske for kystlynghei, røsslyng, krekling, blokkbær m.fl. 
Det må gis en nærmere vurdering av naturtypene i planområdet. Det bør beskrives forekomst av 
myr og eventuelt kystlynghei, gjerne ved å tegne de inn på ei kartskisse. Mest sannsynlig er det 
kun marginale forekomster av vegetasjon på bergene her, men det må gå klart fram av 
vurderingene. 

  



Ta gjerne kontakt igjen om noe er uklart. 
Med vennlig hilsen 
Terje Domaas 

seniorrådgiver 

 
Telefon: 

E-post: 

Web: 

73 19 92 22 

fmtltdo@fylkesmannen.no 

www.fylkesmannen.no/tl 

  



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Nils Jørgen Karlsen Arkiv: U01  

Arkivsaksnr.: 19/2179    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

UTTIAN NÆRINGSOMRÅDE - ERVERV OG OPPARBEIDELSE  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommunestyre vedtar at kommunen erverver arealet i henhold til reguleringsplan – 

Uttian næringsområde -  til en kostnad av 2.160.311 kr. 

Frøya kommunestyre vedtar at kommunen igangsetter opparbeidelse av næringsområdet og 

går i forhandlinger med anbyder – til en kostnad av 20.244.412 kr. 

 

 

Ervervet – ca. 2 millioner - dekkes over prosjekt 55 14 99 – opparbeidelse næringsområder. 

Øvrige kostnader – ca. 20 millioner - foreslås dekket gjennom investeringsbudsjettet for 2020. 

 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Erverv 

I ervervsprosessen samarbeider kommunen med Dekar.  

 

 

Erverv Uttian 2 107 108 

Tinglysingsgebyr 525 

Dokumentavgift 52 678 

  2 160 311 

 

Arealet på Uttian omfattes av felleseiet Ellingsholmen samt Litlsørøya, som er en del av gbnr 

26/11. Ellingsholmen har et totalareal på ca 10,4 daa. Litlsørøya har et totalareal på ca 27,8 

daa. Det er kun den del av Litlsørøya som ligger nord for Uttiveien som er avsatt til 

næringsområde. Totalsummen på 2.160.311 baserer seg på en kvm-pris på 55 kr. Det er en 

vurdering som administrasjonen har gjort. Endelig kvm-pris og totalkostnad blir bestemt etter 

forhandlinger med grunneiere og når kontrakter er skrevet. 

 

 



Opparbeidelse av næringsområdet 

 

Ved anbudsfristens utløp, mandag 9. september kl 14:00, var det innkommet 6 anbud. 

Anbudsåpning ble gjennomført tirsdag 10. september kl 10:00 i Rambølls kontorer i 

Trondheim. 

 

Rimeligste anbud er på 14.984.635 kr ekskl. moms, og ble levert av KN Entreprenør AS. 

Kontraktsforhandlinger innledes så snart finansiering er i orden. 

 

Det avsettes en reserve for uforutsette kostnader på 5% av anbudskostnaden. Beløper seg til 

750.000 kr 

 

I byggeperioden - opparbeidelse av næringsområdet - antas kostnader som følger: 

 

 Beløp ekskl 

moms 

Moms Totalsum 

Erverv   2 160 311 

Opparbeidelse av næringsområde 14 984 635 3 746 159 18 730 794 

Konsulentinnsatser oppfølging Rambøll   50 000 

Prosjektledelse   100 000 

Byggeledelse   96 000 

Utarbeidelse av byggesøknad   20 000 

Kommunale avgifter, tilknytning VA    95 294 

Kommunale avgifter byggesøknad   2 324 

Anleggsbidrag TrønderEnergi   400 000 

Reservert uforutsette kostnader   750 000 

   22 404 723 

 

 

Prosjekteringskostnader 

 

Prosjekteringskostnadene – forprosjektering/ reguleringsplan /egeninnsats – er allerede 

finansiert over prosjekt 551499 - Opparbeide næringsområder. Prosjekteringskostnadene skal 

ligge til grunn for kostnadsvurdering i avtaler med interessentene; Skarsvaag Boats og 

Servicebrygga. 

 

 

Vurdering: 

 

Rådmannen tilrår at kommunen erverver arealet i henhold til reguleringsplan – Uttian 

næringsområde -  til en kostnad av 2.160.311 kr. 

Rådmannen tilrår at kommunen igangsetter opparbeidelse av næringsområdet og går i 

forhandlinger med anbyder – til en kostnad av 20.244.412 kr. 

 

 

 

 



Økonomiske konsekvenser: 

 

Ervervet – ca. 2 millioner - dekkes over prosjekt 55 14 99 – opparbeidelse næringsområder. 

Øvrige kostnader – ca. 20 millioner - foreslås dekket gjennom investeringsbudsjettet for 2020. 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Nils Jørgen Karlsen Arkiv: L83  

Arkivsaksnr.: 18/1257    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SJØTOMT GJÆSINGEN  

 

Forslag til vedtak: 

 

 Frøya kommunestyre vedtar at Linda T Hoff får kjøpe sjøhustomt fra kommunens 

eiendom på Gjesingen, Gnr. 66, bnr. 149, i henhold til søknad. Tomta begrenses til 

150 kvm og prisen fastsettes til kr. 30.000,-. Kjøper betaler alle omkostninger i 

forbindelse eiendomsoverdragelsen. Dersom tomta ikke er bebygd innen 2 år fra 

vedtak om salg, faller tomta tilbake til kommunen 

 

 Frøya kommunestyre vedtar at Milan Markovic får kjøpe resterende del av parsell av 

kommunens eiendom på Gjesingen, gnr 66, bnr. 149, i henhold til søknad. Tomta har 

et areal på 532 kvm og prisen fastsettes til 60.000 kr. Kjøper betaler alle omkostninger 

i forbindelse eiendomsoverdragelsen. Dersom tomta ikke er bebygd innen 2 år fra 

vedtak om salg, faller tomta tilbake til kommunen 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

I kommunestyrets møte 38.03.2019 - sak 38/19 – ble det vedtatt at Linda T Hoff fikk kjøpe 

sjøhustomt på Gjesningen. Sjøhustomta på 150 kvm, er en del av eiendommen gbnr 66/149. 

 

I ettertid har vi fått en forespørsel fra Milan Markovic i Sealab Ocean Group. Milan Markovic 

er eier av eiendommen 66/142 – nord for gbnr 66/149. Milan Markovic har også en avtale om 

kjøp med eierne av eiendommen gbnr 66/64, som ligger mellom de to nevnte eiendommene, 

gbnr 66/149 og gbnr 66/142. 

Sealab har flyttet deler av sin virksomhet til Gjesningen og er i behov av større areal. Sealab 

utvikler unike kamerasystemer for overvåkning og analyse i havbruksnæringen. Systemene 

integrerer kamera, lys, sensorikk, mekanikk og programvare. Prioriterte satsningsområder for 

Sealab er; lusetelling, foroptimalisering og helseovervåkning. Ytterligere informasjon finnes 

på www.sealab.no. 

 

 



 
 

Parsellen har et totalareal på 682 kvm og er regulert til sjøhusbebyggelse. I vedtaket i KST 

38.03.2019 - sak 38/19 – ble sjøhustomta bestemt som i kartskissen under: 

 

 
 

I samtaler med Milan Markovic og Lind T Hoff har vi fått bekreftet at partene er enige om at 

Lind T Hoff erverver sjøhustomt på 150 kvm i sørenden av eiendommen (markert i blått i kart 

under) i stedet for i nordenden. Milan Marcovic har interesse av resterende del av 

eiendommen, et areal på 532 kvm (markert i rødt i kart under).  

 



 
 

Tidligere i prosessen, har vi konstatert at parsellen får et «bak-land» bak masimalt to 

sjøhustomter. Dette arealet er også Milan Markovic interessert i.  

 

 

Parsellen har ikke egen adkomst. Det er derfor søkt hjemmelshavere på naboeiendommen – 

Gnr/ Bnr 66/64 – om adkomstrettighet over deres eiendom. Det er avklart og 

adkomstrettigheten er tinglyst. Dette er for øvrig en eiendom som Milan Markovic også 

erverver. 

 

 
 

 

 

 

 

 



Vurdering: 

 

Rådmannen tilrår at del av parsell av eiendommen gbnr 66/149 – 150 kvm - selges til Linda T 

Hoff for 30.000 kr og at kjøper betaler alle omkostninger i forbindelse 

eiendomsoverdragelsen. 

Rådmannen tilrår at resterende del av parsell av eiendommen gbnr 66/149 – 532 kvm – selges 

til Milan Markovic for 60.000 kr og at kjøper betaler alle omkostninger i forbindelse. 

Rådmannen vurderer det som positivt at det etableres næringsvirksomhet på Gjesingen. 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Nils Jørgen Karlsen Arkiv: 242  

Arkivsaksnr.: 19/1964    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

KRITERIER KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2019  

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Frøya kommune fastsetter følgende kriterier/ satsningsområder for kommunalt 

næringsfond: 

 

 Nyskapende prosjekter med vekstpotensial 

 Prosjekter som berører tiltak i den strategiske næringsplanen 

 Tiltak som skaper varige lokale arbeidsplasser 

 Tiltak som berører ungdoms-, innvandrer- og kvinnearbeidsplasser 

 Tiltak som styrker fiskere 

 

2. Frøya kommune vedtar vedtekter for kommunalt næringsfond som vist i vedlegg 

2 

 

Kommunalt næringsfond, med en ramme på 1.500.000 kr i fire år, totalt 6.000.000 kr 

finansieres over Havbruksfondet 

 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Vedlegg 1: Kriterier / Satsningsområder kommunalt næringsfond – Frøya kommune 

Vedlegg 2: Vedtekter kommunalt næringsfond – Frøya kommune 

 

 

Saksopplysninger:   

 

I KST-møte 23.05.2019 – sak 62/19 ble følgende vedtatt: 

 

Kommunestyret oppretter et næringsfond på kr 1.500.000 pr år i planperioden, til sammen 

6.000.000 kr. Rådmannen får i oppdrag å legge fram en sak, der det beskrives kriterier for 

tildeling av midler fra fondet. 



 

Historisk har det kommunale næringsfondet fått overført midler fra staten. Frem til 2013 ble 

det tildelt 700.000 pr år, et beløp som minsket til 550.000 kr pr år i 2014 og 2015 og 

ytterligere minskning i 2016 og 2017 til 350.000 kr pr år. For 2018 var beløpet på 200.000 kr 

pr kommune. 

 

Fylkeskommunen, som har forvaltet de statlige midlene, innså at summen på sikt ble så lav at 

det ikke var hensiktsmessig med kommunale fond, spesielt i de kommuner som ikke tilførte 

egne midler i fondet. 

 

I november 2016 – sak 16/324 - ble det derfor vedtatt å slutte seg til et regionalt fond for 

Orkdalsregionen. Målet med næringsfondet er å styrke Orkdalsregionen sitt arbeide på vegne 

av kommunene med regional næringsutvikling med utgangspunkt i de forutsetninger og 

muligheter som finnes i Orkdalsregionen. Næringsfondet skal benyttes til å finansiere arbeid 

med å utrede samt iverksette tiltak innenfor områder angitt i den gjeldende næringsplan for 

regionen samt finansiering og oppfølging av tiltak i tråd med fylkeskommunens 

satsningsområder. 

 

Historisk hadde bedriftene på Frøya vært dårlig til å benytte seg av muligheten. I 2013 gikk 

ordfører ut i media med oppfordring til næringslivet om å søke om midler fra det kommunale 

næringsfondet. Det bidro til flere søknader. Innvilgede søknader fra 2012, 2013 og 2014, 

konstaterer at antallet søknader økte kraftig. Vi så også at næringsfondet var en utløsende 

faktor for mange små eksisterende bedrifter, nystartede bedrifter og i etableringen av nye 

bedrifter.  

 

Det kommunale næringsfondet har bidratt til etablering og videreutvikling av mange bedrifter, 

de fleste innen andre bransjer enn sjømatproduksjon. Det blir - i en rekke undersøkelser – 

påpekt at vi har en sårbar næringsstruktur, der vi er totalt avhengige av havbruksnæringen. De 

kommunale næringsfondene er et godt verktøy for kommunene, som muliggjør støtte også til 

de mindre bedriftene. 

 

Blått kompetansesenter (BKS), tidligere Trøndersk Kystkompetanse, har en rolle som 

støtteressurs i å skrive søknader. I de små bedriftene får de – i en søknadsprosess – hjelp til å 

strukturere tanker og ideer, planlegge og til strategisk utvikling. Det er for rådmannen 

ønskelig at dette videreføres i avtalen mellom kommunen og BKS. Alternativet er at 

kommunen selv avsetter ressurser til dette, noe som lett kan føre til en uønsket situasjon, der 

rådgiving og saksbehandling utføres av samme person. 

 

I forbindelse med at kommunen fikk ca. 20 millioner kr fra de «Grønne konsesjonene» for 

noen år tilbake, ble det avsatt midler som innbyggere fra øyrekken kunne søke om. På grunn 

av begrensningene i tildelingen av midlene fra de Grønne konsesjonene (kun brukes til 

investeringer), ble ikke de avsatt til et direkte næringsfond, men et investeringsfond til 

øyrekken. Det ble da diskutert at et næringsfond skal gjelde for hele kommunen, på 

søknadsbasis.  

 

 

Kriterier / Satsningsområder 

 



Fondet skal benyttes for å fremme næringsutvikling og har satsingsområder som vedtatt i 

formannskap/ kommunestyre: 

 

 Nyskapende prosjekter med vekstpotensial 

 Prosjekter som berører tiltak i den strategiske næringsplanen 

 Tiltak som skaper varige lokale arbeidsplasser 

 Tiltak som berører ungdoms-, innvandrer- og kvinnearbeidsplasser 

 Tiltak som styrker fiskere 

 

Vedtekter 

 

Vedtekter (vedlegg 2) baseres på vedtak fattet i KST - møte 23.05.2019 – sak 62/19. 

I forslag til nye vedtekter for næringsfondet – i sin helhet i vedlegg 2 – er støttevilkårene 

beskrevet i §4: 

 

 Samlet støtte skal ikke overstige 50% av prosjektets kapitalbehov 

 Det kan gis inntil 35% støtte til såkalte harde investeringer, f eks maskiner og inventar 

 Det kan gis inntil 50% støtte til såkalte myke investeringer, f eks innkjøp av ekstern 

ekspertise, konsulenter og egeninnsats 

 Det gis normalt ikke støtte til lett omsettelige investeringer, som f eks biler og 

datautstyr 

 Det anbefalte totale tilskuddsbeløpet bør ikke overstige 200.000 kr 

 Det skal ikke gis støtte til tiltak som allerede er gjennomført, normalt heller ikke 

dersom de er påbegynt. Fondet er derfor å anse som en motiverende og utløsende 

faktor for gjennomføring av tiltak. Frøya kommune kan sette vilkår for tilskuddet 

 Søknader kan avslås administrativt der søknader åpenbart ikke oppfyller kriteriene for 

fondet 

 Søker bør være bosatt i Frøya kommune og bedriften som det skal gis støtte til bør 

være registrert i kommunen 

 Det gis ikke tilskudd til drift. Dette gjelder også finansiering av kommunens ordinære 

oppgaver innenfor næringsutviklingsarbeid 

 Tilskudd kan gis til fellestiltak rettet mot flere bedrifter. Tilskuddsbeløp og %-vis 

støtte kan da overstige vilkårene for enkeltbedrifter 

 Ved tilsagn om midler må mottaker akseptere tilbud inne 3 måneder. Hvis tilbud ikke 

er akseptert innen tidsfristen kan tilbudet falle bort 

 Tilsagnet vil kunne bortfalle dersom planene som er grunnlaget for vedtak om støtte 

blir endret uten forhåndssamtykke fra kommunen 

 

 

Vurdering: 

 

Det kommunale næringsfondet har bidratt til etablering og videreutvikling av mange bedrifter 

i kommunen. Rådmannen mener at næringsfondet bidrar til å styrke næringsstrukturen i Frøya 

kommune. Det kommunale næringsfondet er et godt verktøy for kommunen, som muliggjør 

støtte også til de mindre bedriftene. 

 

Rådmannen tilrår: 

 

1. Satsningsområder for næringsfondet: 



 

 Nyskapende prosjekter med vekstpotensial 

 Prosjekter som berører tiltak i den strategiske næringsplanen 

 Tiltak som skaper varige lokale arbeidsplasser 

 Tiltak som berører ungdoms-, innvandrer- og kvinnearbeidsplasser 

 Tiltak som styrker fiskere 

 

2. Vedtekter for næringsfondet (vedlegg 2) 

 

 

Budsjettpost/kontostreng: 

 

Kommunalt næringsfond, med en ramme på 1.500.000 kr i fire år, totalt 6.000.000 kr 

finansieres over Havbruksfondet. 

 

 

 

 



          Vedlegg 1 

 

 

Kriterier / Satsningsområder - kommunalt næringsfond – Frøya 

kommune 

Frøya kommune har et kommunalt næringsfond med formål å gi støtte til næringstiltak. I KST-

møte 23.05.2019 – sak 62/19 - ble følgende vedtatt: 

 

Kommunestyret oppretter et næringsfond på kr 1.500.000 pr år i planperioden, til sammen 

6.000.000 kr.  

 

Søknader behandles fortløpende så lenge det er midler tilgjengelig.  

Søknad til fondet må minimum inneholde presentasjon av forretningsidé, finansieringsplan og 

budsjett. Blått kompetansesenter AS er behjelpelig med å utforme søknad og svare på eventuelle 

spørsmål angående søknadsutformingen. Kontaktinfo BKS: e-post: heidi@bksnorge.no / 

mobil: 97 96 69 66. For nærmere info om fondet, ta kontakt med Frøya kommune (tlf: 72 46 32 

00). 

Søknad sendes til Frøya kommune, postboks 152, 7261 Sistranda eller til 

postmottak@froya.kommune.no. Det blir også mulig å sende inn søknader digitalt. 

 

Fondet skal benyttes for å fremme næringsutvikling og har satsingsområder vedtatt i 

formannskap/ kommunestyre. 

 

 Nyskapende prosjekter med vekstpotensial 

 Prosjekter som berører tiltak i den strategiske næringsplanen 

 Tiltak som skaper varige lokale arbeidsplasser 

 Tiltak som berører ungdoms-, innvandrer- og kvinnearbeidsplasser 

 Tiltak som styrker fiskere 

 

 

Søknadene skal vurderes i lys av de prioriterte satsingsområdene. 

 

 



          Vedlegg 2 

 

Vedtekter - kommunalt næringsfond – Frøya kommune 
 

§ 1 Vedtektene omfatter  
 

Frøya kommune har et kommunalt næringsfond med formål å gi støtte til næringstiltak. I KST-

møte 23.05.2019 – sak 62/19 - ble følgende vedtatt: 

 

Kommunestyret oppretter et næringsfond på kr 1.500.000 pr år i planperioden, til sammen 

6.000.000 kr. 

 

Retningslinjene sier hvordan sakene prioriteres av Frøya kommune. 

 

§ 2 Formål  
 

Fondet skal benyttes til tiltak med det formål å fremme næringsutvikling i Frøya kommune.  

Fondsmidlene skal prioriteres til tiltak som er i tråd med satsningsområdene. 

Satsningsområdene kan endres i planperioden. 

 

§ 3 Støtteformer  
 

 Støtte gis som tilskudd 

 Midlene kan ikke nyttes som garantier for lån til næringsvirksomhet (jfr. 

Kommunelovens §51) 

 Det er ikke anledning til å benytte fondets midler til å tegne aksjer eller andeler i privat 

næringsvirksomhet 

 

§ 4 Støttevilkår  
 

 Samlet støtte skal ikke overstige 50% av prosjektets kapitalbehov 

 Det kan gis inntil 35% støtte til såkalte harde investeringer, f eks maskiner og inventar 

 Det kan gis inntil 50% støtte til såkalte myke investeringer, f eks innkjøp av ekstern 

ekspertise, konsulenter og egeninnsats 

 Det gis normalt ikke støtte til lett omsettelige investeringer, som f eks biler og 

datautstyr 

 Det anbefalte totale tilskuddsbeløpet bør ikke overstige 200.000 kr 

 Det skal ikke gis støtte til tiltak som allerede er gjennomført, normalt heller ikke 

dersom de er påbegynt. Fondet er derfor å anse som en motiverende og utløsende faktor 

for gjennomføring av tiltak. Frøya kommune kan sette vilkår for tilskuddet 

 Søknader kan avslås administrativt der søknader åpenbart ikke oppfyller kriteriene for 

fondet 

 Søker bør være bosatt i Frøya kommune og bedriften som det skal gis støtte til bør 

være registrert i kommunen 

 Det gis ikke tilskudd til drift. Dette gjelder også finansiering av kommunens ordinære 

oppgaver innenfor næringsutviklingsarbeid 

 Tilskudd kan gis til fellestiltak rettet mot flere bedrifter. Tilskuddsbeløp og %-vis støtte 

kan da overstige vilkårene for enkeltbedrifter 



 Ved tilsagn om midler må mottaker akseptere tilbud inne 3 måneder. Hvis tilbud ikke 

er akseptert innen tidsfristen kan tilbudet falle bort 

 Tilsagnet vil kunne bortfalle dersom planene som er grunnlaget for vedtak om støtte 

blir endret uten forhåndssamtykke fra kommunen 
 

§5 Forvaltning av fondet  
 

 Formannskapet forvalter fondet. Saksbehandler behandler søknader og innstiller til 

formannskapet med vurdering og anbefaling 

 Søknader med tilskuddsbeløp under 40.000 kr kan behandles og vedtas 

administrativt. Det påligger saksbehandler å informere formannskapet 

 Søknader blir vurdert og behandlet fortløpende  
 

§ 6 Utbetaling og rapportering  
 

 Dersom Frøya kommune ikke har mottatt anmodning om utbetaling innen ett år 

etter tilsagnsdato, faller tilbudet bort. Frøya kommune kan, etter skriftlig søknad i 

spesielle tilfeller, forlenge utbetalingsfristen. Dette behandles administrativt 

 50% av tilsagnet kan utbetales som et forskudd når prosjektet er påbegynt. 

Resterende utbetales når sluttrapport og attestert regnskap foreligger, senest to år 

etter at søknaden er innvilget 

 Det kan gjøres unntak fra disse reglene med egne vedtak i den enkelte sak. Dette 

behandles administrativt 

 Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten kan 

kommunen avgjøre at støtten skal avkortes og kreve støtten helt eller delvis 

tilbakebetalt. Søkeren har plikt til å varsle kommunen om slike forhold 
 

§ 7 Godkjenning av vedtekter  
 

Vedtekter for kommunalt næringsfond kan endres etter vedtak i Formannskapet.  

 

 

Vedtatt kommunestyret – Frøya kommune – 26.09.2019 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM POLITIVEDTEKT, FRØYA KOMMUNE - 

STADFESTING  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

1. Frøya kommunestyre stadfester vedlagte forslag til ny forskrift om politivedtekt, Frøya 

kommune. 

2. Rådmannen bes oversende stadfestet forskrift til Politidirektoratet for 

legalitetskontroll, stadfestelse og kunngjøring i Norsk lovtidend, etter gjeldende krav. 

3. Forskriften vil være gyldig fra dato stadfestet av Politidirekoratet, og erstatter 

gjeldende politivedtekter for Frøya kommune stadfestet av Politidirektoratet med noen 

endringer 27. august 2009. 

 

 

Vedlegg: 

Forslag til ny forskrift om politivedtekt 

Rundskriv normalpolitivedtekter  

 

Saksopplysninger:   

Gjeldende politivedtekter for Frøya kommune ble sist behandlet av kommunestyret den 28. 

februar 2008. Politivedtektene ble stadfestet av Politidirektoratet med noen endringer 27. 

august 2009. Disse finnes på https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2009-08-27-1130. 

 

Politidirektoratet informerte kommunene om ny normalpolitivedtekt i rundskriv 02/2018. 

Rundskrivet ligger vedlagt. Bakgrunnen for ny normalpolitivedtekt er endringer som 

innebærer at nye bestemmelser er tatt inn, samt at andre bestemmelser er tatt ut fordi de nå 

reguleres av annen lovgivning. Det forutsettes at kommunale politivedtekter gjennomgås og 

revideres med bakgrunn i endringene. 

 

Det er politilovens § 14 som regulerer hva kommunen har anledning til å regulere gjennom 

politivedtekter: 

 

I vedtekter som fastsettes av kommunen og godkjennes av departementet eller den instans 

departementet fastsetter, kan det gis bestemmelser: 



 

1. om å opprettholde ro og orden, sikre ferdselen og for å hindre tilgrising, herunder 

klistring og maling på vegger, murer o l., på steder som er alminnelig beferdet eller 

bestemt for alminnelig ferdsel. Bestemmelser om hunder og hundehold fastsettes etter 

hundeloven. 

2. i samsvar med lokale sedvaner, om hus- eller grunneiers plikt til på de steder som er 

nevnt i nr. 1, å holde det rent og ryddig på fortau eller tilsvarende område i 

umiddelbar tilknytning til eiendommen, rydde for snø og strø når det er glatt. 

3. om meldeplikt for den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, selv 

om arrangementet ikke skjer på offentlig sted, når arrangementets art eller størrelse 

gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig av hensyn til ro og orden eller 

avvikling av trafikken. Meldeplikten kan også omfatte sammenkomst med dans eller 

annen tilstelning av overveiende selskapelig eller underholdende art for medlemmer 

av forening eller lignende sammenslutning. 

4. om at det for arrangement på offentlig sted som overveiende er av 

underholdningsmessig, kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell art, og som har et 

omfang som åpenbart vil medføre behov for betydelige ferdselsreguleringer eller 

vakthold, må leveres inn søknad i stedet for melding etter § 11. Nærmere frist for 

innlevering av slik søknad kan fastsettes. 

5. om at barn under 15 år ikke har adgang til offentlig dans eller lignende allment 

tilgjengelig tilstelning uten i følge med foreldre eller andre foresatte. 

6. om regulering av ervervsvirksomhet på offentlig sted som ikke faller inn under 3 

regulering i andre lover. 

7. om politiets kontroll med pantelånervirksomhet. 

8. om forbud mot eller nærmere vilkår for tigging på offentlig sted eller fra hus til hus. 

Det kan fastsettes at den som vil tigge, må melde seg for politiet på forhånd. 

 

De nye normalpolitivedtektene viderefører i stor grad bestemmelsene i den gamle 

politivedtekten. Det er imidlertid foretatt enkelte innholdsmessige endringer. 

 

De større innholdsmessige endringene er: 

1. det er tatt inn en ny bestemmelse som gir en adgang til å regulere tigging. 

2. det er tatt inn en bestemmelse om kjøring, camping mv. i grøntarealer og på friområder. 

3. det er tatt inn en mulighet for kommunene til å treffe vedtak om overtredelsesgebyr. 

 

Det er i tillegg gjort en del strukturelle endringer med nytt paragrafsystem. Det foreslås at 

Frøya kommunes politivedtekter endres i samsvar med ny normalpolitivedtekt, og at ordlyd 

og struktur blir likelydende. 

 

Prosess 

Kommunen er pålagt å involvere politiet når kommunen igangsetter arbeidet med å endre eller 

utarbeide ny politivedtekt. Politiets deltakelse i dette arbeidet er viktig for å kunne oppnå 

størst mulig likhet mellom kommuner innenfor samme politidistrikt. 

 

Forslag til ny politivedtekt for Frøya er diskutert i flere møter i kommunens politiråd. 

Innstillingen fra politirådet er at man fremmer likelydende forslag som Hitra kommunes nylig 

godkjente politivedtekt. 

 



En politivedtekt er en forskrift, slik at saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven § 37 vil 

komme til anvendelse. Forslag til forskrift er gjort tilgjengelig for kommunens innbyggere og 

andre interessenter ved annonsering i media, på kommunens hjemmeside og i papirversjon i 

kommunens servicekontor i høringsperioden. Høringsperioden var fra 05.07.2019 til 

23.08.2019.  

 

Det er ikke kommet inn noen høringsuttalelser i høringsperioden.  

 

Etter høring skal endelig vedtak gjøres av kommunestyret. Forskriften skal deretter sendes 

Politidirektoratet for legalitetskontroll, stadfestelse og kunngjøring i Norsk lovtidend. 

 

Vurdering: 

Forslag til ny forskrift om politivedtekter for Frøya kommune ble vedtatt lagt ut til høring av 

Frøya kommunestyre i sak 77/19, 20.06.2019.  

Forskriften har vært på høring i tråd med Forvaltningslovens § 37. 

I høringsperioden er det ikke kommet inn noen høringsuttalelser.  

 

Etter vedtak vil forskriften oversendes Politidirektoratet for legalitetskontroll, stadfestelse og 

kunngjøring i Norsk lovtidend.  

Forskriften vil være gyldig fra dato stadfestet av Politidirekoratet, og erstatter gjeldende 

politivedtekter for Frøya kommune stadfestet av Politidirektoratet med noen endringer 27. 

august 2009. 
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Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser 
§ 1-1.Offentlig sted 

Med offentlig sted forstås gate, vei, fortau, sti, herunder gang- og sykkelvei, park, torg e.l., 

plass, bru, brygge, kai, strand, anlegg eller annet sted som er alminnelig beferdet eller 

bestemt for alminnelig ferdsel. 

§ 1-2.Ansvar og plikter for fester, bruker, leier eller bestyrer av hus eller grunn 

Plikter som er lagt på eier av hus eller grunn, hviler også på den som fester, bruker, leier eller 

bestyrer eiendommen. 

Kapittel 2. Orden på offentlig sted 
§ 2-1.Ro og orden på offentlig sted 

På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp, sammenstimling, støy 

eller bråk som forstyrrer den alminnelige orden eller ferdsel. 

Enhver som ferdes på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted plikter å overholde nattero 

mellom kl. 23.00 og kl. 06.00. 

Samles mange mennesker ved inngangen til forsamlingslokale, sportsplass, utsalgssted, 

holdeplass e.l., skal de stille seg i kø og for øvrig rette seg etter de pålegg som politiet eller 

arrangøren gir for å opprettholde den alminnelige orden eller regulere ferdselen. 

§ 2-2.Kjøring, camping mv. i parker, grøntarealer, friområder o.l. 

I offentlige parker, grøntarealer, friområder, på, ved eller under veier eller plasser i tettbygd 

strøk er telting, camping e.l. forbudt, med mindre annet fremgår av skiltingen på stedet. 
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I offentlige parker, grøntarealer og friområder er det forbudt å kjøre og parkere 

motorkjøretøyer med mindre annet fremgår av skiltingen på stedet.  

§ 2-3.Opptreden og andre publikumsrettede aktiviteter 

Den som på eller ut mot offentlig sted vil opptre eller utføre andre publikumsrettede 

aktiviteter, må på forhånd sende melding til politiet, uavhengig av om aktivitetene skjer ved 

bruk av høyttaler o.l. 

Det samme gjelder den som på eller i nærheten av offentlig sted ønsker å gjøre bruk av 

gående, kjørende eller flygende reklame. 

§ 2-4.Tigging 

Tigging på offentlig sted eller fra hus til hus, kan kun skje etter forutgående melding til 

politiet. 

§ 2-5.Farlig eller skremmende virksomhet 

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt: 

1. å skyte med gevær eller annet skytevåpen, herunder paintball, softgun, bue, 

sprettert o.l. 

2. å brenne av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer uten politiets tillatelse. Slik 

tillatelse er ikke påkrevd for godkjent fyrverkeri som skal benyttes i tidsrommet 31. 

desember kl. 18.00 til 1. januar kl. 02.00. 

3. å kaste eller slippe stein, snøball eller annet som kan være til skade eller ulempe for 

dem som ferdes der. 

Kapittel 3. Sikring av ferdselen 
§ 3-1.Hindringer 

På eller ut over offentlig sted er det forbudt å plassere eller montere noe som kan være til 

hinder eller ulempe for ferdselen eller som hindrer fri sikt til trafikkskilt o.l. 

Markiser eller annet som henger ut over fortau, skal på det laveste være minst 2,5 meter 

over bakken. 

§ 3-2.Dyr 

Det er forbudt å la husdyr gå løs på eller ved offentlig sted uten forsvarlig tilsyn. 

§ 3-3.Aktiviteter 

Politiet kan forby enhver form for sport, lek eller spill på bestemt offentlig sted når dette er 

påkrevet av hensyn til ferdselen eller den alminnelige orden. 

§ 3-4.Ferdsel på islagt vann eller sjø 

Politiet kan av sikkerhetsgrunner forby eller gi regulerende bestemmelser for ferdselen på 

islagt vann eller sjø. 

§ 3-5.Avsperring av offentlig sted 
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Er det påkrevet på grunn av byggearbeid e.l. at fortau, gate, vei eller et annet offentlig sted 

blir helt eller delvis sperret for et begrenset tidsrom, må det på forhånd innhentes tillatelse 

fra politiet, som kan fastsette nærmere vilkår. 

§ 3-6.Byggevirksomhet mv. 

Oppføring, nedriving eller reparasjon av bygning, graving eller annet arbeid på eller ut mot 

offentlig sted som kan medføre fare for ferdselen, skal på forhånd meldes til politiet. Politiet 

kan bestemme hvorledes arbeidsstedet skal holdes avsperret og påby andre sikkerhetstiltak 

til vern for publikum. 

§ 3-7.Sprengningsarbeid 

Sprengningsarbeid på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal på forhånd meldes til 

politiet, som kan påby særskilte sikkerhetstiltak. 

§ 3-8.Vedlikehold av bygning mv. 

Ved vedlikehold av bygninger mv. på eller ut mot offentlig sted plikter den ansvarlige for 

arbeidet umiddelbart å sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med 

fare eller ulempe. 

§ 3-9.Fare for takras 

Når det er fare for at snø eller is kan falle ned fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks 

sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og 

snarest sørge for at taket blir ryddet. 

§ 3-10.Fjerning av sperrer 

Avsperringer, avvisere o.l. innretninger fjernes når det arbeid som er nevnt i § 3-6, § 3-7 og § 

3-8 er utført, eller faren eller ulempen som er nevnt i § 3-9 ikke lenger er til stede. 

Kapittel 4. Renhold på offentlig sted 
§ 4-1.Rengjøring av lys- og luftegraver 

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter å rengjøre lys- og luftegraver i umiddelbar 

tilknytning til eiendommen. 

Renholdet skal utføres slik at det blir til minst mulig ulempe. 

Kloakksluk må ved renhold ikke tilføres oppsop e.l. 

§ 4-2.Rydding av snø etter takras 

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter etter takras å rydde fortauet utenfor 

eiendommen for snø og is. Plikten omfatter ikke snø som kommunen har brøytet inn på 

fortau. 

Snø eller is fra gårdsplass, tomt eller hage må ikke flyttes ut i kjørebanen. 

§ 4-3.Vannavløp 

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted skal sørge for at vegsluk og vannavløp i fortau, 

rennestein, grøft e.l. holdes åpne. Vegsluk skal kun benyttes til drenering av vann og må ved 

renhold ikke tilføres oppsop e.l. 
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Kapittel 5. Hindre forsøpling og tilgrising 
§ 5-1.Hindre forsøpling og tilgrising 

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt: 

1. å kaste avfall, herunder glass, flasker, spiker, papir, plast, metall, tyggegummi og 

tobakksprodukter. 

2. å grise til med maling, tusj, sprayprodukter e.l. på enhver overflate mot offentlig 

sted, herunder på eller ved bygning, gate, vei, park, anlegg, innretninger og 

transportmidler. 

3. å henge opp kunngjøringer, plakater e.l., uten politiets tillatelse. Dette gjelder ikke 

oppslag på tavler e.l. som er godkjent av kommunen til slikt bruk, eller oppslag på 

eiendom om forhold som bare vedkommer eiendommen eller næringsvirksomheten 

til dem som disponerer eiendommen. 

Det er forbudt å rive, skade eller skjemme oppslag som er lovlig satt opp. 

Oppslag skal fjernes når de er foreldet. 

4. å urinere utendørs i tettbygd strøk eller på steder der det kan virke sjenerende på 

andre. 

§ 5-2.Rydding ved kiosksalg, arrangementer o.l. 

Den som driver salg fra kiosk, uteservering, gatesalg eller annen lignende næringsvirksomhet 

på eller ut mot offentlig sted, skal sørge for at området ikke skjemmes eller tilsmusses av 

virksomheten, og plikter å sørge for at det blir satt opp et tilstrekkelig antall søppelkasser. 

Etter stengetid plikter virksomheten umiddelbart å rydde området og fjerne avfall som 

skyldes virksomhetens aktivitet. 

Den som arrangerer tilstelning på offentlig sted, skal sørge for at papir og annet avfall blir 

fjernet etter arrangementet. 

Kapittel 6. Offentlige anlegg 
§ 6-1.Kirkegård og gravplass 

På kirkegård og gravplass er det forbudt å sykle, ake, drive sport, lek eller annet som ikke 

sømmer seg der. 

Det er forbudt å trenge seg inn på kirkegård når den er stengt for besøk. 

Kapittel 7. Arrangementer på offentlig sted 
§ 7-1.Søknadsplikt for arrangement på offentlig sted 

Den som på offentlig sted vil holde arrangement som overveiende er av 

underholdningsmessig, kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell art, og som har et omfang 

som vil medføre behov for betydelige ferdselsreguleringer eller vakthold, må søke om dette 

innen en frist som politiet setter. 

Politiloven § 11 gjelder tilsvarende. 

§ 7-2.Meldeplikt for allment tilgjengelige arrangementer 

Den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, må i god tid forut for 

arrangementer sende melding til politiet, når dets art eller størrelse gjør det sannsynlig at 
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politioppsyn blir nødvendig av hensyn til ro og orden eller avvikling av trafikken. Dette gjelder 

også når arrangementet ikke skjer på offentlig sted. 

Meldeplikten gjelder også sammenkomst eller tilstelning av overveiende selskapelig eller 

underholdende art for medlemmer av en forening e.l. sammenslutning. 

Politiloven § 11 gjelder tilsvarende. 

§ 7-3.Barns tilgang til offentlig arrangement 

Barn under 15 år har ikke adgang til offentlig allment tilgjengelig tilstelning uten ifølge med 

foreldre eller andre foresatte. 

Politiet kan gi dispensasjon ved tilstelninger som arrangeres spesielt for barn og unge under 

18 år. 

Kapittel 8. Pantelånervirksomhet 
§ 8-1.Pantelånervirksomhet 

Den som har fått bevilling til å drive pantelånervirksomhet skal føre protokoll, autorisert av 

politiet, over alle lån og kjøp. Politiet kan fastsette nærmere vilkår for virksomheten. 

Kapittel 9. Forskjellige bestemmelser 
§ 9-1.Pliktforsømmelse 

Unnlater noen å utføre det vedkommende har plikt til etter vedtekten eller pålegg gitt med 

hjemmel i denne, kan politiet la det utføres på vedkommendes bekostning. 

§ 9-2.Straff 

Overtredelser av vedtekten eller pålegg gitt i medhold av vedtekten, straffes etter politiloven 

§ 30 nr. 4, hvis ikke forholdet går inn under en strengere straffebestemmelse. 

§ 9-3.Kommunal håndhevelse 

Kommunen kan håndheve følgende bestemmelser inntatt i normalpolitivedtekten: 

§ 3-1 Hindringer (kommunal håndheving etter denne paragraf er begrenset til gjenstander 

 e.l. på eller utover fortau) 

§ 3-9 Fare for takras 

§ 3-10 Fjerning av sperrer når arbeidet er ferdig/faren er over 

§ 4-1 Rengjøring av lys- og luftegraver 

§ 4-2 Rydding av snø etter takras 

§ 4-3  Vannavløp 

§ 5-1 Hindre forsøpling og tilgrising 

§ 5-2 Rydding ved kiosksalg, arrangementer o.l. 

Kan håndheves av Frøya kommune med hjemmel i forskrift 19. juni 2012 nr. 600 om kommunal 

håndheving av politivedtekter, jf. politiloven § 14 tredje ledd. Frøya kommune kan ved overtredelse 

av disse bestemmelsene også ilegge overtredelsesgebyr. 
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§ 9-4.Ikrafttreden 

Denne vedtekt trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Politidirektoratet. 
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N ORM ALPOLITIVEDTEKT (BOKMÅL)

I INNLEDNING

Hjemmel for kommunal politivedtekt fremkommer av lov om politiet av 4. august 1995 nr. 53 § 14 første
ledd:

«I vedtekter som fastsettes av kommunen og godkjennes av departementet eller den instans departementet
fastsetter, kan det gis bestemmelser

1. om å opprettholde ro og orden, sikre ferdselen og for å hindre tilgrising, herunder klistring og maling på vegger,
murer o l., på st eder som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel. Bestemmelser om hunder
og hundehold fastsettes etter hundeloven

2. i samsvar med lokale sedvaner, om hus - eller grunneiers plikt til på de steder som er nevnt i nr. 1, å holde det
rent og ryddig på fortau eller tilsvarende område i umiddelbar tilknytning til eiendommen, rydde for snø og strø
når det er glatt

3. om meldeplikt for den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, selv om arrangementet ikke
skjer på offentlig sted, når arrangementets art eller størrelse gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig
av hensyn til ro og orden eller avvikling av trafikken. Meldeplikten kan også omfatte sammenkomst med dans
eller annen tilstelning av overveiende selskapelig eller un derholdende art for medlemmer av forening eller
lignende sammenslutning

4. om at det for arrangement på offentlig sted som overveiende er av underholdningsmessig, kunstnerisk,
selskapelig eller kommersiell art, og som har et omfang som åpenbart vil medføre b ehov for betydelige
ferdselsreguleringer eller vakthold, må leveres inn søknad i stedet for melding etter § 11. Nærmere frist for
innlevering av slik søknad kan fastsettes

5. om at barn under 15 år ikke har adgang til offentlig dans eller lignende allment ti lgjengelig tilstelning uten i følge
med foreldre eller andre foresatte

6. om regulering av ervervsvirksomhet på offentlig sted som ikke faller inn under regulering i andre lover

7. om politiets kontroll med pantelånervirksomhet
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8. om forbud mot eller nærmere vil kår for tigging på offentlig sted eller fra hus til hus. Det kan fastsettes at den
som vil tigge, må melde seg for politiet på forhånd»

Bestemmelsene i normalpolitivedtekten angir hva som kan reguleres i politivedtekt med hjemmel i
politiloven § 14. Det e r opp til den enkelte kommune, i samarbeid med politiet, å avgjøre hvilke
bestemmelser som ønskes inntatt i egen kommune. Politiets deltakelse i dette arbeidet er viktig for å
kunne oppnå størst mulig grad av likhet mellom kommuner innenfor samme politidis trikt.
Det er ønskelig at kommunene bruker normalpolitivedtektens system og ordlyd for de bestemmelser
kommunen ønsker å vedta. Den enkelte kommune vil kunne basere seg på lokale løsninger så langt
politiloven § 14 tillater.

Fullmaktsregelen i politilov en § 14 bygger på prinsippet om at politivedtekter ikke bør regulere forhold:
– som er uttømmende regulert i eller i medhold av annen lov
– som andre myndigheter har overtatt det faglige ansvaret for
– som etter sin art bør være politiet uvedkommende
– som er uhensiktsmessige/overflødige etter dagens samfunnsforhold og alminnelige

toleransegrenser

Som i tidligere normalpolitivedtekter har man likevel ikke vært helt konsekvent når det gjelder annen
lovgivning. Forbud i andre lover mot ulike former for forsøplin g og tilgrising, bl.a. i forurensningsloven og
veg loven , er spredt og primært knyttet til konkrete formål. Her har man funnet at politivedtektene bør
kunne inneholde praktisk viktige regler med sikte på å opprettholde et godt lokalmiljø. Politivedtektene
b ør f.eks. kunne forby flaskeknusing og plakatklistring uten at det er nødvendig å gå inn på forholdet til
annen lovgivning.
Det er viktig at eventuelle forbud utformes så presist som mulig, slik at det ikke oppstår særlig tvil med
hensyn til praktiseringen av forbudet.

II SAKSBEH ANDLIN G

Utforming av lokal politivedtekt
Politiet skal involveres når en kommune igangsetter arbei det med å endre eller utarbeide ny politivedtekt
for kommunen. Politiet skal delta i prosessen og være høringsinstans. Her vil kommunens politikontakt
være det naturlige bindeleddet.

Det er opp til den enkelte kommune selv å bestemme hvilket kommunalt org an som skal få kompetanse
til å vedta politivedtekter, se o t.prp. nr.22 (1994 - 1995) side 25 annen spalte.

En politivedtekt er en forskrift, slik at saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven § 37 vil komme til
anvendelse. Når kommunestyret har vedtatt fo rslaget til ny politivedtekt, skal forslaget sendes ut på
høring. I fo rvaltningsloven § 37 fremgår at:

« offentlige og private institusjoner og organisasjoner for de erverv, fag eller interessegrupper
som forskriftene skal gjelde eller gjelder for eller hv is interesser særlig berøres, skal gis anledning
til å uttale s e g før forskriften blir utferdiget, endret elle r opphevet. Så langt det treng s for å få
saken allsidig opplyst, skal uttalelse også søkes innhentet fra andre. ”

Dette innebærer også at forskrif ten skal gjøres kjent for kommunens innbyggere, f.eks. gjennom media.
Forslag til vedtekt bør også gjøres tilgjengelig for kommunens innbyggere ved at den legges ut på
kommunens nettside, kommunehuset, bibliotek e.l. hvor innbyggerne har lett tilgang. Fris ten for uttalelse
må settes slik at de berørte får rimelig tid til å uttale seg. Høringsuttalelsene skal i utgangspunktet være
skriftlig, jf. forvaltningsloven § 37 femte ledd.

Når høringsfristen er ute behandles innspillene av kommunen, hvoretter kommune - eller bystyret vedtar
politivedtektens endelige ordlyd. I enkelte kommuner kan det foreligge andre vedtaksrutiner, men dette
er ikke til hinder for et tilsvarende samarbeid med politiet og de ordinære høringsrutiner for øvrig.
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Oversendelse til Politidi rektoratet
Kommunen eller bystyrets endelige vedtak om ny eller endret politivedtekt oversendes deretter direkte til
Politidirektoratet for legalitetskontroll, stadfestelse og kunngjøring i Norsk Lovtidend. Det bemerkes at
det ikke lengre kreves at politiv edtekten må oversendes til Fylkesmannen. Når Politidirektoratet har
stadfestet en lokal vedtekt, vil en kopi sendes Fylkesmannen til orientering.

Politivedtekter omhandler reguleringer som danner deler av grunnlaget for utøvelsen av polititjenesten.
Vedt ekten er derfor ikke gyldig før det er foretatt en legalitetskontroll av innholdet. Politiloven § 14 første
ledd gir Justis - og beredskapsdepartementet fullmakt til å delegere stadfestelse av politivedtekter til
annet statlig organ. Slik stadfestelsesmyndi ghet ble delegert til Politidirektoratet ved Justis - og
beredskapsdepartementets forskrift av 16. november 2000 nr. 1151, med ikrafttredelse 1. januar 2001.

Ved oversendelse til Politidirektoratet skal følgende dokumenter oversendes:
– Vedtekten som skal stadfestes
– Redegjørelse av kommunens saksbehandling av vedtekten
– Oversikt over høringsinstanser
– Hvorledes vedtekten har vært gjort tilgjengelig for innbyggerne.
– Resultatet av høringen og om det er gjort endringer som følge av høringen.
– Politiets medvirknin g i arbeidet

Ved Politidirektoratets legalitetskontroll av politivedtekt, er det først og fremst snakk om redaksjonelle
eller språklige endringer. Innholdet i politivedtekt kan ikke endres uten at spørsmålet først er behandlet
på nytt i kommunen. Det vil da være nødvendig å sende saken tilbake til kommunen for ny behandling.
Legalitetskontrollen kan likevel innebære at enkelte bestemmelser ikke blir stadfestet, f.eks. på grunn av
at forholdet er regulert i annen lovgivning eller at det ikke foreligger hjem mel for å regulere forholdet.

En ny politivedtekt vil tre i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Politidirektoratet.

Klage
Klage over politiets vedtak som er fattet med hjemmel i politivedtekt skal oversendes Politidirektoratet.
Dette gjelder lik evel ikke påbud fra politiet til opprettholdelse av den alminnelige ro og orden, jf.
forvaltningslovforskriften av 15. desember 2006 nr. 1456 § 30, eller avgjørelser om påtalespørsmål.

Klage over kommunens vedtak jf. normalpolitivedtekten § 9 - 3 om kommuna l håndheving, skal
oversendes til kommunen som har fattet vedtaket.

Eksisterende politivedtekter er fortsatt gjeldende inntil de er erstattet med nye vedtekter såfremt de ikke
strider mot bestemmelsene i politiloven, jf. politiloven § 31 annet ledd.
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KA PITTEL 1. ALMIN NELIG E BESTEMM ELSER

§ 1 - 1. Offentlig sted
Med offentlig sted forstås gate, vei, fortau, sti, herunder gang - og sykke l vei , park, torg e.l., plass, bru,
brygge, kai, strand, anlegg eller annet sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig
ferdsel.

Merknad
Begrepet offentlig sted har det samme innhold som tidligere, jf. straffeloven (20. mai 2005 nr. 28 ) § 10 første ledd,
dvs. sted der allmenheten ferdes. Som før har man funnet det praktisk å foreta en oppregning av typiske steder som
er offentlige. I noen kommuner kan det i tillegg være områder som ikke er nevnt her, mens f.eks. kai eller brygge ikke
er aktuelt i andre kommuner.

§ 1 - 2. Ansvar og plikter for fester, bruker, leier eller bestyrer av hus eller grunn
Plikter so m er lagt på eier av hus eller grunn, hviler også på den som fester, bruker, leier eller bestyrer
eiendommen.

Merknad
Man minner om at en leietaker som f.eks. leier en del av et større hus, ikke er forpliktet etter denne bestemmelse.
Bestemmelsen tilsvare r § 2 i tidligere normalpolitivedtekter og innebærer ingen realitetsendring.

K APITTEL 2. ORDEN PÅ OFFENTLIG STED

§ 2 - 1. Ro og orden på offentlig sted
På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp, sammenstimling, støy eller bråk
s om forstyrrer den alminnelige orden eller ferdsel.

Enhver som ferdes på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted plikter å overholde nattero mellom kl.
23.00 og kl. 06.00.

Samles mange mennesker ved inngangen til forsamlingslokale, sportsplass, utsa lgssted, holdeplass e.l.,
skal de stille seg i kø og for øvrig rette seg etter de pålegg som politiet eller arrangøren gir for å
opprettholde den alminnelige orden eller regulere ferdselen.

Merknad
Bestemmelsen er endret ved at det er tatt inn nytt andre ledd. Bestemmelsen er tatt inn for å gi en standardisert
formulering og plassering , og er ofte stadfestet i flere kommuners vedtekter . Den er ment å ivareta hensynet til
personer som bor i nærheten av musikk og feststøy. Det er ingen hindring for at det k an søkes politiet om
dispensasjon dersom det skal arrangeres festivaler eller andre arrangementer.

Bestemmelsen supplerer straffeloven (20. mai 2005 nr. 28) § 181, som retter seg mot slagsmål, støy eller annen
utilbørlig adferd. En viss interesse har også forskrift om kjørende og gående trafikk av 21. mars 1986 nr. 747 § 19 om
særlige bestemmelse r for gående.

§ 2 - 2. Kjøring, camping mv i parker, grøntarealer, friområder o.l.
I offentlige parker, grøntarealer, friområder, på, ved eller under veier eller plasser i tettbygd strøk er
telting, camping e.l. forbudt, med mindre annet fremgår av skiltingen på stedet.

I offentlige parker, grøntarealer og friområder er det forbudt å kjøre og parkere motorkjøretøyer med
mindre annet fremgår av skiltingen på stedet.

Merknad
Stadig flere kommuner har ønsket mulighet til å ta inn i politi vedtekt adgangen for å håndheve uønsket aktivitet på
offentlige steder i tettbygd strøk. Hjemmelsgrunnlaget for å ta dette inn i politivedtekten er hensynet til ro og orden,
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da dette retter seg både mot uønskede aktiviteter som camping, telting, o.l. i off entlige parker, friområder osv. som vil
begrense muligheten for allmennheten til å benytte slike områder, herunder hindring av forsøpling og utrygghet.
Videre er det begrunnet i at motorferdsel i slike områder medfører unødvendig støy og belastning på områ dene.

Det er kommunen som gjennom skilting eller på annen måte har ansvaret for å regulere forhold rundt bruk og
aktiviteter på offentlige steder som parker, friområder, plasser o.l . B estemmelsen gjør ingen endring i kommunens
ansvar. En del kommuner h ar ønsket at slik håndheving kan gå inn i den lokale politivedtekt, men da politiloven § 14
ikke gir hjemmel for at det i politivedtekt kan gis pålegg om å innhente tillatelse fra annen myndighet enn politiet, har
man i stedet tatt inn bestemmelser som pål egger kommunen å skilte bruken av slike områder. Regelen er ikke ment å
gjøre endringer i kommunens adgang til å tildele kjøretillatelse til personell som trenger dette for å kunne utføre sine
arbeidsoppgaver eller å motta og innvilge søknader fra personer om tillatelse til bruk eller ferdsel på slike områder.
Det forutsettes at friområdet som fremstår som allment tilgjengelig for motorkjøretøyer blir skiltet med forbudsskilt
dersom det ikke skal være adgang til å kjøre eller parkere der.

§ 2 - 3. Opptrede n og andre publikumsrettede aktiviteter
Den som på eller ut mot offentlig sted vil opptre eller utføre andre publikumsrettede aktiviteter, må på
forhånd sende melding til politiet, uavhengig av om aktivitetene skjer ved bruk av høyttaler o.l.

Det samme g jelder den som på eller i nærheten av offentlig sted ønsker å gjøre bruk av gående,
kjørende eller flygende reklame.

Merknad
Bestemmelsen tar sikte på å fange opp tilfeller som ikke dekkes av politiloven § 14 nr. 3 og 4, jf. § 11 og er
innholdsmessig en videreføring av tidligere normalpoliti vedtekt § 4. Formålet med meldeplikten er politiets behov for å
opprettholde ro og orden, samt sikre ferdselen og fremkommeligheten på offentlig sted.

Pengeinnsamling vil inngå i første ledd. Det er etter lovendringen i politiloven § 14 første ledd nr. 8 av 20. juni 2014,
ikke lengre adgang til å regulere pengeinnsamling utover dette. En slik adgang er nå erstattet med adgangen til å
regulere tigging. For en nærmere beskrivelse av forskjellen mellom pengeinnsamling og tigging, se merknadene til §
2 - 4.

De t kan i vedtekt ikke settes krav om innhenting av godkjennelse fra kommune, da det i politiloven § 14 ikke
foreligger hjemmel for å innhente tillatelser fra andre myndigheter enn politiet.

§ 2 - 4. Tigging
Tigging på offentlig sted eller fra hus til hus er forbudt

eller

t igging på offentlig sted eller fra hus til hus, kan kun skje etter forutgående melding til politiet som kan
fastsette vilkår, herunder tid og sted for tiggingen.

eller

t igging på offentlig sted eller fra hus til hus, kan kun skje etter f orutgående melding til politiet.

Merknad
Bestemmelsen gir tre alternative ordlyder dersom kommunen ønsker å regulere tigging i politivedtekt. Adgangen til å
forby eller sette vilkår for tigging i politivedtekter, ble tatt inn i politiloven § 14 første le dd nr. 8 ved lovendring av 20.
juni 2014 nr. 48. Vilkårene kan være avgrensning i tid og sted, eventuelt meldeplikt til politiet.

I Prop 83 L (2013 - 2014)«Kapittel 8 Merknader til bestemmelsen», fremgår følgende:

" Begrepet tigging , om fatter situasjoner der noen ber andre om penger som mottakeren skal bruke på seg
selv, sine nærmeste eller på en mindre gruppe personer eller et miljø som mottakeren selv er en del av. Det
kan med andre ord ikke være for stor nærhet mellom innsamler og mottaker av pengene (e ller en situasjon
hvor det er grunn til å tro at mottakeren indirekte vil tilgodese seg selv, sine nærmeste eller det miljøet
vedkommende er en del av). Innsamlinger til humanitære og allmennyttige formål faller utenfor, ikke bare
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når det er registrert i i nnsamlingsregisteret, men også i andre tilfeller. Skoleklasser som samler inn penger til
turer vil eksempelvis ikke kunne rammes av et forbud mot tigging i sin kommune.

En kunstnerisk forestilling på offentlig sted som etterfølges av aktivt og pågående in nsamlingsvirksomhet hvor
den enkelte tilskuer avkreves penger vil ofte måtte anses som tigging. På samme måte vil pågående salg av
relativt verdiløse gjenstander som ikke har noen tilknytning til noen alminnelig kommersiell virksomhet eller
et humanitært e ller allmennyttig formål eller lignende omfattes av tiggerbergrepet.

Politiloven § 30 setter straff med bøter eller fengsel inntil tre måneder for den som overtrer bestemmelser gitt
i medhold av § 14. Politidistriktene må ha retningslinjer om håndhevingsp raksis for å sikre en lik
reaksjonspraksis. "

Regulering av tigging forutsetter at vilkårene fremgår av bestemmelsen i den lokale politivedtekten.

§ 2 - 5. Farlig eller skremmende virksomhet
På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

1. å skyte med gevær eller annet skytevåpen, herunder paintball, softgun, bue, sprettert o.l .

2. å brenne av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer uten politiets tillatelse. Slik tillatelse er ikke
påkrevd for godkjent fyrverkeri som skal benyttes i tidsrommet 31. desember kl. 18.00 til 1.
januar kl. 02.00.

3. å kaste eller slippe stein, snøball eller annet som kan være til skade eller ulempe for dem som
ferdes der.

Merknad
Med samtykke fra politiet kan kravet om innhenting av politiets till atelse fravikes i lokal politivedtekt hva gjelder
oppskyting av godkjent fyrverkeri på nyttårsaften. Bestemmelsen er innført på bakgrunn av vedvarende praksis fra en
rekke kommuner.

Bruk av fyrverkeri i tettbebyggelse, nær tørr skog eller andre brannfarl ige omgivelser er ikke tillatt uten at også
brannsjefens tillatelse foreligger, jf. forskrift av 15. desember 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff §
2 - 10. Utenfor slike områder antas det tilstrekkelig med politiets tillatelse. Lokal brannm yndighet kan i alle tilfeller,
gjennom egne hjemler eller med hjemmel i eget lovverk, nedlegge forbud om bruk av krutt, fyrverkeri eller eksplosive
stoffer. Det vises for øvrig til at bruk av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer i alle tilfeller må skje innenfor
rammene av brann - og eksplosjonsvernloven av 14. juni 2002 nr. 20.

Tidligere annet ledd i normalpolitivedtekt av 1996 om bæring av våpen på offentlig sted er tatt ut, da forholdet
reguleres av straffeloven (20. mai 2005 nr. 28) § 189.

KAP ITTEL 3. SIKRING AV FERDSELEN

§ 3 - 1. Hindringer
På eller ut over offentlig sted er det forbudt å plassere eller montere noe som kan være til hinder eller
ulempe for ferdselen eller som hindrer fri sikt til trafikkskilt o.l.

Markiser eller annet som henge r utover fortau, skal på det laveste være minst 2,5 meter over bakken.

Merknad
Vegloven (21. juni 1963 nr. 23) §§ 30 , 31 og 33 har bestemmelser om plassering av byggverk, innr etninger,
reklameskilt o.l., og regler om fjerning av busker og vegetasjon langs offentlige veier. Plan - og bygningsloven (27. juni
2008 nr. 71) § 30 - 3 regulerer adgangen til skilt - og reklameinnretninger, i det vesentlig basert på hensyn av estetisk
karak ter. Det kan være behov for å supplere bestemmelsene for å oppnå en raskere reaksjon, da behandlingstiden for
fjerning av ulovlige oppsatte skilt etter plan - og bygningsloven § 32 - 7 eller tvangsfullbyrdelsesloven (26. juni 1992 nr.
86) kan være lang. Dette gjelder særlig hvor fremkommeligheten eller sikten hindres eller skiltet representerer en fare
for skade på person eller eiendom.
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Angivelsen av høyden er ikke absolutt og kan tilpasses lokale forhold og har sammenheng med at det er tillatt å sykle
på fortau.

Endring av bestemmelsen er av språklig karakter og innebærer ingen realitetsendring av tidligere normalpolitivedtekt
§ 6.

§ 3 - 2. Dyr
Det er forbudt å la husdyr gå løs på eller ved offentlig sted uten forsvarlig tilsyn.

Merknad
Bestemmelsen supplerer beiteloven (16. juni 1961 nr. 12) § 6 som setter forbud mot å la husdyr gå løs på områder de
ikke har adgang til. Loven kan imidlertid ikke tolkes som et forbud mot å la hu sdyr oppholde seg på offentlig sted, slik
at det er behov for å beholde bestemmelsen i den nye normalpolitivedtekten. Kommunene bør imidlertid vurdere
bestemmelsen nærmere, bl.a. kan det være grunn til å la den gjelde i bestemte strøk. Fortsatt møter man h usdyr ved
eller på offentlig veg e.l. flere steder. For øvrig viser man til vegloven ( 21. juni 1963 nr. 23 ) §§ 44 og 48 om gjerde
mot offentlig veg og grind eller ferist på offentlig veg.

Regulering av forhold knyttet til hundehold må gjøres i medhold av hundeloven (4. juli 2003 nr.74) og kan således
ikke reguleres i lokal politivedtekt. Slik regulering må gis i kommunal forskrift om hundehold. Normalpolitivedtektens
tidligere bestemmelser om farlige hunder, båndtvang, salg og avlivning ble den 31. desember 2003 opphevet i de n
enkelte kommunes politivedtekt som følge av ny hundelov (4. juli 2003 nr. 74). Se hundeloven § 32 jf. politiloven (4.
august 1995 nr. 53) § 14, første ledd nr. 1, andre punktum.
Ikke hjemmel til å stadfeste pålegg om fjerning av dyreekskrementer, se mer knad til § 5 - 1.

Annet ledd om sirkusdyr eller ville dyr er ikke videreført da den ikke lengre anses relevant.

§ 3 - 3. Aktiviteter
Politiet kan forby enhver form for sport, lek eller spill på bestemt offentlig sted når dette er påkrevet av
hensyn til fer dselen eller den alminnelige orden.

Merknad
En slik bestemmelse kan delvis falle inn under vegtrafikklovens (18. juni 1965) ramme , men praktiske grunner og
hensynet til den alminnelige ordenshåndhevelse tilsier at politiet bør ha kompetanse til å gi slike bestemmelser,
forankret i rent lokale forhold. For øvrig vises det til friluftsloven (28. juni 1957 nr. 16), særlig § 2 om den frie
ferdselsrett i utmark og de begrensninger som kan ilegges av grunneier og kommunen.

At et forbud gjelder på bestemt offentlig sted betyr at det ikke kan gis et generelt forbud, men må bero på en konkret
vurdering av forholdene på det enkelte sted. Det er ikke hjemmel i politivedtekt til å nedlegge g enerelle forbud mot
nevnte aktiviteter på offentlig sted.

Bestemmelsen er i det vesentlige en videreføring av tidligere normalpolitivedtekt § 7. Annet ledd er derimot tatt ut da
aktivitetene dekkes av første ledd.

§ 3 - 4. Ferdsel på islagt vann eller sjø
Politiet kan av sikkerhetsgrunner forby eller gi regulerende bestemmelser for ferdselen på islagt vann
eller sjø.

Merknad
Bestemmelsen er en videreføring av tidligere normalpolitivedtekt § 14.

§ 3 - 5. Avsperring av offentlig sted
Er det påkrevet på g runn av byggearbeid e.l. at fortau, gate, vei eller et annet offentlig sted blir helt eller
delvis sperret for et begrenset tidsrom, må det på forhånd innhentes tillatelse fra politiet, som kan
fastsette nærmere vilkår.
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Merknad
Bestemmelse n har ny overskr ift og er en videreføring av tidligere normalpolitivedtekt § 8.

§ 3 - 6. Byggevirksomhet mv.
Oppføring, nedriving eller reparasjon av bygning, graving eller annet arbeid på eller ut mot offentlig sted
som kan medføre fare for ferdselen, skal på forhånd m eldes til politiet. Politiet kan bestemme hvorledes
arbeidsstedet skal holdes avsperret og påby andre sikkerhetstiltak til vern for publikum.

Merknad
Krav om sikringstiltak er hjemlet i plan - og bygningsloven (27. juni 2008 nr. 71) § 28 - 2, men denne parag rafen
inneholder ikke pålegg om meldeplikt til politiet. Vegloven ( 21. juni 1963 nr. 23 ) § 57 forbyr graving, sprenging,
trehogst og andre inngrep på offentlig vei eller innretning som hører til offentlig vei.

Bestemmelsen har ny overskrift og oppdaterte lovhenvisninger og er en videreføring av tidligere normalpolitivedtekt §
10.

§ 3 - 7. Spreng ningsarbeid
Sprengningsarbeid på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal på forhånd meldes til politiet, som
kan påby særskilte sikkerhetstiltak.

Merknad
Den som skal bruke eksplosjonsfarlig stoff må ha sertifikat eller godkjennelse i henhold til forskrift av 26. juni 2002 nr.
922 om eksplosjonsfarlig stoff § 10 - 1, jf. brann - og eksplosjonsvernloven (14. juni 2002 nr. 20).

Bestemmelsen er en videreføring av tidligere normalpolitivedtekt § 9.

§ 3 - 8. Vedlikehold av bygning mv.
Ved vedlikehold av bygninger mv. på eller ut mot offentlig sted plikter den ansvarlige for arbeidet
umiddelbart å sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe.

Merknad
Plan - og bygningsloven (27. juni 2008 nr. 71) § 28 - 2 inneholder nødvendige sikkerhetskrav ved bygningsmessige
arbeider generelt, mens § 28 - 5 gjelder sikringstiltak på ubebygd areal. Oppheising og nedfiring av varer og
gjenstander er ikke nevnt i forbindelse med bygningsarbeider. I den utstrekning det benyttes arbeidstakere, vil
arbeidsmiljøloven (17. juni 2005 nr. 62), særlig kapittel 4, komme til anvendelse.

Bestemmelsen er en videreføring av tidligere normalpolitivedtekt § 11.

§ 3 - 9 . Fare for takras
Når det er fare for at snø eller is kan falle ned fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp
avvisere som gjør det tydeli g at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at
taket blir ryddet.

Merkna d
Det anses nødvendig at huseier har en slik plikt, da han er den nærmeste til å forhindre snøras e.l. som kan forårsake
skade. Det vises til Høyesteretts avgjørelse fra 1959 ( Rt - 1959 - 578 ), hvor en huseier ble dømt for overtredelse av Oslo
kommunes politivedtekt § 25 som gjaldt plikten til å sette opp avvisere mot snøras.

Kommunen kan, dersom den finner det påkrevet, sette en frist for når taket skal være ryddet. En slik regel har bl.a.
vært stadfestet i politivedtekt for Oslo, Tromsø og Kristiansund: « Avvisere skal fjernes senest etter 7 dager med
mindre eieren kan dokumentere lengre ventetid på rekvirert bistand til takrydding . »

Bestemmelsen er en videreføring av tidligere no rmalpolitivedtekt § 12.
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§ 3 - 10. Fjerning av sperrer
Avsperringer, avvisere o.l. innretninger fjernes når det arbeid som er nevnt i §§ 3 - 6, 3 - 7 og 3 - 8 er utført,
eller faren eller ulempen som er nevnt i § 3 - 9 ikke lenger er til stede.

Merknad
Bestemmelsen er en videreføring av tidligere normalpolitivedtekt § 13.

KAPITTEL 4. RENH OLD PÅ OFFENTLIG STED

§ 4 - 1. Rengjøring av lys og luftegraver
Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter å sørge for rengjøring av lys - og luftegraver i umidde lbar
tilknytning til eiendommen.

Renholdet skal utføres slik at det blir til minst mulig ulempe.

Kloakksluk må ved renhold ikke tilføres oppsop e.l.

Merknad
Bestemmelsen er en videreføring av tidligere normalpolitivedtekt § 15, foruten pliktene som kr ever dokumentert lokal
sedvane. Disse er nå samlet i § 4 - 4.

§ 4 - 2. Rydding av snø etter takras
Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter etter takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for
snø og is.

Merknad
Bestemmelsen er en videreføring av tidligere normalpolitivedtekt § 16, foruten pliktene som krever dokumentert lokal
sedvane. Disse er nå samlet i § 4 - 4.

§ 4 - 3. Vannavløp
Eier av hus eller grunn mot offentlig sted skal sørge for at vannavløp i fortau, rennestein, grøft e.l. holdes
åpne.

§ 4 - 4. Eiers plikt i henhold til lokalt etablert sedvane til renhold m.m. av fortau
Eier av hus eller grunn, jf. § 1 - 2, mot offentlig sted plikter å:

1. sørge for renhold av fortau og rennestein
2. rydde fortauet for snø etter snøfall
3. strø fortau når d et er glatt

Bestemmelsen gjelder kun fortau i umiddelbar tilknytning til eiendommen.

Merknad
Bestemmelsen er ny og omhandler de plikter som kun kan ilegges på grunnlag av en allerede etablert lokal sedvane.
Dette er gjort for å synliggjøre at en kommun e ikke kan innføre denne bestemmelsen i sin politivedtekt uten at
sedvanen er dokumentert.

Kommunen må dokumentere ovenfor Politidirektoratet at det foreligger en lokal sedvane for den enkelte plikt som
ønskes stadfestet, jf. politiloven § 14 nr. 2. For kommuner som har en slik lokalt etablert sedvane, vil denne plikten og
avgrensningen av området hvor plikten gjelder, som regel fremkomme av gjeldende politivedtekt for kommunen. Det
er ikke anledning til å utvide virkeområdet for plikten.
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KAPITTEL 5. HIND RE FORSØPLING OG TIL GRISING

§ 5 - 1. Hindre forsøpling og tilgrising
På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

1. å kaste avfall, herunder glass, flasker, spiker, papir, tyggegummi og tobakksprodukter

2. å grise til med maling, tusj, sprayprodukter e.l. på enhver overflate mot offentlig sted, herunder
på eller ved bygning, gate , vei, park, anlegg, innretninger og transportmid ler

3. å henge opp kunngjøringer, plakater e.l., uten politiets tillatelse. Dette gjelder ikke oppslag på
ta vler e.l. som er godkjent av kommunen til slikt bruk, eller oppslag på eiendom om forhold som
bare vedkommer eiendommen eller næringsvirksomheten ti l dem som disponerer eiendommen

Det er forbudt å rive, skade eller skjemme oppslag som er lovlig satt opp.

Oppslag skal fjernes når de er foreldet.

4. å urinere utendørs i tettbebygd strøk eller på steder der det kan virke sjenerende på andre

Merknad
Vegloven (21. juni 1963 nr. 23) § 57 nr. 3 forbyr bl.a. å kaste søppel på og ved offentlig veg. Videre inneholder
forurensningsloven ( 13. mars 1981 nr. 6 ) § 28 et totalforbud mot å tømme, etterlate, oppbevare eller transportere
avfall på slik måte at det kan virke skjemmende eller vær e til skade eller ulempe for miljøet. Politivedtektene bør
kunne inneholde praktisk viktige regler med sikte på å opprettholde et godt lokalmiljø. Politivedtektene bør f .eks.
kunne forby flaskeknusing og plakater uten at det er nødvendig å gå inn på forhol det til annen lovgivning.
Bakgrunnen for nr. 2 er omfattende tilgrising i form av «tagging», skjemmende plakatklistring o.l., som folk på visse
steder daglig utsettes for.

Bestemmelser om fjerning av hundeekskrementer må reguleres i medhold av hundeloven (4. juli 2003 nr.74) og kan
således ikke tas inn i lokal politivedtekt. Slik regulering må gis i kommunal for skrift om hundehold.

§ 5 - 2. Rydding ved kiosksalg, arrangementer o.l.
Den som driver salg fra kiosk, uteservering, gatesalg eller annen lignende næringsvirksomhet på eller ut
mot offentlig sted, skal sørge for at området ikke skjemmes eller tilsmusses av virksomheten, og plikter å
sørge for at det blir satt opp et tilstrekkelig antall søppelkasser. Etter stengetid plikter virksomheten
umiddelbart å rydde området og fjerne avfall som skyldes virksomhetens aktivitet.

Den som arrangerer tilstelning på offentlig sted, skal sørge for at papir og annet avfall blir fjernet etter
arrangementet.

Merknad
Fullmaktsregelen i politiloven § 14 bygger bl.a. på at politivedtektene ikke bør regulere forhold som er uttømmende
regulert i eller i medhold av annen lovgivning, eller som andre myndigheter har ov ertatt det faglige ansvar for, dog
uten at det har vært praktisert helt konsekvent .

Det finnes i dag bestemmelser i flere lover som setter forbud mot ulike former for forsøpling og tilgrising, bl.a. i
forurensningsloven ( 13. mars 1981 nr. 6 ) § 28 og vegloven (21. juni 1963 nr. 23) § 57 nr. 3. Disse spredte
bestemmelser er primært knyttet til bestemte formål, og man er kommet til at politivedtektene bør kunne inneholde
en særskilt hje mmel for å kunne gi praktisk viktige regler med sikte på å sikre et godt lokalmiljø, uten at det er
nødvendig å gå inn på forholdet til annen lovgivning.

Innholdet er videreført av tidligere normalpolitivedtekt § 20. I tillegg til ny overskrift er det til føyd en setning i første
ledd om rydding etter virksomhetens stengetid. Bestemmelsen gjelder også omreisende virksomhet.
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KAPITTEL 6. OFFENTLI GE ANLEGG

§ 6 - 1. Kirkegård og gravplass
På kirkegård og gravplass er det forbudt å sykle, ake, drive sport, lek eller annet som ikke sømmer seg
der.

Det er forbudt å trenge seg inn på kirkegård når den er stengt for besøk.

Merknad
Tredje ledd om løs hund på kirkegård er tatt ut , da det ikke lenger er hjemmel i politiloven § 14 for å regulere forhold
knyttet til hu nd og hundehold i politivedtekt.

Adferd på gravplass er i tillegg regulert i forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd av 10. januar 1997 nr.
16. Straffeloven (20. mai 2005 nr. 28) § 268 vil etter omstendighetene kunne brukes mot personer so m trenger seg
i nn på kirkegård eller gravplass.

KAPITTEL 7. ARRANGEM ENTER PÅ OFFENTLIG S TED

§ 7 - 1. Søknadsplikt for arrangement på offentlig sted
Den som på offentlig sted vil holde arrangement som overveiende er av underholdningsmessig,
kunstnerisk, sels kapelig eller kommersiell art, og som har et omfang som vil medføre behov for
betydelige ferdselsreguleringer eller vakthold, må søke om dette innen en frist som politiet setter.

Politiloven § 11 gjelder tilsvarende.

Merknad
Adgang til demonstrasjoner, opptog, møter, stand e.l. er regulert i politiloven § 11. Dette er arrangementer som faller
inn under adgangen til ytringsfrihet og som i sin helhet faller utenfor rammene av po litiloven § 14. Det foreligger
derfor ikke hjemmel for å regulere slike arran gementer i lokal politivedtekt.

§ 7 - 2. Meldeplikt for allment tilgjengelige arrangementer
Den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, må i god tid forut for arrangementer sende
melding til politiet, når dets art eller størrelse gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig av
hensyn til ro og orden eller avvikling av trafikken. Dette gjelder også når arrangementet ikke skjer på
offentlig sted.

Meldeplikt en gjelder også sammenkomst eller tilstelning av overveiende selskapelig eller underholdende
art for medlemmer av en forening e.l. sammenslutning.

Politiloven § 11 gjelder til svarende.

Merknad
Se merknad til § 7 - 1.

Bestemmelsene gjelder arrangementer og sammenkomster, og er å anse som tillegg til politiloven § 11
(arrangementer på offentlig sted m v.). Meldeplikten kan ved kommunal politivedtekt utvides til også å omfatte allment
tilgjengelige arrangement på privat område eller tilsvarende, når lovens vilkår for øvrig er oppfylt .

Meldingen skal i alminnelighet gis skriftlig i god tid på forhånd og inneholde opplysninger om arrangementets formål,
omfang, ansvarlig arran gør avviklingstidspunkt , avviklingssted og de ordenstiltak arrangøren vil sette i verk, f.eks.
etablering av ordensvern, jf. politiloven § 11 , annet ledd.

Når det gjelder større arrangementer, så som sportsstevner, større konserter, festivaler, messer o.l., kan kommunen
bestemme at søknadsplikten skal opprettholdes, forutsatt at vilkårene etter politiloven § 14 nr. 4 foreligger.
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§ 7 - 3. Barns tilgang til offentlig arrangement
Barn under 15 år har ikke adgang til offentlig allment tilgjengelig tilstelning uten i følge med foreldre eller
andre foresatte.

Politiet kan gi dispensasjon ved tilstelninger som arrangeres spesielt for barn og unge under 18 år.

Merknad
Bestemmelsen er flyttet fra tidligere normalpolitivedtekt kapittel IX om barn (§ 28).

Aldersgrensen ble satt for å harmonisere med aldersg rensen i politiloven § 13, jf. o t.prp. nr.22 (1994 - 1995). Endring
av aldersgrensen forutsetter en lovendring av politiloven.

Formålet med bestemmelsen er hensynet til ivaretakelse av barn under 15 år ved arrangementer som er åpne f or alle
aldersgrupper. Mens politiloven § 13 skal ivareta barn på offentlig sted etter kl. 22.00, reguleres her barns adgang til
arrangementer uten en tidsbegrensning.

For arrangementer med alkoholservering hen vises til alkohollovgivningen.

K APITTEL 8 . PANTELÅNERVIRKSOM H ET

§ 8 - 1. Pantelånervirksomhet
Den som har fått bevilling til å drive pantelånervirksomhet skal føre protokoll, autorisert av politiet, over
alle lån og kjøp. Politiet kan fastsette nærmere vilkår for virksomheten.

Merknad
Politiets kontroll med pantelånervirksomhet fremgår av politiloven § 14 første ledd nr. 7 . Bestemmelsen var ikke tatt
inn i normalpolitivedtekten av 1996, da det ble antatt at pantelånervirksomhet falt inn under lov om
finansieringsvirksomhet av 10. juni 1988 (opphe vet i lov av 22. desember 1999 nr. 105). I likhet med brukthandlere
søkes pantelånere utnyttet til omsetning av tyvegods. For å motvirke dette, stilles det krav om at pantelånere fører
protokoll over det gods de tar inn og at politiet kan utføre rutinemess ig kontroll med protokollene og gjenstande ne. Av
politilovens forarbeider o t.prp. nr.22 (1994 - 1995) fremgår det at politiloven § 14 nr. 7 tar sikte på å bevare en
lovhjemlet adgang til å gi forskrifter for kontroll med pantelånere av lignende innhold som f orskrift etter hande lsloven
(nå brukthandelloven).

KAPITTEL 9. FORSKJEL LIGE BESTEMM ELSER

§ 9 - 1. Pliktforsømmelse
Unnlater noen å utføre det vedkommende har plikt til etter vedtekten eller pålegg gitt med hjemmel i
denne, kan politiet la det utføres på ve dkommendes bekostning.

§ 9 - 2. Straff
Overtredelser av vedtekten eller pålegg gitt i medhold av vedtekten, straffes etter politiloven § 30 nr. 4,
hvis ikke forholdet går inn un der en strengere straffebestemmelse.

§ 9 - 3. Kommunal håndhevelse
Kommunen kan håndheve følgende bestemmelser inntatt i normalpolitivedtekten:

§ 3 - 1 Hindringer (kommunal håndheving etter denne paragraf er begrenset til gjenstander e.l.
på eller utover fortau)

§ 3 - 9 Fare for takras
§ 3 - 10 Fjerning av sperrer når arbeidet er ferdig/faren er over
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§ 4 - 1 Rengjøring av lys - og luftegraver
§ 4 - 2 Rydding av snø etter takras
§ 4 - 3 Vannavløp
§ 4 - 4 Eiers plikt til renhold m.m. av fortau , (krever lokal sedvane)
§ 5 - 1 Hindre forsøpling og tilgrising
§ 5 - 2 Rydding ved kiosksalg, arrangementer o.l.

Kan håndheves av ( ) kommune med hjemmel i forskrift av 19. juni 2012 nr. 600 om kommunal
håndheving av politivedtekter, jf. politiloven § 14 tredje ledd . ( ) kommune kan ved overtredelse av disse
bestemmelsene også ilegge overtredelsesgebyr.

Merknad
Bestemmelsen krever at kommunal håndheving er besluttet av kommunen i samråd med politiet.

Ved lovendring av 19. juni 2010 fikk politiloven § 14 et nytt t redje ledd, som gir adgang for kommuner til å ta inn en
bestemmelse om at kommunen kan håndheve nærmere angitte bestemmelser i politivedtekten – kommunal
håndheving. Nærmere bestemmelser om dette fremgår av forskrift av 19. juni 2012 nr. 600 om kommunal hå ndheving
av vedtekter. Klage over kommunens ileggelse av gebyr for overtredelse av bestemmelser som faller inn under
kommunal håndheving, skal sendes til kommunen, jf. forskriften om kommunal håndheving av politivedtekter § 8.

Kommunens adgang til å håndh eve brudd på nærmere angitte bestemmelser i politivedtekten, kommer i tillegg til
politiets håndhevingsmyndighet. Derfor understrekes viktigheten av at den som overtrer disse bestemmelsene ikke
risikerer dobbeltstraff. Dette innebærer at dersom politiet ha r gitt vedkommende et forelegg, kan ikke kommunen
ilegge samme person gebyr for samme overtredelse, og omvendt.

§ 9 - 4. Ikrafttreden
Denne vedtekt trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Politidirektoratet.

Fra samme tid oppheves forskrift av (dd - mm - åå) nr. ( ) om politivedtekt for ( ) kommune, (fylke).



Side 14 / 26

N ORM ALPOLITIVEDTEKT (N YN ORSK)

I INNLEIING

Heimel for kommunal politivedtekt følgjer av lov om politiet av 4. august 1995 nr. 53 § 14 fyrste ledd.

«I vedtekter som fastsettes av kommunen og godkjennes av departementet eller den instans departementet
fastsetter, kan det gis bestemmelser

9. om å opprettholde ro og orden, sikre ferdselen og for å hindre tilgrising, herunder klistring og maling på vegger,
murer o l., på steder som er alminnelig be ferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel. Bestemmelser om hunder
og hundehold fastsettes etter hundeloven

10. i samsvar med lokale sedvaner, om hus - eller grunneiers plikt til på de steder som er nevnt i nr. 1, å holde det
rent og ryddig på fortau eller ti lsvarende område i umiddelbar tilknytning til eiendommen, rydde for snø og strø
når det er glatt

11. om meldeplikt for den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, selv om arrangementet ikke
skjer på offentlig sted, når arrangementets art el ler størrelse gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig
av hensyn til ro og orden eller avvikling av trafikken. Meldeplikten kan også omfatte sammenkomst med dans
eller annen tilstelning av overveiende selskapelig eller underholdende art for medle mmer av forening eller
lignende sammenslutning

12. om at det for arrangement på offentlig sted som overveiende er av underholdningsmessig, kunstnerisk,
selskapelig eller kommersiell art, og som har et omfang som åpenbart vil medføre behov for betydelige
ferds elsreguleringer eller vakthold, må leveres inn søknad i stedet for melding etter § 11. Nærmere frist for
innlevering av slik søknad kan fastsettes

13. om at barn under 15 år ikke har adgang til offentlig dans eller lignende allment tilgjengelig tilstelning ut en i følge
med foreldre eller andre foresatte

14. om regulering av ervervsvirksomhet på offentlig sted som ikke faller inn under regulering i andre lover

15. om politiets kontroll med pantelånervirksomhet

16. om forbud mot eller nærmere vilkår for tigging på offentlig sted eller fra hus til hus. Det kan fastsettes at den
som vil tigge, må melde seg for politiet på forhånd»

Føresegnene i normalpolitivedtekta opplyser om kva som kan regulerast i politivedtekt med heimel i
politilova § 14. Det er opp til den en kelte kommune, i samarbeid med politiet, å avgjere kva føresegner
som er ynskja teke inn i eiga kommune. Deltakinga til politiet i dette arbeidet er viktig for å kunne
oppnå størst mogleg grad av likskap mellom kommunar innanfor same politidistrikt.

Det er ynskjeleg at kommunane nyttar systemet og ordlyden til normalpolitivedtekta for dei føresegnene
som kommunen ynskjer å vedta. Den enkelte kommune vil kunne basere seg på lokale løysingar så langt
politilova § 14 tillèt.

Fullmaktsregelen i politilo va § 14 byggjer på prinsippet om at politivedtekter ikkje bør regulere tilhøve:
- som er uttømmande regulert i eller i medhald av anna lov
- som andre myndigheiter har overteke det faglege ansvaret for
- som etter sin art bør vere politiet uvedkomande
- som ikkj e er føremålstenleg eller som er overflødige etter dagens samfunnsforhold og

alminnelege
toleransegrenser



Side 15 / 26

Som i tidlegare normalpolitivedtekter har ein likevel ikkje vore heilt konsekvent når det gjeld anna
lovgjeving. Forbod i andre lover mot ulike f ormer for forsøpling og tilgrising, bl.a. i forurensningslova og
veglova, er spreidde og primært knytt til konkrete føremål. Her har ein funne at politivedtektene bør
kunne innehalde praktisk viktige reglar med sikte på å oppretthalde eit godt lokalmiljø. Politivedtektene
bør t.d. kunne forby flaskeknusing og plakatklistring utan at det er naudsynt å gå inn på forholdet til
anna lovgjeving. Det er viktig at eventuelle forbod blir utforma så presist som mogleg, slik at det ikkje
oppstår særleg tvil med omsyn til praktiseringa av forbodet.

II SAKSH AN DSAMIN G

Utforming av lokal politivedtekt
Politiet skal bli involvert når ein kommune set i gong arbeidet med å endre eller utarbeide ny
politivedtekt for kommunen. Politiet skal delta i prosessen og vere høyrings instans. Her vil kommunens
politikontakt vere det naturlege bindeleddet.

Det er opp til den enkelte kommune å sjølv bestemme kva for eit kommunalt organ som skal få
kompetanse til å vedta politivedtekter, sjå ot.prp. nr.22 (1994 - 1995) side 25 andre spalte.

Med omsyn til at ei politivedtekt er ei forskrift vil reglane i forval tningslova om sakshandsaming kome til
bruk. Når kommunestyret har vedteke forslaget til ny politivedtekt, skal forslaget sendast ut på høyring.
I forvaltningslova § 37 kjem det fram at:

« offentlige og private institusjoner og organisasjoner for de erver v, fag eller interessegrupper
som forskriftene skal gjelde eller gjelder for eller hvis interesser særlig berøres, skal gis anledning
til å uttale seg før forskriften blir utferdiget, endret eller opphevet. Så langt det trengs for å få
saken allsidig opply st, skal uttalelse også søkes innhentet fra andre. »

Dette inneber også at forskrifta skal gjerast kjent for innbyggjarane i kommunen, t.d. gjennom media.
Forslag til vedtekt bør også gjerast tilgjengelig for innbyggjarane i kommunen ved at den blir lagt ut på
nettsida til kommunen, kommunehuset, bibliotek e.l. der innbyggjarane har lett tilgang. Fristen for å
kome med fråsegn må setjast slik at dei vedtekta vedkjem får rimeleg tid til å uttale seg.
Høyringsutsegna skal i utgangspunktet vere skriftleg, jf. forvaltningslova § 37 femte ledd.

Når høyringsfristen er ute blir innspela behandla av kommunen. Etter dette vedtek kommune - eller
bystyret den endelege ordlyden til politivedtekta. I enkelte kommunar kan det gå fram andre
vedtaksrutinar, men dette er ik kje til hinder for eit tilsvarande samarbeid med politiet og ordinære
høyringsrutinar.

Oversending til Politidirektoratet
Kommunen eller bystyret sitt endelege vedtak om ny eller endra politivedtekt sendast deretter direkte til
Politidirektoratet for lega litetskontroll, stadfesting og kunngjering i Norsk Lovtidend. Det er ikkje lenger
eit krav at politivedtekta må sendast til Fylkesmannen. Når Politidirektoratet har stadfesta ei lokal
vedtekt, sendast ein kopi til Fylkesmannen til orientering.

Politivedt ekter omhandlar reguleringar som dannar delar av grunnlaget for utøvinga av polititenesta.
Vedtekta er difor ikkje gyldig før det er gjort ein legalitetskontroll av innhaldet. Politilova § 14 fyrste ledd
gjev Justis - og beredskapsdepartementet fullmakt til å delegere stadfesting av politivedtekter til anna
statleg organ. Slik stadfestingsmyndighet blei delegert til Politidirektoratet ved Justis - og
beredskapsdepartementets forskrift av 16. november 2000 nr. 1151, med ikraftsetjing 1. januar 2001.
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Ved o versending til Politidirektoratet skal følgjande dokument bli sendt:
- vedtekta som skal stadfestast
- ei utgreiing av sakshandsaminga kommunen har gjort av vedtekta
- ei oversikt over høyringsinstansar
- korleis vedtekta har vore gjort tilgjengeleg for innbyggja rane
- resultatet av høyringa og om det er gjort endringar som følgje av høyringa
- medverknaden frå politiet i arbeidet

Ved Politidirektoratets legalitetskontroll av politivedtekt, er det først og fremst snakk om redaksjonelle
eller språklege endringar. Innhaldet i politivedtekta kan ikkje endrast utan at spørsmålet først er
behandla på nytt i kommunen. Det vil då vere naudsynt å sende saka tilbake til kommunen for ny
behandling. Legalitetskontrollen kan likevel innebere at enkelte føresegner ikkje blir s tadfesta, t.d. på
grunn av at tilhøvet er regulert i anna lovgjeving eller at det ikkje er heimel for å regulere forholdet.

Ei ny politivedtekt vil tre i kraft ein månad etter at den er stadfesta av Politidirektoratet.

Klage
Klage over vedtaket frå politiet som er fatta med heimel i politivedtekt skal sendast til Politidirektoratet.
Dette gjeld likevel ikkje påbod frå politiet om å halde ved lag den alminnelege ro og orden, jf.
forvaltningslovforskrifta av 15. desember 2006 nr . 1456 § 30, eller avgjerder om påtalespørsmål.

Klage over vedtak frå kommunen jf. normalpolitivedtekta § 9 - 3 om kommunal handheving, skal sendast
til kommunen som har fatta vedtaket.

Eksisterande politivedtekter er framleis gjeldande inntil dei er erst atta av nye vedtekter såframt dei ikkje
strider mot føresegnene i politilova, jf. politilova § 31 andre ledd .
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KAPITTEL 1. ALLM ENNE FØRESEGNER

§ 1 - 1. Offentleg stad
Med offentlig stad er det meint gate, veg, fortau, sti, medrekna gang - og sykkelveg, park, torg e.l., plass,
bru, bryggje, kai, strand, anlegg eller anna stad der det er allmenn ferdsel eller som er bestemt for
allmenn ferdsle.

Merknad
Omgrepet offentleg stad har det same innhald som tidlegare, jf. straffelova (20. mai 2005 nr. 28) § 10 fyrst e ledd,
dvs. stad der folk flest ferdast. Som før har ein funne det praktisk å gjere ei opprekning av typiske stader som er
offentlege. I nokre kommunar kan det vere tenleg å ta med område som ikkje er nemnde her, medan t.d. kai eller
bryggje ikkje er aktu elt i andre kommunar.

§ 1 - 2. Ansvar og plikter for festar, brukar, leigar eller styrar av hus eller grunn
Dei plikter som er lagt på eigar av hus eller grunn, kviler også på den som festar, brukar, leigar eller
styrer eigendomen.

Merknad
Ein minner om at ein leigetakar som til dømes leiger ein del av eit større hus, ikkje er forplikta etter denne føresegna.
Føresegna tilsvara § 2 i tidlegare normalpolitivedtekter og inneberer ingen realitetsendring.

KAPITTEL 2. ORDEN PÅ OFFENTLEG STAD

§ 2 - 1. Ro og orde n på offentleg stad
På eller like attmed ein offentlig stad må ingen vere med i oppløp, samanstimling, larm eller bråk som
forstyrrar den allmenne orden eller ferdsel.

Den som ferdast på eller like attmed offentleg stad pliktar å halde nattero mellom kl. 23.00 og 06.00.

Dersom mange menneske samlar seg ved inngangen til forsamlingslokale, sportsplass, utsalsstad,
haldeplass e.l., skal dei stå i kø og elles rette seg etter dei pålegg som politiet eller arrangøren gjev for å
halde ved lag den allmenne ord en eller regulere ferdsla.

Merknad
Føresegna er endra ved at det er lagt til eit nytt andre ledd. Føresegna er teke inn for å gje ei standardisert
formulering og plassering og er ofte stadfesta i fleire av vedtektene til kommunane. Føresegna er meint å vareta
omsynet til personar som bur nær musikk og feststøy. Det er inga hindring for at det kan søkjast til politiet om
dispensasjon dersom det skal arrangerast festivalar eller andre arrangement.

Føresegna supplerer straffelova (20. mai 2005 nr. 28) § 181, som rettar seg mot slagsmål, bråk eller anna utilbørleg
åtferd. Ei viss interesse har også forskrift om køyrande og gåande trafikk av 21. mars 1986 nr. 747 § 19 om særlege
føresegner for gåande.

§ 2 - 2. Køyring, camping mv i parkar, grøntareal, friområda o.l.
I offentlege parkar, grøntareal, friområde, på, ved eller under vegar eller plassar i tettbygd strøk er
telting, camping e.l. forbode, med mindre anna kjem fram av skiltinga på staden.

I offentlege parkar, grøntareal og friområde er det forbode å køyre og parkere motorkøyretøy, med
mindre noko anna går fram av skiltinga på staden.

Merknad
Stadig fleire kommunar har ynskt ei mogelegheit til å ta inn i politivedtekt ein åtgang for å handheve uynskt aktivitet
på offentlege stadar i tettbygd strøk. Heimelsgrunnlaget for å ta dette inn i politivedtekta er omsynet til ro og orden,
då dett e rettar seg både mot uynskte aktivitetar som camping, telting, o.l. i offentlege parkar, friområde osv. som vil
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avgrense moglegheita for allmenta til å nytte slike område, medrekna hindring av forsøpling og utryggleik. Vidare er
det grunngjeve i at motorf erdsel i slike område fører til unødvendig støy og belastning på områda.

Det er kommunen som gjennom skilting eller på anna måte har ansvaret for å regulere forhold rundt bruk og
aktivitetar på offentleg stad som parkar, friområde, plassar o.l. Føresegna gjer ingen endring i ansvaret til kommunen.
Ein del kommunar har ynskt at slik handheving kan gå inn i den lokale politivedtekta, men då politilova § 14 ikkje gir
heimel for at det i politivedtekt kan bli gitt pålegg om å innhente tillating frå anna myndigheit enn politiet, har ein i
staden teke inn føresegner som pålegg kommunen å skilte bruken av slike område. Regelen er ikkje meint å gjere
endringar i moglegheita kommunen har til å tildele køyretillating til personell som treng dette for å kunne utføre sine
arbeidsoppgåver eller å ta imot og innvilge søknadar frå personar om tillating til bruk eller ferdsle på slike område. Det
er ein føresetnad om at friområde som ligg til gru nn som allment tilgjengeleg for motorkøyretøy, blir skilta med
forbodsskilt dersom det ikkje skal vere tilgjengeleg å køyra eller parkere der.

§ 2 - 3. Framvising og andre publikumsretta aktivitetar
Den som på eller ut mot offentlig stad vil opptre eller utføre andre publikumsretta aktivitetar, må på
førehand gje melding til politiet, uavhengig av om aktivitetatne skjer ved bruk av høgtalar o.l.

Det same gjeld den som på eller i nærleiken av offentle g stad ynskjer å bruke gåande, køyrande eller
flygande reklame.

Merknad
Føresegna tek sikte på å fanga opp tilfelle som ikkje blir dekt av politilova § 14 nr. 3 og 4, jf. § 11, og er i sitt innhald
ei vidareføring av tidlegare normalpolitivedtekt § 4. Fø remålet med meldeplikta er behovet politiet har for å
oppretthalde ro og orden, samt sikre ferdsel og framkomelegheit på offentleg stad.

Pengeinnsamling vil inngå i fyrste ledd. Det er etter lovendringa i politilova § 14 fyrste ledd nr. 8 av 20. juni 20 14,
ikkje lenger åtgang til å regulere pengeinnsamling utover dette. Ein slik åtgang er no erstatta med åtgangen til å
regulere tigging. For ei nærmare skildring av skilnaden mellom pengeinnsamling og tigging, sjå merknaden til § 2 - 4.

Det kan ikkje setja st krav om å henta inn godkjenning frå kommune i politivedtekter, då det i politilova § 14 ikkje ligg
føre heimel for å hente inn løyve frå andre styresmakter enn politiet.

§ 2 - 4. Tigging
Tigging på offentleg stad eller frå hus til hus er forbode

eller

tigging på offentleg stad eller frå hus til hus, kan berre skje etter at det først er sendt melding til politiet
som kan setja vilkår om tid og stad for tigginga,

eller

tigging på offentleg stad eller frå hus til hus, kan berre skje etter at det først er s endt melding til politiet

Merknad
Føresegna gjev tre alternative ordlydar dersom kommunen ynskjer å regulere tigging i politivedtekt. Åtgangen til å
forby eller setje vilkår for tigging i politivedtekter, blei teke inn i politilova § 14 fyrste ledd nr. 8 ved lovendring av 20.
juni 2014 nr. 48. Vilkåra kan vere avgrensing i tid og stad, eventuelt meldeplikt til politiet.

I. Prop. 83 L (2013 - 2014) « Kapittel 8. Merknader til bestemmelsen » kjem det fram at:

« Begrepet tigging, omfatter situasjoner der noen ber andre om penger som mottakeren skal bruke på seg
selv, sine nærmeste eller på en mindre gruppe personer eller et miljø som mottakeren selv er en del av. Det
kan med andre ord ikke være for stor nærhet mellom innsamler og mottaker av pengene (eller en s ituasjon
hvor det er grunn til å tro at mottakeren indirekte vil tilgodese seg selv, sine nærmeste eller det miljøet
vedkommende er en del av). Innsamlinger til humanitære og allmennyttige formål faller utenfor, ikke bare
når det er registrert i innsamling sregisteret, men også i andre tilfeller. Skoleklasser som samler inn penger til
turer vil eksempelvis ikke kunne rammes av et forbud mot tigging i sin kommune.
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En kunstnerisk forestilling på offentlig sted som etterfølges av aktivt og pågående innsamlings virksomhet hvor
den enkelte tilskuer avkreves penger vil ofte måtte anses som tigging. På samme måte vil pågående salg av
relativt verdiløse gjenstander som ikke har noen tilknytning til noen alminnelig kommersiell virksomhet eller
et humanitært eller allm ennyttig formål eller lignende omfattes av tiggerbergrepet.

Politilova § 30 setter straff med bøter eller fengsel inntil tre måneder for den som overtrer bestemmelser gitt i
medhold av § 14. Politidistriktene må ha retningslinjer om håndhevingspraksis for å sikre en lik
reaksjonspraksis. »

Ved regulering av tigging er det ein føresetnad om at vilkåra går fram av føresegna i den lokale politivedtekta.

§ 2 - 5. Farleg eller skremmande verksemd
På, ut over eller like attmed offentlig stad er det forbode:

1. å skyte med gevær eller anna skytevåpen, under dette paintball, softgun, boge, sprettert o.l.
2. å brenne av krut, fyrverkeri eller eksplosive stoff utan at politiet har gjeve løyve. Det er ikkje eit slikt

krav om løyve for godkjent fyrverkeri som skal nyttast i tidsrommet 31. desember kl. 18.00 til 1.
januar kl. 02.00.

3. å kaste eller sleppe stein, snøball eller anna som kan vere til skade eller ulempe for dei som ferdast
der.

Merknad
Med samtykke frå politiet kan kravet om å henta inn løyvet til politiet fråvikast i lokal politivedtekt når det gjeld
oppskyting av godkjent fyrverkeri på nyttårssafta. Føresegna er teke inn på bakgrunn av vedvarande praksis frå ei
rekke kommunar.

Bruk a v fyrverkeri i tett busetnad, nær tørr skog eller andre brannfarlege omgivnader er ikkje tillate utan at løyve frå
brannsjefen også ligg føre, jf. forskrift av 15. desember 2002 nr. 922 om handtering av eksplosjonsfarleg stoff § 2 - 10.
Utanfor slike område blir det lagt til grunn at det er tilstrekkeleg med løyvet frå politiet.

Lokal brannmyndigheit kan i alle tilfelle, gjennom eigne heimlar eller med heimel i eige lovverk, leggja ned forbod om
bruk av krut, fyrverkeri eller eksplosive stoff. Det blir vist til at bruk av krut, fyrverkeri eller eksplosive stoff i alle
tilfelle må skje innanfor ramma av brann - og eksplosjonsvernlova av 14. juni 2002 nr. 20.

Tidlegare andre ledd i normalpolitivedtekt av 1996 om å bere våpen på offentleg stad er teken ut, då ti lhøvet blir
regulert av strl. (straffelova 20. mai 2005 nr. 28) § 189.

KAPITTEL 3. SIKRING AV FERDSLA

§ 3 - 1. Hindringar
På eller ut over offentleg stad er det forbode å plassere eller montere noko som kan vere til hinder eller
ulempe for ferdsla eller so m hindrar fri sikt til trafikkskilt o.l.

Markiser eller anna som henger utover fortau, skal på det lågaste vere minst 2,5 meter over bakken.

Merknad
Veglova (21. juni 1963 nr. 23) §§ 30 , 31 og 33 har føresegner om plassering av byggverk, innretningar, reklameskilt
o.l., og reglar om fjerning av busker og vegetasjon langs offentlege vegar. Plan - og bygningslova (27. juni 2008 nr.
71) § 30 - 3 regulerer åtgangen til skilt - og reklameinnretni ngar, i det vesentlege basert på omsyn av estetisk karakter.
Det kan vere behov for å supplere føresegnene slik at det blir lagt til rette for ein raskare reaksjon, då behandlingstida
for fjerning av ulovlege oppsette skilt etter plan - og bygningslova § 32 - 7 eller tvangsfullbyrdelseslova (26. juni 1992
nr. 86) kan vere lang. Dette gjeld særleg der framkomelegheiten eller sikta er hindra eller der skiltet representerer ein
fare for skade på person eller eigedom.

Grensa for høgda er ikkje absolutt og kan ti lpassast lokale tilhøve og har samanheng med at det er tillate å sykla på
fortau.
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Endring av føresegna er av språkleg karakter og inneberer ingen realitetsendring av tidlegare normalpolitivedtekt § 6.

§ 3 - 2. Dyr
Det er forbode å la husdyr gå laus på eller ved offentleg stad utan forsvarleg tilsyn.

Merknad
Føresegna supplerer beitelova (16. juni 1961 nr. 12) § 6 som set forbod mot å la husdyr gå laus på områder dei ikkje
har åtgang til. Lova kan likevel ikkje tolkast som eit forbod mot å la husdyr opphalda seg på offentleg stad, slik at det
er behov for å be halde føresegna i den nye normalpolitivedtekta. Kommunane bør likevel vurdere føresegna nærmare,
m.a. kan det vere grunn til å la den gjelde i bestemte strøk. Framleis møter ein husdyr ved eller på offentleg veg e.l.
fleire stader. Vidare blir det vist til veglova ( 21. juni 1963 nr. 23 ) §§ 44 og 48 om gjerde mot offentleg veg og grind
eller ferist på offentleg veg.

Regulering av tilhøve knytt til hundehald må gjerast i medhald av h undelova (4. juli 2003 nr. 74) og kan såleis ikkje
regulerast i lokal politivedtekt. Ei slik regulering må bli gitt i kommunal forskrift om hundehald. Tidlegare føresegner i
normalpolitivedtekt om farlige hundar, bandtvang, sal og avliving blei den 31. des ember 2003 oppheva i den enkelte
kommune si politivedtekt som følgje av ny hundelov (4. juli 2003 nr. 74). Sjå hundelova § 32 jf. politilova(4. august
1995 nr. 53) § 14, fyrste ledd nr. 1, andre punktum.

Det er ikkje heimel til å stadfesta pålegg om å fje rna dyreekskrement, sjå merknad til § 5 - 1.
Andre ledd om sirkusdyr eller ville dyr er ikkje vidareført då den ikkje lenger blir sett på som relevant.

§ 3 - 3. Aktivitetar
Politiet kan forby kvar einaste form for sport, leik eller spel på bestemt offentleg stad når dette er
påkravd av omsyn til ferdsla eller den alminnelege orden.

Merknad
Eit slikt føresegn kan delvis gå inn under ramma til vegtrafikklova (18. juni 1965), men praktiske grunnar og omsynet
til den alminnelege handhevinga av orden tilseier at politiet bør ha kompetanse til å gje slike føresegner, forankra i
reint lokale tilhøve.

Vidare blir det vist til friluftslova (28. juni 1957 nr. 16), særleg § 2 om den frie ferdsleretten i utmark og dei
avgrensingane som kan påleggjast av grunneigar og k ommunen.

At eit forbod gjeld på bestemt offentleg stad betyr at forbodet ikkje skal bli gitt generelt, men at det må gjerast ei
konkret vurdering av tilhøvet på den enkelte stad. Det er ikkje heimel i politivedtekt for å leggja ned generelle forbod
mot ne mnde aktivitetar på offentleg stad.

Føresegna er i det vesentlege ei vidareføring av tidlegare normalpolitivedtekt § 7. Andre ledd har blitt teke ut då
aktivitetane blir dekt av fyrste ledd.

§ 3 - 4. Ferdsel på islagt vatn eller sjø
Politiet kan av tryggleiksgrunnar forby eller gje regulerande føresegner for ferdsla på islagt vatn eller sjø.

Merknad
Føresegna er ei vidareføring av tidlegare normalpolitivedtekt § 14.

§ 3 - 5. Sperring av offentleg stad
Krev byggjearbeid e.l. at fortau, gate, veg eller et anna offentleg stad blir heilt eller delvis sperra for eit
avgrensa tidsrom, lyt ein på førehand søkje løyve frå politiet, som kan setje nærare vilkår.

Merknad
Føresegna har ny overskrift og er ei vidareføring av tidlegare normalpolitivedtekt § 8 .



Side 21 / 26

§ 3 - 6. Byggjeverksemd mv.
Reising, riving eller reparasjon av bygning, graving eller anna arbeid på eller ut mot offentleg stad der
det kan bli fare for ferdsla, skal på førehand meldast til politiet. Politiet kan fastsette korleis
arbeidsstaden skal sperrast og krevje andre tryggleikstiltak til vern for publikum.

Merknad
Krav om sikringstiltak er heimla i plan - og bygningslova (27. juni 2008 nr. 71) § 28 - 2, men føresegna inneheld ikkje
pålegg om meldeplikt til politiet. Veglova ( 21. juni 1963 nr. 23 ) § 57 forbyr graving, sprenging, trehogst og andre
inngrep på offentleg veg eller innretning som høyrer til offentleg veg.

Føresegna har ny overskrift med oppdaterte lovtilvisin gar og er ei vidareføring av tidlegare normalpolitivedtekt § 10.

§ 3 - 7. Sprengingsarbeid
Sprenging på eller like attmed offentleg stad skal på førehand meldast til politiet, som kan påby særlege
tryggleikstiltak.

Merknad
Den som skal bruka eksplosjonsfarleg stoff må ha sertifikat eller godkjenning ut frå forskrift av 26. juni 2002 nr. 922
om eksplosjonsfarleg stoff § 10 - 1, jf. brann - og eksplosjonslova (14. juni 2002 nr. 20).

Føresegna er ei vidareføring av tidlegare normalpolitivedtekt § 9 .

§ 3 - 8. Vedlikehald av bygning mv.
Ved vedlikehald av bygningar mv. på eller ut mot offentleg stad pliktar den ansvarlege for arbeidet med
ein gong å setje opp avvisarar som gjer det tydeleg at det er farleg eller til ulempe å ferdast der.

Merknad
Plan - og bygningslova (27. juni 2008 nr. 71) § 28 - 2 inneheld naudsynte tryggleikskrav ved bygningsmessige arbeider
generelt, medan § 28 - 5 gjeld sikringstiltak på areal som det ikkje er bygd på. Oppheising og nedfiring av varer og
gjenstandar er ikkje nemnt i samband med bygningsarbeid. I den utstrekking det blir nytta arbeidstakarar, vil
arbeidsmiljølova (17. juni 2005 nr. 62), særleg kapittel 4, koma til bruk.

Føresegna er ei vidareføring av tidlegare normalpolitivedtekt § 11.

§ 3 - 9. Fare for ras frå tak
Når det er fare for at snø eller is kan falle ned frå hustak mot offentleg stad, skal eigaren straks setje opp
avvisarar som gjer det tydeleg at ferdsla er forbunde med fare eller ulempe, og snarast syte for at taket
blir rydda.

Merknad
Det er sett på som naudsynt at huseigar har ei slik plikt, då han er den nærmaste til å forhindra snøras e.l. som kan
forårsake skade. Det blir vist til Høgsteretts avgjerd frå 1959 (Rt - 1959 - 578), der ein huseigar blei dømd for brot på
Oslo kommunes politi vedtekt § 25 om oppsetting av avvisarar mot snøras.

Kommunen kan, dersom den finn det påkravd, setje ein frist for når taket skal vere rydda. Ein slik regel har blant anna
vore stadfesta i politivedtekt for Oslo, Tromsø og Kristiansund: «Avvisere skal fj ernes senest etter 7 dager med mindre
eieren kan dokumentere lenger ventetid på rekvirert bistand til takrydding».

Føresegna er ei vidareføring av tidlegare normalpolitivedtekt § 12.

§ 3 - 10. Fjerning av sperrar
Avsperringar, avvisarar og liknande innretningar blir fjerna når det arbeid som er nemnt i §§ 3 - 6, 3 - 7 og
3 - 8 er utført, eller faren eller ulempa som er nemnt i § 3 - 9 ikkje lenger er til stades.
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Merknad
Føresegna er ei vidareføring av tidlegare normalpolitivedtekt § 13.

KAPITTEL 4. REINH ALD PÅ OFFENTLEG STA D

§ 4 - 1. Reingjering av lys - og luftegraver
Eigar av hus eller grunn mot offentleg stad pliktar å sørgje for reingjering av lys - og luftegraver som er i
beinveges nærleik til eigedomen.

Reinhaldet skal gjerast slik at det blir til minst mogleg ulempe.

Kloakksluk må ved reinhald ikkje tilføras oppsop e.l.

Merknad
Føresegna er ei vidareføring av tidlegare normalpolitivedtekt § 15, forutan dei plikter som krev dokumentert lokal
sedvane. Desse er no samla i normalpolitivedtekt§ 4 - 4.

§ 4 - 2. Rydding av snø etter ras frå tak
Eigar av hus eller grunn mot offentleg stad pliktar etter ras frå tak å rydde fortauet utanfor eigedomen
for snø og is.

Merknad
Føresegna er ei vidareføring av tidlegare normalpolitivedtekt § 16, forutan dei plikter som krev dokumentert lokal
sedvane. Desse er no samla i normalpolitivedtekt § 4 - 4.

§ 4 - 3. Avlaup for vatn
Eigar av hus eller grunn mot offentleg stad skal sørgje for at avlaup for vatn i fortau, rennestein, grøft
e.l. blir haldt open .

§ 4 - 4. Plikta eigaren har i samsvar med lokalt etablert sedvane til reinhald m.m. av
fortau (må gå ut frå lokal sedvane)
Eigar av hus eller grunn, jf. § 1 - 2, mot offentleg stad pliktar å:
1. sørgje for reinhald av fortau og rennestein
2. rydde fortauet for snø etter snøfall
3. strø fortau når det er glatt

Føresegna gjeld berre fortau i beinveges nærleik til eigedomen.

Merknad
Føresegna er ny og gjeld berre dei plikter som kan påleggj ast på grunnlag av ei allereie etablert lokal sedvane. Det er
meint å synleggjere at kommunen ikkje kan ta inn føresegna i si politivedtekt utan at slik sedvane er dokumentert.

Kommunen må dokumentere ovanfor Politidirektoratet at det fins ein lokal sedv ane for den enkelte plikta som ein
ynskjer stadfesta, jf. politilova § 14 nr. 2. For kommunar som har ei lokalt etablert sedvane, vil plikta og avgrensinga
av området der plikta gjeld, som regel kome fram av gjeldande politivedtekt for kommunen. Det er ikk je anledning til
å utvide verkeområdet til plikta.
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KAPITTEL 5. HINDRE F ORSØPLING OG TILGRIS ING

§ 5 - 1. Hindre forsøpling og tilgrising
På, ut over eller i beinveges nærleik til offentleg stad er det forbode:

1. å kaste avfall, under dette glas, flasker, spikar, papir, tyggjegummi og tobakksprodukt

2. å grise til med måling, tusj, sprayprodukt e.l. på overflate mot offentleg stad, under dette på eller
ved bygning, gate, veg, park, anlegg, innretningar og transportmiddel

3. å henge opp kunngjeringar, plakatar e .l., utan tillating frå politiet. Dette gjeld ikkje oppslag på tavler
e.l. som er godkjent av kommunen til slikt bruk, eller oppslag på eigedom om forhold som berre
vedkjem eigendomen eller næringsverksemd til dei som disponerer eigedomen.

Det er forbode å rive, skade eller skjemme oppslag som er lovleg sett opp.

Oppslag skal fjernast når dei er forelda.

4. å urinere utandørs i tettbygd strøk eller på stader der det kan verke sjenerande på andre.

Merknad
Veglova (21. juni 1963 nr. 23) § 57 nr. 3 set forbod mot t.d. å kaste søppel på og ved offentleg veg. Vidare inneheld
forureiningslova ( 13. mars 1981 nr. 6 ) § 28 eit totalforbod mot å tømme, leggje frå seg, oppbevare eller transportere
avfall på slik måte at det kan verke skjemmande eller vere til skade eller ulempe for miljøet. Politivedtektene bør
kunne innehalde praktisk viktige reglar med sikte på å oppretthalde eit godt lokalmiljø. Politivedtektene bør til dømes
kunne forby flaskeknusing og plakatar utan at det er naudsynt å gå inn på forholdet til annan lovgjeving.

Bakgrunnen for nr. 2 er omfattande tilgrising i form av «tagging», skjemmande plakatklistring o.l., som folk på visse
stader dagleg blir utsett for.

Føresegner om fjerning av hundeekskrement må regulerast i medhal d av hundelova (4. juli 2003 nr. 74) og kan såleis
ikkje bli teke inn i lokal politivedtekt. Ei slik regulering må bli gitt i kommunal forskrift om hundehald.

§ 5 - 2. Rydding ved kiosksal, arrangement o.l.
Den som driv med sal frå kiosk, uteservering, gatesal eller anna liknande næringsverksemd på eller ut
mot offentleg stad, skal sørgje for at området ikkje blir skjemt eller skitna til av verksemda, og pliktar å
sørgje for at det blir satt opp tilstrekkeleg tal med korger for avfall. Rett etter stengje tid pliktar
verksemda å rydde området og fjerne avfall som skyldast aktivitetar frå verksemda.

Den som arrangerer tilstelling på offentleg stad, skal sørgje for at papir og anna avfall blir fjerna etter
arrangementet.

Merknad
Fullmaktsregelen i politilov § 14 byggjer m.a. på at politivedtektene ikkje bør regulere tilhøve som er uttømmande
regulert i eller i medhald av annan lovgjeving, eller der andre styresmakter har overteke det faglege ansvar. Praksis
har likevel ikkje vore heilt konsekvent.

Det finst i dag føresegner i fleire lover som set forbod mot ulike typar av forsøpling og tilgrising, m.a. i
forureiningslova (13. mars 1981 nr. 6) § 28 og veglova (21. juni 1963 nr. 2 3) § 57 nr. 3. Desse spreidde føresegnene
er primært knytt til visse føremål, og ein har kome til at politivedtektene bør kunne innehalde ein særskilt heimel for å
kunne gje praktisk viktige reglar med sikte på å sikre eit godt lokalmiljø, utan at det er n audsynt å gå inn på tilhøvet
til anna lovgjeving.

Innhaldet er ei vidareføring av tidlegare normalpolitivedtekt § 20. Føresegna har ny tittel og det er tilført ei setning i
fyrste ledd om rydding etter verksemdas stengjetid. Føresegna gjeld òg omreisande verksemd.
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KAPITTEL 6. OFFENTLE GE ANLEGG

§ 6 - 1. Kyrkjegard og gravplass
På kyrkjegard og gravplass er det forbode å sykle, ake, drive sport, leik eller anna som ikkje sømer seg
der.

Det er forbode å trengje seg inn på kyrkjegard når den er stengd for besø k.

Merknad
Tredje ledd om laus hund på kyrkjegard er tatt ut, då det ikkje lenger er heimel i politilova § 14 for å regulere tilhøve
knytt til hund og hundehald i politivedtekta.
Åtferd på gravplass er òg regulert i forskrift til lov om gravplassar, kremasjon og gravferd av 10. januar 1997 nr. 16.
Straffelova (20. mai 2005 nr. 28) § 268 vil under visse omstende kunne brukast mot personar som treng seg inn på
kyrkjegard eller gravplass.

KAPITTEL 7. ARRANGEM ENT PÅ OFFENTLEG STA D

§ 7 - 1. Søknadsplikt for arrangement på offentleg stad
Den som på offentleg stad vil lage til arrangement som hovudsakleg er av underhaldande, kunstnarisk,
selskapeleg eller kommersielt slag, òg som har ein storleik som vil føre til behov for omfattande
reguleringar av ferdsla el ler vakthald, må søkje om dette innan ein frist som politiet set.

Politilova § 11 gjeld tilsvarande.

Merknad
Åtgang til demonstrasjonar, opptog, møter, stand e.l. er regulert i politilova § 11. Dette er arrangement som fell inn
under åtgangen til ytringsfridomen og som i sin heilskap fell utanfor rammene av politilova § 14. Det ligg difor ikkje
føre heimel for å regulere slike arrangement i lokal politivedtekt.

§ 7 - 2. Meldeplikt for allment tilgjengelege arrangement
Den som vil halde eit arrange ment som er allment tilgjengeleg, må i god tid forut for arrangementet
sende melding til politiet, når arrangementets art eller storleik gjer det sannsynleg at politioppsyn blir
naudsynt av omsyn til ro og orden eller avvikling av trafikken. Dette gjeld og så når arrangementet ikkje
skjer på offentleg stad.

Meldeplikta gjeld òg samankomst eller tilstelling som hovudsakleg er av selskapeleg eller underhaldande
art for medlem av ei foreining e.l. samanslutning.

Polit ilova § 11 gjeld tilsvarande.

Merknad
Sjå merknad til § 7 - 1.

Føresegnene gjeld arrangement og samankomstar, og blir sett på som eit tillegg til politilova § 11 (arrangement på
offentleg stad mv.). Meldeplikta kan ved kommunal politivedtekt utvidast til også å omfatte arrangement med allment
tilgjenge på privat område eller tilsvarande, når vilkåra i lova elles er til stades.

Meldinga skal til vanleg vere skriftleg og leverast i god tid på førehand og innehalde opplysningar om føremålet med
arrangementet, omfanget, den ansvarlege arrangør, ti dspunkt, avviklingsstaden, avviklingstidspunkt og dei
ordenstiltak arrangøren vil setje i verk, t.d. oppretting av ordensvern, jf. politilova § 11, andre ledd.

Når det gjeld større arrangement, slik som sportsstemner, større konsertar, festivalar, messer, karneval o.l., kan
kommunen fastsetje at søknadsplikta skal oppretthaldast , med føresetnad om at vilkåra etter politilova § 14 nr. 4 ligg
føre.
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§ 7 - 3. Offentleg arrangement so m barn har tilgang til
Barn under 15 år har ikkje åtgang til offentleg allment tilgjengeleg tilstelling utan at dei er i følgje med
foreldre eller andre føresette.

Politiet kan gje dispensasjon ved tilstellingar som arrangeras spesielt for barn og unge un der 18 år.

Merknad
Føresegna er flytta frå tidlegare normalpolitivedtekt kapittel IX om barn (§ 28).

Aldersgrensa blei satt for å harmonisere med aldersgrensa i politilova § 13, jf. ot.prp. nr. 22 (1994 - 1995). Ein
føresetnad for endring av aldersgrensa er at det skjer ei lovendring i politilova.

Føremålet med føresegna er omsynet til varetaking av barn under 15 år ved arrangement som er opne for alle
aldersgrupper. Medan politilova § 13 skal vareta barn på offentleg stad etter kl. 22.00, blir åtgangen til arrangement
for barn her regulert utan ei tidsavgrensing.

Det blir vist til alkohollovgivinga når d et kjem til arrangement med alkoholservering.

KAPITTEL 8. PANTELÅN ARVERKSEM D

§ 8 - 1. Pantelånarverksemd
Den som har fått løyve til å drive pantelånarverksemd skal føre protokoll, autorisert av politiet, over alle
lån og kjøp. Politiet kan setja nærare vilkår for verksemda.

Merknad
Politiets kontroll med pantelånarverksemd går fram av politilova § 14 fyrste ledd nr. 7. Føresegna var ikkje tatt inn i
normalpolitivedtekta av 1996, då det blei anteke at pantelånarverksemd gjekk inn under lov om finansierin gsverksemd
av 10. juni 1988 (oppheva i lov av 22. desember 1999 nr. 105). I likskap med brukthandlarar søkjas pantelånarar
utnytta til omsetjing av tjuvegods. For å motverke dette, blir det stilt krav om at pantelånarar fører protokoll over det
gods dei te k inn og at politiet kan utføre rutinemessig kontroll med protokollane og gjenstandane. Det går fram av
førearbeida til politilova, ot.prp. nr.22 (1994 - 1995) at politilova § 14 nr. 7 tek sikte på å bevare ein lovheimla åtgang
til å gi forskrift for kontrol l med pantelånarar av liknande innhald som forskrift etter handelslova (no brukthandellova).

KAPITTEL 9. YMSE FØR ESEGNER

§ 9 - 1. Forsøming av plikt
Forsømer nokon å utføre det vedkomande har plikt til etter vedtektene eller etter pålegg gjeve med
heimel i denne, kan politiet la det utførast på vedkomandes kostnad.

§ 9 - 2. Straff
Brot på føresegner gjevne i vedtekta eller pålegg gitt i medhald av vedtekta, straffast etter politilova § 30
nr. 4, om ikkje tilhøvet kjem inn under eit strengare straffepåbod.

§ 9 - 3. Kommunal handheving
Kommunen kan handheve følgjande føresegner tatt inn i normalpolitivedtekta:

§ 3 - 1 Hindringar (kommunal handheving etter denne paragraf er avgrensa til gjenstandar e.l. på eller
utover fortau.

§ 3 - 9 Fare for ras frå tak
§ 3 - 10 Fjerning av sperrer når arbeidet er ferdig/faren er over
§ 4 - 1 Reingjering av lys - og luftegraver
§ 4 - 2 Rydding av snø etter ras frå tak
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§ 4 - 3 Avlaup for vatn
§ 4 - 4 Plikta eigaren har til reinhald m.m. av fortau (må gå ut frå lokal sedvane)
§ 5 - 1 Hindre forsøpling og tilgrising
§ 5 - 2 Rydding ved kiosksal, arrangement o.l.

Kan handhevas av ( ) kommune med heimel i forskrift av 19. juni 2012 nr. 600 om kommunal
handheving av politivedtekter, jf. politilova § 14 tredje ledd. ( ) kommune kan ved brot på desse
føresegnene også ilegga gebyr for brotet.

Merknad
Føresegna krev at kommunal handheving er teke avgjersle om av kommunen i samråd med politiet.

Ved lovendring av 19. juni 2010 fekk politilova § 14 eit nytt tredje ledd, som gir kommunen tilgang til å ta inn eit
føresegn om at kommunen kan handheve nærmare bestemte føresegner i politivedtekta – kommunal handheving.
Nærmare føresegner går fram av forskrift av 19. juni 2012 nr. 600 om kommunal handheving av vedtekter. Klage over
gebyr frå kommunen f or brot på føresegn nemnt i denne paragraf, blir sendt til kommunen, jf. forskrift om kommunal
handheving av politivedtekt § 8.

Åtgangen kommunen har til å handheve brot på angitt føresegner i politivedtekta, kjem i tillegg til
handhevingsmyndigheita til politiet. Det blir understreka at den som bryt desse føresegnene, ikkje risikerer
dobbeltstraff. Dette inneber at dersom politiet har gitt vedkomande eit førelegg, kan ikkje kommunen gje same person
gebyr for same brot, og omvendt.

§ 9 - 4. Iverksetjing
De nne vedtekt trer i kraft 1 månad etter at den er stadfesta av Politidirektoratet.

Frå same tid opphevast forskrift av (dd - mm - åå) nr. ( ) om politivedtekt for ( ) kommune, (fylke) .
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for forvaltning 

Kommunestyret  

 

SANERINGSPLAN FOR SPREDT AVLØP I FRØYA KOMMUNE  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Hovedutvalget for forvaltning (HFF) sender saneringsplan for opprydding av avløp i spredt 

bebyggelse til kommunestyret for sluttbehandling. 

 

Vedlegg: 

 

1. Forslag til saneringsplan for spedt avløp i Frøya kommune 

2. Hovedplan for avløp 2017-2027 

 

 

Saksopplysninger 

 

Hovedutvalg for forvaltning (HFF) vedtok i møte den 16.05.2019, å legge forslag til 

saneringsplan for spredt avløp i Frøya kommune ut til høring i 6 uker. Saneringsplanen har 

vært på høring i perioden fra 20.05.2019 til 02.07.2019 og ingen kommentarer/innspill er 

registrert.  

 

Bakgrunn: 

EU’s rammedirektiv for vann (Vanndirektivet) fra 2000, implementert i norsk rett fra 

01.01.2007 ved forskrift om rammer for vannkvalitet (vannforskriften), krever at tilstanden i 

overflatevann og grunnvann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med 

sikte på at vannforekomstene minst skal ha god økologisk og god kjemisk tilstand innen 

utgangen av 2021. For å nå målsetningen må det settes i verk tiltak for alle 

forurensningskilder som påvirker vannforekomstene. Avløp fra spredt bebyggelse er en 

betydelig kilde til forurensning i drikkevann, vassdrag og i sjøvann. Lokalt er det derfor viktig 

å redusere den bakteriologiske belastningen for å sikre brukerinteressene i resipientene. 

 

Hovedplanen for avløp 2017-2027, som ble vedtatt i kommunestyret i januar 2017 (sak 9/17) 

har beskrevet status av de kommunale avløpsanleggene og tiltak om hvordan kommunen som 

forurensningsmyndighet skal beskytte vannkvaliteten i resipientene. Der er det også fokusert 

på at det er viktig å få ryddet opp i det spredte utslippet i kommunen og at det bør lages en 

saneringsplan for avløp i spredt bebyggelse hvor kunnskap om eksisterende utslippspunkter 

dokumenteres og samles for fremtidig arbeid med forbedring av avløpsanleggene. 



 

Vurdering: 

Kommunen har nå utarbeidet en saneringsplan for spredt avløp som gir en oversikt over 

eksisterende avløpsanlegg, beskriver tilstanden til anleggene og miljøet i resipientene, og 

planer for framtidige tiltak i avløpsområdet. Planen beskriver de tiltakene som er nødvendige 

for en forsvarlig avløpshåndtering, gitt rammebetingelser som befolkningsvekst, alder og 

tilstand på eksisterende anlegg, krav i lover og forskrifter og miljøtilstanden i 

vannforekomstene. 

Kommunen er ferdig med kartleggingen av alle private avløpsanlegg og konkluderer med at 

det er et stort behov for opprydding av avløp fra spredt bebyggelse. Det er registrert ca. 2100 

eiendommer med private avløpsanlegg og som ikke er knyttet til det kommunale avløpsnettet i 

dag. Svært mange av kloakkutslippene fra spredt bebyggelse har dårlig rensing og 

tilfredsstiller ikke krav til utslipp. I saneringsplanen inngår også et digitalt kart (resipientkart) 

som viser miljøtilstanden i resipientene og som samtidig gir opplysning om krav til rensegrad 

og mulige alternative renseløsninger. Kartet skal brukes som arbeidsverktøy for 

administrasjonen og innsynsløsning for publikum til bruk ved søknader om utslippstillatelse. 

 

Forhold til overordna planverk: 

Det er ingen sektorovergripende lovgivning for vann- og avløpssektoren i Norge. Kommunen 

er forurensningsmyndighet for utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg etter 

kapittel 12 i forurensningsforskriften. Aktiviteten innenfor tjenesteområdet reguleres gjennom 

flere lover og forskrifter. Den mest sentrale er Forurensningsforskriften. 

Forurensningsforskriftens del 4 omhandler avløpsområdet og har som formål å beskytte miljø 

mot forurensning fra utslipp av avløpsvann og å ivareta brukerinteresser som kan påvirkes av 

utslipp av avløpsvann. Bestemmelsene regulerer hvem som er forurensningsmyndighet, 

fastsetter krav til utslipp og definerer rammene for vann- og avløpsgebyrene. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Vann og avløpskapitlene i Frøya kommune er selvkostområder som finansieres i sin helhet av 

gebyrer fra abonnentene. Alle kostnader til investering, drift og vedlikehold og tilsyn inngår i 

grunnlaget for selvkostberegningen som dekkes av anleggseiere. 

De totale kostnadene for private eiendommer som må oppgradere sine private avløpsanlegg er 

usikre. Et grovt overslag viser samlede kostnader i størrelsesorden 70 millioner kroner for 

oppgradering av private avløpsanlegg. I tillegg kommer samlede kostnader i størrelsesorden 

40 millioner kroner for tilknytning til kommunale avløpsanlegg for de eiendommer som blir 

pålagt dette. 

For enkelte abonnenter med svak økonomi kan kostnadene med oppgradering/tilknytning bli 

uhåndterlige. Kommunen har imidlertid ikke anledning til å frita noen fra pålegg med 

bakgrunn i den økonomiske situasjonen, men kommunen kan for å hjelpe disse opprette 

støtteordninger som dekker en del av kostnaden i forhold til utbedring og/eller tilknytning av 

avløpsanlegget. 

 

Samarbeid med andre kommuner:  

Medlemskommunene i Nordre Fosen vannområde utarbeider nå likelydende saneringsplaner og 

lokale forskrifter avhengig av resipientenes miljøtilstand. Medlemskommunene i Nordre Fosen 

vannområde er Ørland, Bjugn, Rissa, Åfjord, Osen og Roan. Søndre Fosen vannområde som 

består av Frøya, Hitra, Snillfjord, Agdenes, Snillfjord og Hemne, har ikke kommet like langt i sine 

arbeider men arbeidet som Frøya kommune har lagt ned i utarbeidelsen av en saneringsplan for 

opprydding av avløp i spredt bebyggelse og nye forskrifter ser ut til å danne modell for arbeidet 



videre også i denne gruppen. Vår nabokommune Hitra har enda ikke begynt med opprydding av 

avløp i spredt bebyggelse og har derfor ikke laget saneringsplan for opprydding av spredt avløp og 

lokal forskrift om utslipp av avløpsvann. I dialog med Hitra kommune er det enighet om at det 

anses som fordelaktig at utslippskravene i kommunene bør være så like som mulig da kommunene 

i stor grad har samme forhold og utfordringer i denne sammenheng. Frøya kommunes arbeider 

med saneringsplan for opprydding av avløp i spredt bebyggelse og vedtatte forskrifter vil derfor 

trolig være førende for hvordan Hitra kommune vil håndtere dette arbeidet videre. 

I tillegg er Frøya kommune deltager i en nettverksgruppe for spredt avløp (Sør-Trøndelag 

Nettverksgruppe) som består av kommunene Frøya, Hitra, Snillfjord, Hemne, Orkdal, Melhus, 

Trondheim, Skaun, Meldal og Rennebu. Formålet med denne gruppen er å fremme samarbeid og 

støtte kommunene imellom i arbeidet med spredt avløp spesielt. I denne gruppen er vår 

saneringsplan og lokale forskrift presentert nå nylig og tilbakemeldingen er at vår modell trolig vil 

danne grunnlag for det videre arbeidet om opprydding og oppgradering i spredt avløp også til de 

øvrige kommunene i gruppen. 

 

Konklusjon:  

Saneringsplan for opprydding av avløp i spredt bebyggelse følger oppsatt framdriftsplan i forhold 

til gjennomføring av tiltaket innen 2033. Ved å vedta en saneringsplan vil kommunen få en 

helhetlig plan som sikrer effektiv håndtering av avløpsvann fra spredt bebyggelse, samt et godt 

miljø i resipientene. 
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Sammendrag  
EUs rammedirektiv for vann (Vanndirektivet) fra 2000, implementert i norsk rett fra 01.01.2007 ved 

forskrift om rammer for vannkvalitet (vannforskriften), krever at tilstanden i overflatevann og grunnvann 

skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene minst skal 

ha god økologisk og god kjemisk tilstand innen utgangen av 2021. 

Saneringsplanen for avløp beskriver hvordan kommunen skal oppfylle sine plikter til å levere innbyggerne 

i spredt bebyggelse gode avløpstjenester. Planen beskriver også strategi og tiltak for å nå miljøstandarden 

kommunen selv setter og å oppfylle overordnede myndigheters krav til et godt vannmiljø. Kommunen har 

gjennom forurensningslovgivningen ansvar både for å bygge ut og drive avløpstjenester, og å være 

forurensningsmyndighet for avløpsanlegg opp til 10000 pe. Alt arbeid innenfor avløpstjenesten har til 

formål å gi kommunens innbyggere en god håndtering og rensing av avløpsvann med minst mulig risiko 

for negativ påvirkning på nærmiljø og folkehelse, verne det ytre miljøet mot forurensning og redusere 

eksisterende forurensing.  

Formålet med saneringsplanen er å redusere forurensningsbidraget fra mindre avløpsanlegg til et 

akseptabelt nivå, slik at målet om god økologisk vannkvalitet etter hvert oppnås.  

Kommunen er ferdig med kartleggingen av private avløpsanlegg og har konkludert med at det er stort 

behov for opprydding i avløp fra spredt bebyggelse. Svært mange av kloakkutslippene fra spredt 

bebyggelse har dårlig rensing. De fleste anleggene har kun slamavskiller og ingen etterbehandling, noe 

som gir så lav reduksjon av forurensende stoffer som max 10 til 15 %. Ganske mange eiendommer har 

råkloakk uten rensing til sjø.   

Frøya kommune har i sammenheng med saneringsplanen utarbeidet en lokal forurensingsforskrift for 

avløp og der stilles strengere krav til utslipp enn frem til i dag. Denne forskriften skal sikre og ivareta god 

miljøtilstand i resipientene i fremtiden. Det er registrert 2000 private avløpsanlegg i Frøya kommune inkl. 

små bebodde øyer. I henhold til nye lokale rensekrav må ca. 93 % av disse avløpsanleggene oppgraderes. 

Kun 172 av disse anleggene tilfredsstiller nye lokale rensekrav og et grovt anslag er at ca. 1400 må 

oppgradere sine private avløpsanlegg og ca. 450 vil bli tilknyttet kommunalt avløpsanlegg.  

I forhold til tiltak for opprydding av avløp er kommunen delt i 3 soner:  

1. Utvidelse/oppgradering av eksisterende kommunale avløpsanlegg (merket på kartet med grønn farge) 

2. Utbygging av nye kommunale avløpsanlegg (merket på kartet med blå farge)                                                                 

3. Oppgradering av private avløpsanlegg (merket på kartet med lilla farge) 

Kommunen må gjøre nærmere vurderinger i randsoner før en med sikkerhet kan si om de vil bli knyttet 

til kommunalt avløpsanlegg eller forbli private anlegg. Dette vil gjøres i nært samarbeid mellom 

kommunens VA-avdeling og avdeling for forvaltning av spredt avløp.   

Det er behov for noe mer planlegging før en kan gi pålegg om oppgradering av avløpsanlegg. I forbindelse 

med oppgradering av avløpsanleggene er kommunen delt i 11 områder og oppgradering skal skje 



   
områdevis. Fremdriftsplan for og rekkefølgen av oppgraderingen er laget og iht denne planen er 

Nordskagområdet prioritert først. Kommunen har fastsatt en generell tidsfrist (1-3 år) for å etterkomme 

pålegg om utbedring av avløpsanlegg. Dette er avhengig av sårbarhetsklasser og tilstand generelt i det 

enkelte område. Det planlegges at tiltak for å oppnå målsettingen med saneringsplanen skal være utført 

innen utgangen av 2032.      

De totale kostnadene for private eiendommer som må oppgradere sine avløpsanlegg er usikre. Et grovt 

overslag viser kostnader i størrelsesorden 70 millioner kroner for oppgradering av private avløpsanlegg og 

ca. 40 millioner for tilknytning til kommunalt avløpsanlegg. Fellesløsninger for flere husstander kan bli 

rimeligere og vil også ha lavere driftskostnader pr. husstand. Når minst 10 boliger er tilknyttet et 

fellesanlegg, kan eier(e) søke om at kommunen tar over eierskapet og ansvaret for drift og vedlikehold av 

felles del av avløpsanlegget, forutsatt at anlegget er utført etter kommunale retningslinjer (må avtales på 

forhånd).  

I dag finnes det ikke offentlige tilskuddsordninger for denne type private investeringer. Den enkelte 

anleggseier må derfor påberegne å dekke hele kostnaden knyttet til oppgradering av avløpsforhold i 

henhold til ny lokal forurensningsforskrift for spredt avløp. Kommunen kan imidlertid søke Husbanken om 

tilpassingstilskudd og startlån til økonomisk vanskeligstilte. 

Det er viktig å informere befolkningen om bakgrunnen og nødvendigheten av arbeidet med opprydding 

innen avløp og at dette er høyt prioritert hos alle kommunene i Midt-Norge. Det er derfor opprettet et 

nært samarbeid mellom kommunene i Søndre Fosen vannområde og spesielt med nabokommuner som 

Hitra/Snillfjord og Hemne. Det kan også være aktuelt å utvikle dette samarbeidet videre, spesielt 

vedrørende tilsyn av private avløpsanlegg.   
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1 Innledning 
Avløpsvann inneholder bl.a. store mengder av fosfor, nitrogen og organiske stoffer samt termotolerante 

bakterier som f.eks. E-coli. Når for store mengder slik forurensningsmateriale blir tilført en bekk, elv, innsjø 

eller sjø fører det til unormal algevekst og dårlig leveforhold for bunndyr og fisk. Farlige bakterier kan 

påføre mennesker alvorlige sykdommer gjennom aktiviteter som bading og andre aktiviteter i sjøen samt 

gi risiko for overføring av bakterier via f.eks. fisk og skalldyr. Hensynet til kommunens avhengighet av 

havbruksnæringen og fiske er da også vektlagt i denne sammenheng.  

Saneringsplanen vil legge rammene for kommunens videre forvaltning av avløp i spredt bebyggelse. 

Beskrivelser og tilstand av de eksisterende avløpsanleggene er inkludert. Strategien oppsummerer behov 

for revidering av eksisterende eller nye styringsdokument og regler innen forvaltning av avløp i spredt 

bebyggelse, samt videre planer og tiltak. 

EUs rammedirektiv for vann (Vanndirektivet) fra 2000, implementert i norsk rett fra 01.01.2007 ved 

forskrift om rammer for vannkvalitet (vannforskriften), krever at tilstanden i overflatevann og grunnvann 

skal beskyttes mot forringelse, og eventuelt forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene 

minst skal ha god økologisk og god kjemisk tilstand innen utgangen av 2021. Avløpshåndteringen skal 

forhindre at forurensing av resipienten fra avløpsvann ikke har en negativ påvirkning på folkehelse eller 

estetiske kvaliteter i nærmiljøet. 

Frøya kommune ønsker et dokument (saneringsplan) som samlet beskriver kommunens plan for sanering 

av kommunale avløpsanlegg samt opprydding og oppgradering av avløpsanlegg i spredt bebyggelse.                

‘’Spredt avløp” brukes som betegnelse på alle avløpsanlegg i bygninger som har innlagt vann, men som 

ikke er tilknyttet offentlig avløpsledning. Saneringsplanen vil gi rammer for hvordan kommunen jobber 

med avløp i spredt bebyggelse både som myndighet på avløpsområdet og som eier av kommunale 

avløpsanlegg (kommunal eierskap av fellesanlegg). Dessuten beskriver saneringsplanen hvordan 

opprydding av avløpsanlegg i spredt bebyggelse skal skje. Oppryddingen vil bli gjennomført ved at man 

deler kommunen opp i soner og foretar opprydding område for område inntil alle områdene er 

gjennomgått. Gjennomføringen starter i de områdene som er mest forurenset og høyt prioritert på grunn 

av brukerinteresser og fiske.  

1.2 Bakgrunn for planen  
Hovedplanen for avløp 2017-2027, som ble vedtatt i kommunestyret i januar 2017 (sak 9/17) har beskrevet 

status av de kommunale avløpsanleggene og tiltak om hvordan kommunen som forurensningsmyndighet 

skal beskytte vannkvaliteten i resipientene. Der er det også fokusert på at det er viktig å få ryddet opp i 

det spredte utslippet i kommunen og at det bør lages en saneringsplan for avløp i spredt bebyggelse hvor 

kunnskap om eksisterende utslippspunkter dokumenteres og samles for fremtidig arbeid med forbedring 

av avløpsanleggene. Det foreslås at alle private renseanlegg registreres, med eventuelt påfølgende pålegg 

om utbedring dersom forskriftens krav ikke overholdes.  



   
1.3 Juridisk grunnlag   
Frøya kommune er forurensningsmyndighet og har ansvaret for forvaltning av alt sanitært avløp i 

kommunen og kan derfor sette egne lokale krav til rensegrad for avløpsvann. Dette gjelder for alle 

kommunale og private anlegg med kapasitet under 10.000 pe. Gjennom EU`s vanndirektiv pålegges norske 

kommuner å sørge for god miljøtilstand i alt vann innen 2021. Uavhengig av dette bør Frøya kommune 

som er en stor havbrukskommune og avhengig av ren sjø for sunn matproduksjon, vurdere å ta ansvar for 

at sjøen rundt Frøya ikke blir forurenset unødig av sanitært avløp. Dette kan bety at det lokalt kan medføre 

krav om avløpsrensesystemer med høyere rensegrad enn dagens lokale forskrifter krever. Spesielt er det 

viktig at tilførselen av termotolerante bakterier som f.eks. E.coli og næringsstoffer som nitrogen og fosfor, 

holdes på et nivå som ikke påvirker miljøtilstanden i de forskjellige resipientene unødig og som ikke 

kommer i konflikt med brukerinteressene i disse. 

1.4 Rekkefølge for utbedring av anlegg   
Med utgangspunkt i at det er ønskelig å oppnå en så rask bedring i vannkvaliteten i resipientene som mulig 

er det hensiktsmessig å starte saneringen i resipientene med de største utslippene samt å starte 

igangsetting av tiltak så nær resipienten som mulig. Samtidig må også mindre områder med forurensede 

resipienter vektlegges. 

  



   

2 Tilstand på eksisterende avløpsanlegg i Frøya Kommune 
I samarbeid med NMBU (Norges miljø- og biovitenskaplige universitet) har Frøya kommune kartlagt 

spredte avløpsanlegg på fast Frøya, Sula, Mausund og andre små øyer hvor kommunen ikke har 

slamtømmeordning. Resultatene fra undersøkelsen av spredt avløpsanlegg er registret i databasen 

«WebGIS avløp» som er et forvaltingsverktøy for kommunens registrering, søknadsbehandling, drift, tilsyn 

og vedlikehold av spredte avløpsanlegg. «WebGIS avløp» beregner renseeffekt og utslipp fra renseanlegg, 

utslipp til resipienter (vannforekomst) og påvirkning på miljøet. Frøya Kommune har i dag derfor god 

oversikt over hvilke typer anlegg som finnes i kommunen og hvilken tilstand de befinner seg i.    

2.1 Eksisterende renseløsninger i Frøya Kommune  
Pr. i dag er det over 2000 eiendommer i Frøya kommune som har private avløpsløsninger med en eller 

annen form for rensing. Sistranda og Hammarvika har relativt tett bebyggelse og de fleste eiendommer er 

tilknyttet felles kommunal slamavskiller. Noen av eiendommene i dette området har privat slamavskiller 

men uansett er planen å tilknytte disse til nytt renseanlegg som er planlagt satt i drift i 2021/2022. På hele 

Frøya er det kartlagt 2253 private avløpsanlegg (inkl. 228 stk. som har direkte utslipp uten rensing). Av 

dette er det ca. 1250 boliger og ca. 1000 hytter. Nedenfor er oversikt av ulike typer renseløsninger 

eksisterende i Frøya kommune.  

Figur 1: Anleggstyper i Frøya kommune 

 

 



   
Over 90 % av disse renseløsningene består kun av slamavskillere (betong og plast) og mange av disse har 

utløp i eldre sandfilterløsninger som ikke fungerer etter hensikten. Storparten av disse renseløsningene 

tilfredsstiller ikke dagens krav til utforming og renseeffekt og medfører forurensningsproblemer i 

nedbørsfeltene/resipientene.  

2.2 Forurensingsmengde tilført resipienter fra spredt avløp i Frøya kommune 
På grunnlag av registrerte data om belastning, anleggstype, anleggsalder etc. samt brukstid er «WebGIS 

avløp» benyttet til å beregne rensegraden i hvert enkelt anlegg og utslipp av fosfor (P), nitrogen (N) og 

total oksygenforbruk (TOC) ved anlegget. 

For boliger benyttes en belastning tilsvarende antall registrerte beboere i boligen. Data om dette har ikke 

vært tilgjengelig under registreringsarbeidet, og i samråd med kommunen er det derfor benyttet en 

gjennomsnittlig belastning på 2.5 pe pr. husstand.  

I beregningen har vi lagt til grunn total stoffproduksjon fra en person/døgn. Det kan være aktuelt å gjøre 

en vurdering ut fra brukstid - for eksempel for boligområder med omfattende netto pendling ut av 

området og tilsvarende redusert produksjon av avløpsvann over døgnet.  

Ved beregning av rensegrad er det tatt hensyn til anleggets alder og dimensjon i forhold til belastning (pe.) 

for anleggstyper der disse faktorene er av betydning. Dersom dimensjon og alder er ukjent, er det satt en 

lav rensegrad. Erfaring fra kartlegging av anlegg viser at ukjente/usikre forhold oftest bør trekke i anleggets 

disfavør. Funksjonene for rensegrad forøvrig forutsetter at anlegget er i god teknisk stand og etter 

forutsetningene har god driftsfunksjon. Nedenfor følger en oversikt av fosformengder, nitrogen og 

organisk materiale som slippes ut i dag til ulike nedbørfelter fra de 2253 anleggene på Frøya.  

Figur 2: Forurensningsmengde fra spredt bebyggelse 

 

Årlig gir dette en samlet tilførsel fra spredt avløp til alle resipienter på ca. 3180 kg fosfor, 23672 kg nitrogen 

og 50518 kg organisk stoff. Utslippsberegningene er basert på at anleggene fungerer etter 

forutsetningene.    
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2.3 Miljøindeks for eksisterende avløpsløsninger  
Totalt er det registeret ca. 2000 private avløpsanlegg i «WebGIS avløp». Anleggene er delt inn i fem klasser 

avhengig av miljøindeks-verdien, som er et mål på anleggets miljøbelastning. Høy miljøindeks betyr høy 

miljøbelastning. Miljøindeksen er en vektet faktor som kan variere fra 0 til 100 avhengig av samlet 

renseeffekt.  

Figur 3: Fordeling av miljøindeks innen hver anleggstype 

 

 

2.4 Vurdering av de ulike sårbarhet klasser  
Hensikten med saneringsplan er å redusere forurensningsbidraget fra private avløpsanlegg i Frøya 

kommune. Dette vil være et bidrag til å nå målet om god økologisk tilstand i overflatevann i samsvar med 

EUs vanndirektiv. Opprydding i avløpsanlegg i spredt bebyggelse er et viktig tiltak for å nå dette målet. 

Avløp fra spredt bebyggelse er i mange områder en alvorlig kilde til forurensning i resipienter som sjø, 

bekker og mindre vassdrag. Avløpsvann består av organisk materiale og næringsstoffer, som kan føre til 

eutrofiering (overgjødsling) og redusert oksygennivå i vannet. Avløpsvann inneholder også bakterier og 

miljøgifter. 

Frøya kommune er en friluftslivskommune og naturen og vannmiljøet må bevares. Det er knyttet mange 

brukerinteresser til resipientene. Spesielt kan nevnes fiske og bading på sommeren. Kommunen har 



   
vurdert resipientens miljøtilstand i henhold til veiledere som er utgitt i forbindelse med vannforvaltning. 

Nedenfor følger kriterier for resipientvurdering:  

 Brukerinteresser (fiske, bading, vannsport, rekreasjon) 

 Næringsinteresser (havbruk og kystfiske) 

 Økologisk tilstand 

 Mengde kloakkutslipp i resipienten (forurensningsgrad) 

 Planlagte utbyggingsområder 

 Dybdeforhold   

 Strømforhold (påvirkning av andre områder) 

 Terskler  

 Befaring 

I henhold til ovennevnte kriterier er resipientene rundt om på Frøya delt inn i fem sårbarhetsklasser (sårbar 

resipient og høy grad av brukerinteresser, moderat sårbar resipient og brukerinteresser, mindre sårbar 

resipient og brukerinteresser og svært god resipient med brukerinteresser). Klassifiseringen på kart viser 

at miljøtilstanden i flere av resipientene i Frøya kommune er fra mindre til moderat sårbart. 

Figur 4: Miljøtilstand av resipienter på Frøya 

 

https://www.kommunekart.com/?urlid=1343b34c8ddd486782ea7b33786dee98  



   
Ut fra dette settes videre normer for utslippskrav for den enkelte resipient. Normene er innarbeidet i 

lokale forskrifter. Overordnede resipientvurderinger og eventuelt normer for utslippskrav vil være til god 

hjelp for saksbehandlere som skal vurdere enkeltsøknader om utslipp, mens miljømål vil bidra til at 

kommunen prioriterer brukerinteresser og at det arbeides målrettet for å ivareta særlige kvaliteter hos en 

resipient. Utslippets påvirkning på resipienten er avhengig av størrelsen på de andre menneskeskapte 

tilførslene, bakgrunnsavrenning og vannutskiftning. Ved vurdering av hele resipienten, bør ikke 

kommunen se på en søknad isolert, men foreta en helhetlig vurdering ut fra andre tilførsler. Dette gjelder 

spesielt ved søknad om utslipp fra hus og hytter, hvor hvert utslipp isolert sett kan være akseptabelt, mens 

de tilsammen kan gi en uheldig virkning på resipienten i fremtiden.  

Miljømålene er definert som minimumskrav. Det kan derfor settes strengere miljømål i sektorregelverk, 

for eksempel for drikkevannskilde eller på grunn av viktige brukermål som for eksempel mål om 

badevannkvalitet og fiskerinæring. Nedenfor beskrives de ulike sårbarhetsklassene.  

2.4.1 Sårbar resipient med høy grad av brukerinteresser  

Rød farge på kartet viser resipientene som har dokumentert algevekst og på noen steder er det 

dokumentert tarmbakterier (E.coli). For slike resipienter gjelder strengere miljømål hovedsakelig på grunn 

av fiskerinæringen og dårlig økologisk og kjemisk tilstand av resipient. I disse områdene skal kvaliteten på 

vannet være god nok til at formålet med å beskytte fiskerinæringen ivaretas. Krav i den lokale 

forurensingsforskriften om god økologisk-kjemisk og lav E.colikonsentrasjon kan være for svakt til at denne 

hensikten oppnås. Særlige tiltak kan for eksempel være skjerpede krav til utslipp av bakterier.  

2.4.2 Moderat sårbar resipient med brukerinteresser  

Lilla farge på kartet viser resipienter som har stor risiko for eutrofiering på grunn av dårlig vannutskifting. 

Grunne sjøområder med lang fjære og mindre bukter med dårlig økologisk og kjemiske tilstand ligger også 

i denne kategori. Det er registeret algevekst mange steder av resipientene. I slike resipienter kan 

utslippsvannet også føre til luktproblemer, redusert badevannskvalitet og hygieniske problemer ved 

kontakt, for eksempel ved barns lek i lokalmiljøet. For å ivareta slike spesielle hensyn kan kommunen sette 

særlige vilkår eller forby utslipp av avløpsvann for bestemte områder.     

2.4.3 Mindre sårbar resipient med brukerinteresser  

Gul farge på kartet viser resipientene som har liten fare for eutrofiering på grunn av god vannutskifting 

og god økologiske og kjemiske tilstand. I disse områdene er det fokusert på å redusere bakterieutslipp til 

et nivå som er bedre tilpasset brukerinteressene enn i dag.                                                                                                        

Mange resipienter på Frøya er definert som mindre sårbar og med brukerinteresser, og det er fastsatt 

egne miljømål for disse.  

2.4.4 God resipient med brukerinteresser 

Grønn farge på kartet viser resipientene som har god økologisk-kjemisk tilstand og utslippet er ikke så 

stort at avløpene vil ha skadevirkninger på vannmiljøet og brukerinteressene.  

2.4.5 Drikkevannskilde (forbud mot utslipp)  

Svart farge på kartet viser resipientene som er drikkevannskilde. Av drikkevannsforskriften §4 fremgår at 

det er forbudt å forurense vannforsyningssystem (drikkevannskilde) og ledninger. Forbudet omfatter alle 



   
aktiviteter, fra vanntilsigsområdet til tappepunktene, som medfører fare for at drikkevannet blir 

forurenset. Med aktiviteter menes også friluftsliv og annen utøvelse av allemannsretten. Med bakgrunn i 

forannevnte har kommunen satt krav om forbud mot utslipp i Kjerkdalsvatnet og Hammarvatnet og i 

nedslagsfeltet for disse vannene.  

 

  



   

3 Tiltaksplaner for opprydding av avløp i Frøya kommune 
Kommunen ønsker å ha en ansvarlig, tydelig og langsiktig forvaltning av myndigheten og eierskapet på 

avløpsområdet. Det skal ikke være utslipp av avløpsvann uten tilfredsstillende rensing i henhold til nye 

lokale forurensingsforskrifter.  

3.1 Inndeling av tiltakssoner  
Frøya kommune er delt inn i tre tiltakssoner for opprydding av avløp jfr. lokal forurensningsforskrift § 11-

6. Figur 5 viser sonekart for de enkelte soner. Følgende tre tiltaksplaner gjelder for opprydding av 

avløpsanlegg i Frøya kommune:  

1. Utvidelse/oppgradering av eksisterende kommunale avløpsanlegg 

2. Utbygging av nye kommunale avløpsanlegg   

3. Oppgradering av private avløpsanlegg 

  

Figur 5: Tiltakssoner  

 

 

https://www.kommunekart.com/?urlid=07177a21b71948778bac3ac71fed8ed0 



   
 

Tabell 1: Inndeling av soner og aktuelle tiltak 

* Områder som har kommunalt avløpsnett og noe private avløpsanlegget. Avløpsanleggene skal utvides og oppgraderes til nye 

lokale rensekrav.  

** Områder som hverken har kommunalt avløpsanlegg eller er planlagt nytt kommunalt avløpsanlegg (i ht Hovedplan avløp). I 

slike områder må eier oppgradere sitt private anlegge ifht nye lokale rensekrav som fastsatt av Frøya kommune 

Områder/Tiltak  Utvidelse og oppgradering av 
eksisterende kommunale 
avløpsanlegg* 

Utbygging av nye 
kommunale avløpsanlegg 

Oppgradering av private 
avløpsanlegg** 
 

Sistranda                                     ×   

Hamarvika                                      ×   

Flatval                                      ×   

Nesset                                     ×   
 
Dyrvik  

Dyrvik boligfelt                                       ×   

Dørvikan                                ×  

Ervika                                                                                     × 

Hellesvika                                           ×  
Strømøya                                           × 

Sørdyrøya                                           × 

 
 
Nordyrøya  

Hola, Båtvika, 
Øyaveien 

                                         × 

Setra                               ×  

Myrhaug og 
Strandaveien 

                                    ×   

Dalasundet og Klubbaveien                                           × 

 
 
Sandvika  

Grindfara                                      ×   

Bremnesveien                                         × 

Sandvika til 
Espensveien 

                                        × 

Espnes Espnesveien                                         × 

Valen                                    ×  

 
Nordskagsvaet 

Nordskaget                                      ×                                  ×                                       × 

Kverva                                     ×                                  ×                                       × 

Måsøval                                   ×                                       × 

Måsøval til Titran                                         × 

Titran                                          × 

Fillingsnes til Flatval                                         × 

Uttian                                          × 

Sula                                                                        ×                                       × 

 
Mausund  

Gårdsøya                                    ×                                   ×  

Måøya                                     ×                                   ×  

Aursøya                                         × 

Andre små øyer                                          × 



   
3.2 Tiltak plan for grønn sone: Utvidelse/oppgradering av eksisterende kommunale og 

private avløpsanlegg 
Med oppgradering menes at anleggene skal utbedres eller erstattes på en slik måte at kravene i lokale 

forurensningsforskrifter tilfredsstilles. Boliger i grønne soner deles inn i tre kategorier. Nedenfor beskrives 

soner med aktuelle tiltak. 

 Boliger som er knyttet til kommunalt avløpsanlegg: Frøya kommune har 14 kommunale 

slamavskillere med tilhørende utslippsledninger og flere kommunale utslippsledninger fra private 

slamavskillere. Hovedplanen for avløp 2017-2027, som ble vedtatt i kommunestyret i januar 2017 

(sak 9/17), viser at tilstanden til mange av de kommunale avløpsanleggene på Frøya er i dårlig 

tilstand og anleggene må oppgraderes i samsvar med nye lokale rensekrav. 

 Randsoner: Boliger som ligger ved eller i nærheten av kommunalt ledningsnett og hvor det kan 

være aktuelt for Frøya kommune å forlenge kommunale vann- og avløpsledninger. Her vil 

kommunen inngå en dialog med beboerne, for å avklare interessen for tilknytning til kommunalt 

avløpsnett. Kommunen skal oppgradere eksisterende avløpsrenseanlegg i samsvar med nye lokale 

rensekrav. Per i dag har ikke kommunen oversikt om hvilke eiendommer som skal knyttes til 

kommunalt nett. Oppgraderingen skal skje områdevis og etter detaljprosjektering vil kommunen 

utarbeide en konkret tilknytningsplan for hvert enkelt område. Faktorer som skal vurderes ved 

tilrettelegging i slike områder er antall bygninger som kan tilknyttes, deres beliggenhet og avstand 

til eksisterende VA-nett samt fallforhold.  

Det vil for disse områdene være en forutsetning at beboerne samarbeider om et felles privat 

avløpsnett fram til kommunalt tilknytningspunkt. Beboerne anbefales å organisere seg i et privat 

avløpslag. Det må også tinglyses avtaler og rettigheter for fremføring og vedlikehold av privat 

ledningsnett på privat grunn. 

 Boliger som ligger langt fra kommunale vann- og avløpsledninger: og hvor det ikke foreligger 

planer om utbygging eller fremføring av ledningsnett i hovedplan for avløp vil få pålegg om 

oppgradering av private avløpsanlegg.  

3.2.1 Handlingsplan for gjennomføring tiltak i grønn sone 

Tiknytning til offentlig VA-nett vil være en stor fordel for samfunnet, og i et langsiktig perspektiv er den 

beste løsningen at flest mulig er tilkoblet kommunal avløpsnett. 

 Kommunen vil gjøre en helhetlig og grundig vurdering av hvilke eiendommer som skal påkobles 

offentlig nett. Dette er avklaringer som er viktig å få på plass før opprydningen i spredte avløp 

innenfor hvert område starter. Det tas sikte på å bygge eventuelle nye kommunale anlegg samtidig 

med oppgradering av private anlegg i samme tiltakssone så langt det er praktisk gjennomførbart.  

 I områder hvor det kommer eller er planlagt nye ledninger vil det ikke komme pålegg fra 

kommunen om oppgradering av private avløpsanlegg, men det vil komme krav om tilknytning til 

kommunalt avløpsnett når dette bygges. I de tilfeller hvor kommunen planlegger fremførelse av 

offentlig avløpsnett til hus/husklynge, skal eiere av berørte eiendommer varsles om at pålegg om 

tilknytning vil bli gitt etter ferdigstillelse eller under fremføring av offentlig avløpsledning.  

 I områder langt fra kommunalt nett vil det bli sendt ut pålegg om utbedring av private 

avløpsanlegg.    



   
 Separate ledninger leder spillvann i en ledning til renseanlegg og overvann i en annen ledning til 

bekk/sjø, eller overvann håndteres lokalt på eiendommen.  

 Trykkavløp vil være en løsning i områder uten selvfall, med større avstand til kommunalt nett, hvor 

flere husstander kan gå sammen om felles pumpe.  

 Plikten for tilkobling til det offentlige avløpsnettet gjelder normalt ikke om man har et godkjent 

privat avløpsanlegg uten synlige feil eller mangler og som ikke er eldre enn 10 år. Det åpnes likevel 

for at kommunen kan bruke skjønn i forhold til forurensning.    

3.2.2 Framdriftsplan 
Fristen for tilknytning til kommunalt avløpsnett vil bli vurdert for hver enkelt sone. Dersom tiltak ikke er 

gjennomført innen en pålagt frist, vil kommunen fatte vedtak om tvangsmulkt i medhold av 

Forurensningsloven § 73.      

3.2.3 Tilknytningskostnader    

Det finnes ingen offentlig tilskuddsordning og derfor må både oppgradering av private 

avløpsanlegg/ledningsnett og tilknytning til kommunalt ledningsnett bekostes av den enkelte huseier. Det 

finnes flere steder i Frøya kommune hvor det kan bli omtrent lik kostnad for anleggseiere å gå sammen 

om å knytte seg til kommunalt avløpsnett, som at hver enkelt oppgraderer/ivaretar sitt eget private 

avløpsanlegg. I områder der det vil være lønnsomt å bygge ut det offentlige avløpsnettet vil anleggseiere 

på sikt få pålegg om tilknytning til offentlig nett via stikkledning. Stikkledning er ledning som går fra huset 

til kommunalt nett. Tilknytningsgebyr for å koble seg til kommunalt avløpsnett fremgår av gjeldene 

gebyrregulativ.  

Kommunen kan, for boliger som ligger i nærheten av VA-nett, kreve at sanitært avløp tilknyttes offentlig 

avløpsledning. Dersom totale kostnader ifm tilkopling til kommunalt nett overstiger kr 125,000, -inkl. mva. 

(beløpets størrelse er foreløpig et forslag som må til politisk behandling) kan eier søke om 

utbedring/oppgradering av avløpsanlegget i stedet for tilknytning til offentlig avløpsnett. Anleggseieren 

må dokumentere totale tilknytningskostnader for f.eks. prosjektering, utstyr, sanering av eksisterende 

slamavskiller/ledninger og anleggsarbeider samt eventuelt anleggsbidrag til kommunen. Inkludert i dette 

beløpet kan også medregnes installasjoner som for eksempel pumpekum etc. samt eventuelle refusjoner 

til andre private dersom det er aktuelt å påkobles annet privat anlegg.  Tilknytningsgebyr, 

saksbehandlingsgebyr og ekstrakostnader for evt. vannledning etc. skal ikke medregnes.  

3.3 Tiltak plan for blå sone: Utbygging av nye kommunale avløpsanlegg  
Blå sone består av to områder:  

1. Områder som har bare kommunalt ledningsnett uten tilhørende renseanlegg, f.eks. Setra, Sula, 

Gårdsøya, Måøya etc.   

2. Områder hvor kommunen har planlagt (jfr. Hovedplan for avløp 2017-2027) å etablere nye 

kommunale avløpsanlegg f.eks. Dørvikan, Grindfara/Sandvika, Sørskaget/Måsøval og Valen      

 

 



   
3.3.1 Handlingsplan for gjennomføring tiltak i blå sone: 

Iht. Hovedplanen for avløp 2017-2027, som ble vedtatt i kommunestyret i januar 2017 (sak 9/17), skal 

kommunen bygge nye kommunale avløpsanlegg som tilfredsstiller nye lokale krav til utslipp.   

3.4 Tiltak plan for lilla sone: Oppgradering av private avløpsanlegg  
Frøya kommune har god oversikt over antall og tilstand av spredte avløpsanlegg i dag.  På Frøya har store 

deler av kommunen spredt bebyggelse. Det er ca. 2000 private avløpsanlegg registrert i Frøya kommune 

inkl. små øyer uten slamtømmeordning. Mange eksisterende avløpsanlegg har dårlig tilstand og 

tilfredsstiller hverken eksisterende eller nye lokale krav til utslipp. Et grovt anslag er at ca. 1400 av dem 

må oppgradere sine private avløpsanlegg og ca. 450 vil tilknyttes kommunalt avløpsanlegg. Stor avstand 

mellom bygninger og avstand til kommunalt avløpsnett gjør at kostnaden ved å legge kommunalt 

avløpsnett på hele Frøya blir for kostbart.  

Systematisk sanering i spredt bebyggelse skjer ved at et område prioriteres og at alle bygninger innen 

området som har ulovlig utslipp får beskjed om å utbedre avløpet, enten ved tilknytning til offentlig avløp 

eller ved å etablere nytt eller oppgradere privat avløpsanlegg. Tilknytning til offentlig avløp er en prioritert 

løsning der det er relevant. Før sanering starter kartlegges framtidig løsning med offentlig anlegg om det 

er planer om nytt offentlig avløp i nær fremtid eller om det er mulig med tilknytning til eksisterende 

ledninger i området. Dersom det er konkrete planer om utbygging av nyanlegg vil bygninger som skal 

tilknyttes anlegget få pålegg om tilknytning. Avløpsanleggene til resterende eiendommer i området 

saneres ved pålegg om tilknytning til eksisterende ledninger eller pålegg om utbedring av privat 

avløpsanlegg. 

Utover saneringsprosjekter er det kommunens strategi å sanere eksisterende private avløpsanlegg i 

tilknytning til byggesaker. I alle byggesaker hvor det gjøres endringer mht innlagt vann i eksisterende 

bygninger, hvor det søkes om tilbygg/påbygg som inneholder rom med innlagt vann, tilbygg/påbygg over 

en viss størrelse eller nybygg/erstatningsbygg, blir det stilt krav om godkjent avløp. Her gjelder samme 

strategi knyttet til valg av avløpsløsning som nevnt i lokale forurensningsforskrifter. Dersom det er mulig 

med tilknytning til offentlig avløp skal det være godkjent avløpsløsning. Hvis det ikke er mulig med 

tilknytning etableres et privat renseanlegg godkjent etter gjeldende regelverk. Dersom det er tiltak på en 

eiendom med flere bygninger stilles det krav til at hele eiendommen må ha godkjent avløp, dvs. at alle 

bygninger med innlagt vann og utslipp av sanitært avløpsvann på eiendommen må ha godkjent 

avløpsanlegg, fortrinnsvis ett felles anlegg.  

Kommunen planlegger nye rensekrav (lokale forskrifter) og da vil følgende renseløsninger ikke være tillatt: 

 Direkte utslipp til terreng eller resipient.  

 Gammel betongtank (Septiktank)   

 Kun slamavskiller i sårbart, moderat og mindre sårbar område  

 Gamle sandfilteranlegg  

 Innlagt vann uten tilfredsstillende avløpsløsning.   

 

  



   

4 Handlingsplan for gjennomføring av tiltak i spredt bebyggelse (lilla sone) 
Handlingsplanen skal gi en beskrivelse av hvordan arbeidet med oppgradering av avløpsanlegget skal 

gjennomføres. Det må også avklares hvilke anlegg som kan bestå. Utbedring av avløpsanleggene som skal 

tilfredsstille nye lokale krav for hele kommunen vil gå over flere år. Det tas sikte på å bygge/utvide 

eventuelle nye kommunale anlegg samtidig med oppgradering av private anlegg i samme tiltakssone.  

4.1. Fremdriftsplan for opprydding i spredt bebyggelse    
Nedenfor er fastsatt en rekkefølge og fremdriftsplan for opprydding i avløp i Frøya kommune. Den er 

basert på en vurdering av resipientene tilstand, brukerinteresser og aktuelle tiltak i hver enkelte område. 

Før kommunen kan gi pålegg om oppgradering av private avløpsanlegg må det være avklart hvilke 

eiendommer som skal knyttes til det eksisterende kommunale avløpsnettet og i hvilke områder det skal 

bygges nye kommunale avløpsanlegg.  

I Hovedplanen for avløp 2017-2027 er det redegjort for områdene hvor kommunen skal utvide og utbygge 

nye kommunale avløpsanlegg. Det vil imidlertid ta tid før kommunen kan komme med detaljprosjektering 

for hvert enkelt område og som samtidig vil avklare hvilke eiendommer som skal knyttes til kommunalt 

avløpsanlegg. Nordskaget, som er vurdert å være mest kritisk utsatt i forhold til brukerinteresser og da 

hovedsakelig med bakgrunn i hensynet til havbruksnæringen, er prioritert først i rekkefølgen. 

Oppgraderingen av private avløpsanlegg vil starte med de områdene (områder i rekkefølge 2 til 8) som 

ikke har kommunalt avløp eller som ikke inngår i Hovedplan for avløp 2017-2027. I slike områder må eier 

oppgradere sitt private anlegg iht. nye lokale rensekrav. Deretter følger områdene (områder i rekkefølge 

9 og 10) hvor kommunen skal utvide og/eller bygge nye kommunale avløpsanlegg. Eiendommer som ikke 

er aktuelle å tilknytte kommunalt avløpsanlegg vil få pålegg om oppgradering av sine private avløpsanlegg. 

Fremdriftsplanen blir laget som et arbeidsverktøy og vil kunne endres underveis hvis det erfares at 

justeringer er nødvendig.    



   
Figur 6: Rekkefølge av områder for oppgradering av avløpsanlegg 

 

https://www.kommunekart.com/?urlid=8cd741a2f543433ca7e0a0b6ac26138e 

  

 

 

 

 

 



   
 

Tabell 2: Fremdriftsplan for oppgradering av avløpsanlegg 

Rekke-
følge 

Soner   2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 Nordskaget
, Sula 

            

2 Titran              

3 Sandvika, 
Strømøya   

            

4 Sør-  Nord-
dyrøy 

            

5 Uttian, 
Inntian 

            

6 Daløya, 
Haugen  

            

7 Fillingneset
Skards-
vågen 

            

8 Mausund 
(Aursøya) 
Bogøya 

            

9 Sist., Ham., 
Flatv., Nes. 
Valen 

            

10 Mausund, 
Grindfara, 
Dy. ferjekai  

            

11 Resterende 
små øyer  

            

 

4.2 Informasjon til innbyggerne 
For de som må gjøre tiltak på sine private avløpsanlegg for at de skal tilfredsstille nye rensekrav kan dette 

medføre store investeringer. Kommunen vil derfor i forkant gi informasjon om hvorfor tiltak i spredt 

bebyggelse må igangsettes. Informasjonskilder kan være lokalpressen, arrangerte møter i lokalmiljøene, 

utsendelse av informasjonsmateriell, etc. Alle berørte som må gjøre tiltak på sitt private avløpsanlegg vil 

som minimum bli varslet i brevform. Informasjonen som vil bli gitt vil fokusere på hvorfor det er nødvendig 



   
med tiltak og hva som må gjøres. Utfordringene i resipientene skal beskrives, og det skal forklares hvorfor 

det er nødvendig å redusere utslippene fra avløpsanleggene. Det blir også viktig å informere om hvilke 

andre tiltak som blir gjort for å redusere utslipp fra eventuelle andre kilder i kommunen.  

Forvaltningsvirksomheten i kommunen vil samle all informasjon på ett sted slik at det er lett å finne tilbake 

til publisert informasjon. Informasjon som legges ut kan blant annet være generell informasjon om 

kommunes eget regelverk, aktuelle renseløsninger, prosjekterende og utførende, linker til nødvendige 

skjemaer, politiske saker, forskrifter, nyheter mm.    

4.3 Fellesanlegg  
Det stilles krav om fellesanlegg for avløp så fremt det er teknisk mulig og økonomisk forsvarlig og 

forholdene for øvrig ligger til rette for dette. Dette er relativt sett en rimeligere investering for den enkelte 

abonnent og drift og vedlikeholdskostnadene blir lavere. For kommunen som forurensningsmyndighet er 

fellesanlegg å foretrekke av hensyn til både redusert forurensning samt redusert 

arbeidsmengde/håndtering (forvaltning/kontroll/tilsyn) med færre renseanlegg.  Abonnenter bestemmer 

selv tilknytningspunkt og setter avgrensning på område for felles anlegg i hver enkelt sak. Søker må lage 

en teknisk plan (avløpsplan) for felles privat avløpsanlegg. Den tekniske planen legges ved 

utslippssøknaden. Avløpsanlegget skal dimensjoneres for det maksimale antallet eiendommer i området 

som skal tilknyttes fellesanlegget via felles eller privat ledning.  

4.3.1 Flere byggetrinn  

Dersom utbygging er tenkt i flere byggetrinn må søker vise på kart hvilke ledningsstrekk som skal bygges 

i de forskjellige byggetrinnene. Teknisk plan må inneholde dokumentasjon på at anlegget vil ha 

tilfredsstillende funksjon ved alle utbyggingstrinn. 

4.3.2 Erklæringer  

Det kreves erklæringer for følgende forhold: 

 At flere eiere er ansvarlig for at gjeldende vilkår vedrørende privat felles avløpsanlegg blir fulgt  

 At senere utvidet bruk av etablert felles privat vann- og avløpsanlegg blir godkjent av eierne  

 At det er innhentet tillatelse til å legge, drifte/vedlikeholde og skifte ut privat avløpsanlegg på 

andres eiendom 

4.3.3 Eierskap  

Når minst 10 boliger er tilknyttet et fellesanlegg, kan eier(e) søke om at kommunen tar over eierskapet av 

felles del av avløpsanlegget (renseanlegg og utslippsledninger). Dersom Kommunen tar over eierskapet vil 

kommunen bli ansvarlig for drift og vedlikehold, og tilknyttede boliger blir da abonnenter i kommunens 

avløpsordning. Eiendommen er selv eier og driftsansvarlig for stikkledning mellom renseanlegg og bolig 

samt eventuelle installasjoner i denne ledningen som f.eks. pumpestasjon. Forutsetningen for kommunal 

overtagelse er at avløpsanlegget er utført iht kommunale retningslinjer (se punkt 3.3) og at dette avtales 

med kommunen før søknad om utslippstillatelse blir sendt kommunen. Kommunen vil da følge opp 

byggingen av anlegget. Ved overtakelse må de tilknyttede boligeiendommene betale tilknytningsgebyr til 

kommunen iht det til enhver tids gjeldende Gebyrregulativ for Frøya kommune. 



   
Dersom kommunen ikke tar over eierskap av fellesanlegget skal det etableres et selskap som står ansvarlig 

for drift og vedlikehold av avløpsanlegg og utslippsledning. Større private behandlingsanlegg for avløp skal 

organiseres som andelslag eid av brukerne. Selskaps-/sameieavtalen må inneholde informasjon om - hvem 

som deltar i sameiet - hvilke ledninger som inngår i sameiet, herunder hvilke ledninger som eies i fellesskap 

- vedlikeholdsansvaret for ledningene, inklusive en fordelingsnøkkel for kostnadene. Selskaps-

/sameieavtalen skal tinglyses.  

4.4 Finansering og Tilskuddsordning   
Det er anleggseier som er ansvarlig for at avløpsanlegget fungerer tilfredsstillende og må selv dekke hele 

kostnaden med oppgradering av sitt avløpsanlegg. For enkelte med svak økonomi kan kostnadene bli 

uhåndterlige. Kommunen har imidlertid ikke anledning til å frita noen fra pålegg med bakgrunn i den 

økonomiske situasjonen men kommunen kan søke Husbanken om tilpassingstilskudd og startlån til  

økonomisk vanskeligstilte. Midlene tildeles den enkelte av kommunen.  

Dispensasjon ifm oppgradering av avløpsanlegg                                                                                                                                                      

Det vil i særskilte tilfeller bli gitt dispensasjoner. Hva disse innebærer avhenger av hva som ligger til 

grunn i hver enkelt sak. Kommunen vil utarbeide kriterier og retningslinjer for behandling av søknader 

om dispensasjon. 

4.5 Økonomi  
Frøya kommune planlegger å fastsettes ulike rensekrav for ulike områder avhengige av resipientenes 

tilstand. Disse rensekravene er strengere enn dagens krav og medfører at ca. 93 % av de eksisterende 

avløpsanleggene må oppgraderes for å tilfredsstille de nye lokale rensekravene til utslipp. Noen av disse 

abonnentene skal oppgraderes delvis og noen må etablere nye avløpsanlegg. Kostandene vil selvsagt 

derfor variere. Oppgraderingen av avløpsanleggene skal skje områdevis og før kommunen foretar 

detaljprosjektering av hvert enkelt område, er det svært vanskelig å estimere eksakt totalkostnad for 

oppgraderingsarbeidene.  

Et grovt kostnadsoverslag for oppryddingsarbeidene er foretatt. Følgende forutsetninger er lagt til grunn 

for overslaget:  

 Antall boliger som vil få pålegg om oppgradering av private avløpsanlegg: ca. 1400 

 Antall boliger som vil få pålegg om tilkopling til kommunalt nett: ca. 450 

 Kostnadsområde per oppgradert private anlegg: ca. kr. 10-125.000 (gjennomsnitt ca. 50.000). 

 Kostnadsområde per tilkobling til kommunalt nett: ca. kr. 40 -125.000 (gjennomsnitt ca. 90.000). 

Prosjektet med opprydding i mindre avløpsanlegg vil berøre veldig mange anleggseiere i kommunen og gir 

økonomiske utfordringer for både kommunen og berørte anleggseiere. Med utgangspunkt i overnevnte 

gjennomsnittskostnader vil totalkostnaden bli ca. 70 millioner kroner for oppgradering av private 

avløpsanlegg og ca. 40 millioner for tilknytning til kommunalt avløpsanlegg (ordinær tilknytningsgebyr til 

kommunen er da ikke medtatt). 



   
4.6 Frivillig oppgradering av avløpsanlegg 
Den planlagte oppgraderingen av avløpsanleggene skal skje områdevis og kommunen har bestemt 

rekkefølgen av oppryddingsprosessen.  Det forslås at kommunen legger forholdene til rette og motiverer 

folk i spredt bebyggelse hvor kommunen ikke skal etablere kommunale anlegg til uoppfordret å utbedre 

sine avløpsanlegg, fremfor å ta i bruk tvangsmidler slik som pålegg om installasjon av renseanlegg. I forslag 

til ny forskrift om gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn gis det derfor mulighet til fritak for 

saksbehandlingsgebyr for alle som oppgraderer sitt anlegg før opprydding starter i dette området. Dette 

bør gjelde for hele kommunen, ikke bare de områder med størst prioritert.   

4.7 Kommunen ressursbehov  
Oppryddingen av spredt avløp i et slikt omfang vil være svært ressurskrevende for kommunen når det 

gjelder veiledning og saksbehandling av utslippssøknader. I tillegg vil det være behov for regelmessig 

kontroll av anleggene, samt noe kontroll og oppfølging av anleggene etter en tids drift. 

Antatt ressursbehov i oppryddingsperioden er stipulert til ca. 11 årsverk frem til alle pålegg er avsendt. For 

å gjennomføre hele saneringsplanen tar det ca. 13 årsverk. Det er ca. 1400 private avløpsanlegg som må 

oppgraderes og kommunen kan sannsynligvis ikke greie å behandle mer enn 150 saker pr. år. Kommunen 

vil etablere gode rutiner og systemer for oppfølging av pålegg frem til pålegget er rettet.  

4.7 Valg av renseløsning  
Det finnes flere løsninger for rensing av sanitært avløpsvann. For godkjenning av renseløsning skal 

utslippskrav iht. lokal forurensingsforskrift med retningslinjer oppfylles. Godkjente og mulige 

renseløsninger er beskrevet i lokal forurensingsforskrift.    

4.8  Stille kompetansekrav til utførende, prosjekterende og kontrollerende    
Kommunen kan stille krav til kompetanse når det skal planlegges, prosjekteres og bygges avløpsanlegg og 

disse fremgår av kommunens lokale forurensningsforskrift for avløp.   

4.9  Hvilke tiltak er søknadspliktige? 
 Alle nye utslipp av sanitært avløpsvann, og vesentlig økning av bestående utslipp, er 

søknadspliktig jamfør Forurensingsforskriften § 12-3. Det vil si alt utslipp av avløpsvann der det 

er innlagt vann (tank som har over 25 liter vann), og også der det etableres toalett med 

vannspyling uten at det er innlagt vann (for eksempel vakuumtoalett med utslipp til tett tank).  

 Utslipp av gråvann (vann fra dusj og kjøkken) der det har innlagt vann 

Merk! Alt avløpsvann føres ut av huset kalles utslipp - uansett om det går til infiltrasjon, tett tank eller 

annen løsning.       

4.10 Hvilke tiltak er ikke søknadspliktige? 
 Utslipp av gråvann (vann fra dusj og kjøkken) der det ikke er innlagt vann- det vil si der det ikke 

er ført vann inn via ledning/ rørsystem. Vannet skal bæres inn, og spres ut igjen i terrenget (ikke 

på kun ett bestemt punkt). Det er lov å ha tank inne på maksimalt 25 liter til dette formålet. 

 Biologisk toalett, forbrenningstoalett eller lignende 



   
4.11 Samarbeid med nabokommuner 

 4.11.1 Søndre Fosen nettverksgruppe for spredt avløp  
Frøya kommune har gjennomført kartlegging av spredte avløpsanlegg og tilhørende resipienter. Dette gir 

kommunen en god del erfaring og kunnskap om de faktiske forhold innenfor dette fagfeltet. Kommunen 

samarbeider med kommunene som inngår i Søndre Fosen vannområde (Hitra, Hemne, Agdenes og 

Snillfjord) om redusering av utslipp fra avløp. Dette gir viktig kunnskap om hva andre kommuner gjør for 

å redusere utslipp fra de kommunale og spredte avløpsanleggene og hva landbruket gjør for å redusere 

sine utslipp. Deltagelse i nettverksgruppen gir også muligheter for å kunne videreføre samarbeidet inn på 

tilsynsområdet. Kommunen tar sikte på å kjøre informasjonsmøter i samarbeid med Søndre Fosen 

nettverksgruppe når det arrangeres seminar innenfor dette fagfeltet for lokale entreprenører. Erfaring fra 

andre kommuner som har tilsvarende samarbeid har vist at dette er svært positivt. I slike møter er det 

også viktig å gi god veiledning av mer praktisk art. Blant annet gis informasjon om kommunens eget 

regelverk, aktuelle renseløsninger, renseanleggleverandører, godkjente prosjekterende og hvor man kan 

få svar på fagrettede spørsmål. 

  



   

5 Saksgang 
5.1 Informasjonsmøter med anleggseiere og entreprenører/utførende  
Før kommunen sendes varsel om pålegg vil innbyggerne inviteres til et informasjonsmøte i forbindelse 

med oppgradering av sine renseløsninger. Da gis innbyggerne mulighet til å komme med innspill før de får 

varsel om pålegget. Informasjonsmøter vil være en arena hvor anleggseiere kan få snakket med 

saksbehandlere i kommunen og samtidig knytte kontakter med potensielle leverandører av anlegg og 

tjenester. Informasjonsmateriell som deltakerne kan ta med seg hjem bør være tilgjengelig på møtet 

5.2 Varsel om pålegg  
Varselet gis i samsvar med Forvaltningsloven § 16. Frist for mottaker til å komme med en uttalelse til 

varselet er 3 uker. I varselet skal det gis informasjon om det kommende pålegget, bakgrunn for pålegget 

og opplysninger om videre saksgang. 

5.3 Pålegg om oppgradering av avløpsanlegg  
På bakgrunn av resultatene av kartleggingen av anleggene i de forskjellige nedbørfelt vil abonnenter som 

ikke tilfredsstiller nye lokale rensekrav, motta pålegg om utbedring. Frøya Kommune benytter 

dataprogrammet «WebGIS avløp» i arbeidet med oppfølgingen av påleggene. For alle pålegg gis det en 

tidsfrist på 2 år.  Frøya kommune bør etablere gode rutiner og systemer for oppfølging av pålegg frem til 

pålegget er oppfylt.  

5.4  Søknad om utslippstillatelse   
Alle nye utslipp, samt rehabilitering av bestående avløpsanlegg og vesentlig økning av bestående utslipp, 

er søknadspliktig i henhold til Plan- og bygningsloven kap. 20. Krav om utslippstillatelse gjelder for bolig og 

fritidshus, bedrifter og andre virksomheter med innlagt vann. En innvendig fast montert tank på inntil 25 

liter går ikke under begrepet innlagt vann. Det er ansvarlig eiers ansvar å fylle ut en fullstendig søknad med 

alle opplysninger kommunen trenger for å kunne behandle søknaden. Et lokalt rørleggerfirma, 

entreprenørfirma eller konsulentfirma kan være behjelpelig med å utarbeide og sende inn søknad til 

kommunen. Kommunen skal behandle søknaden innen 6 uker fra fullstendig søknad med vedlegg er 

mottatt. Dersom søknaden mangler opplysninger eller dokumentasjon, eller det er søkt om unntak fra 

standardkravene i forskriften, vil dette kunne forsinke behandlingen. Det samme gjelder dersom det har 

kommet inn protester fra berørte parter. 

5.5  Varsel om tvangsmulkt/Påminnelse  
Brev med påminnelse om frist for å etterkomme pålegget sendes ut om lag 3 måneder før fristen utløper 

for utbedring av avløpsanlegget. Påminnelse sendes både til de som ikke har søkt om utslippstillatelse, og 

til de som har søkt om utslippstillatelse men der kommunen ikke har fått melding om at anlegget er 

etablert (mottatt søknad om brukstillatelse). Samtidig varsles sanksjoner (tvangsmulkt) dersom pålegget 

ikke etterkommes. 

5.6  Tvangsmulkt  
Vedtak om tvangsmulkt kan fattes med hjemmel i Forurensningslovens § 73 dersom avløpsanlegget ikke 

er oppgradert innen fristens utløp. Tvangsmulkt kan fastsettes når overtredelse av loven eller vedtak i 

medhold av loven er oppdaget. Tvangsmulkten begynner å løpe dersom den ansvarlige oversitter den frist 



   
for retting av forholdet som forurensningsmyndigheten har fastsatt. Tvangsmulkt kan også fastsettes på 

forhånd og løper da fra eventuell overtredelse tar til. Det kan fastsettes at tvangsmulkten løper så lenge 

det ulovlige forhold varer, eller at det forfaller for hver overtredelse. Tvangsmulkt fastsettes som løpende 

mulkt eller engangsmulkt.  

5.7  Klage  
Den avgjørelsen retter seg mot kan klage over vedtaket i henhold til forvaltningsloven § 28. I tillegg kan 

andre personer som saken direkte gjelder eller som har rettslig klageinteresse klage over vedtaket. 

Hovedutvalget for forvaltning (HFF) er første klageinstans ved pålegg om oppgradering, avslag på søknad 

om dispensasjon og vedtak om tvangsmulkt. Klagefristen er tre uker i henhold til fvl. § 29 fra den dagen 

underretningen om vedtaket kom frem til mottaker. Klagen må være postlagt innen fristens utløp. Klager 

som kommer inn etter fristens utløp, blir avvist, hvis det ikke foreligger særlige grunner. Det må derfor 

opplyses om årsaken til forsinkelsen. 

5.8  Byggekontroll av anlegg under bygging eller ved ferdigstillelse 
Kommunen vil gjennomføre byggekontroll på anlegg enten under bygging eller i forbindelse ved 

ferdigstillelse av anlegg. Slik praksis bidrar til at flere anlegg blir bygd riktig samtidig som det gir erfaring til 

aktuelle ansatte om hvordan anlegg skal bygges. Pr. i dag har ikke Frøya kommune ressurser til å 

gjennomføre byggekontroll av alle anlegg som bygges, men det legges opp til obligatorisk byggekontroll 

for noen anleggstyper som f.eks. minirenseanlegg, prefabrikerte infiltrasjonsanlegg, filterbedanlegg og 

etterpoleringsanlegg, fordi dette er anlegg som stiller store krav til prosjekterende og utførende. 

5.9 Tilsyn og kontroll  
Kommunen er forurensningsmyndighet og plikter med dette å utføre tilsyn med anleggene. Dette tilsynet 

omfatter både kontroll av anleggenes ytelse, samt kvalitet på utført service og vedlikehold. Renseeffekten 

for avløpsanlegg vil være avhengig av god drift og service. Kommunene skal føre kontroll med hvordan 

anleggene driftes og avklare behov for tilsyn og kontrollrutiner. 

Årlig rapport til kommunen fra serviceutførende og slamtømmefirma skal gi en kortfattet oversikt over 

status på det enkelte avløpsanlegget. Rapporten danner grunnlag for kommunens videre arbeid med 

avløpsanlegg og bør være et godt utgangspunkt for kommunen til å fastsette hvilke anlegg som krever 

videre oppfølging fra kommunens side og hvilke anlegg kommunen bør prioritere å føre tilsyn med. 

Kommunen bør gi en tilbakemelding til det foretaket som oversender årsrapporten. Anleggseier får ingen 

tilbakemelding på årsrapporten, men på bakgrunn av opplysningene i årsrapporten, kan kommunen følge 

opp anlegget mot anleggseier.  

Kommunen har laget egen tilsynsstrategi som beskriver rutiner for å utføre tilsyn og kontroll av 

avløpsanlegget.   

 



   
5.10 Ulovlighetsoppfølging  
Oppfølging av ulovligheter er et viktig ledd i å sikre at forurensningsloven/forurensningsforskriften følges. 

Oppfølging av ulovlige avløpsanlegg skal gi en preventiv virkning for abonnentene i Frøya kommune, slik 

at omfanget av ulovlige tiltak og utslippsforhold reduseres. 

Eieren av avløpsanlegget er ansvarlig for at anlegget drives og vedlikeholdes slik at kravene i 

avløpsforskriften og leverandørens anvisninger følges.  

Dersom kommunen gjennom kontroll eller på annen måte avdekker feil, lekkasje og ulovlige utslipp eller 

brudd på denne avløpsforskriften, kan kommunen pålegge eier av avløpsanlegget å sette i verk tiltak for å 

hindre forurensing eller rette feil innen en gitt frist i samsvar med Forurensningsloven § 7. I slike tilfeller 

kan kommunen, dersom ansvarlige ikke iverksetter eventuelle tiltak, fastsette 

ulovlighetsgebyr/overtredelsesgebyr. Tvangsmulkt kan også ilegges   i forbindelse med akutt forurensning. 

Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på dette men gebyret skal sørge for at avløpsanleggene 

ikke fører til forurensning, helseplager eller representere en sikkerhetsrisiko og at alle krav i 

utslippstillatelsen tilfredsstilles. Oppfølging av ulovlige tiltak behandles etter forurensningsloven og 

forurensningsforskriften.  

Tiltaket/anlegget betraktes som ulovlig dersom: 

 Avløpsanlegget er etablert/rehabilitert uten utslippstillatelse  

 Anleggseier ikke følger vilkår som settes i utslippstillatelsen. Avdekkes feil, mangler eller ulovlig 

utslipp blir eier kontaktet og oppfordret til å bringe utslippet til opphør eller rette eventuelle feil 

og mangler.  

 Anleggseier ikke følger pålegg om opphør av ulovlig utslipp innen gitt frist. 

 Avløpsanlegg tas i bruk uten brukstillatelse eller ferdigattest. 

Forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet skal særlig legges vekt og må prioriteres. Kommunen har laget 

egen strategi for oppfølging av ulovligforhold.    

  



   

6 Kommunens virkemidler 
6.1 Juridiske og administrative virkemidler  
Under følger en kort beskrivelse av aktuelle lover og forskrifter som er gjeldende ved opprydding av 

avløpsanlegg i spredt bebyggelse. For detaljer se dokument ‘lover og hjemmel for kommune’.   

6.1.1 Forurensningsloven kapittel 4 

§ 7 om plikt til å unngå forurensning 

Eiendommer med anlegg som ikke oppfyller dagens rensekrav, pålegges oppgradering av sitt anlegg med 

hjemmel i forurensingsloven § 7.  

§ 8 om begrensninger i plikten til å unngå forurensninger 

Vanlig forurensning fra boliger, fritidshus, forretnings- eller forsamlingslokaler, skoler, hoteller og 

lagerbygg ol. er tillatt med mindre det er gitt særlige forskrifter etter § 9. For utslipp av sanitært avløpsvann 

må det likevel søkes om tillatelse med mindre noe annet er bestemt i forskrift. 

§ 11 om tillatelse til forurensning 

Forurensningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til virksomhet som kan medføre forurensning. 

Forurensningsmyndigheten skal om mulig søkes løst for større områder under ett og på grunnlag av 

oversiktsplaner og reguleringsplaner. Hvis virksomheten vil være i strid med endelige planer etter plan- og 

bygningsloven skal forurensningsmyndigheten bare gi tillatelse etter forurensningsloven med samtykke 

fra planmyndigheten. 

§ 18 (endring og omgjøring av tillatelse) 

Når det gjelder eiendommer med utslippstillatelse kan kommunen i medhold av forurensningsloven § 18 

oppheve eller endre vilkår i tillatelse og om nødvendig kalle tillatelse tilbake. Kommunen kan etter 

forurensningsloven § 23 beslutte at avløpsvann kan ledes inn i en annens avløpsanlegg. Det er en 

forutsetning at anlegget som får tilknytningen, har godkjent kapasitet som dekker det totale utslippet. 

Vedtaket gir eier av avløpsanlegget plikt til å godta tilknytning. Dersom tilknytningen forutsetter 

framføring av ledning over annen manns grunn, må dette skje gjennom eget ekspropriasjonsvedtak i 

medhold til oreigningsloven, dersom ikke samtykke foreligger.  

§§ 21-26 om krav til utførelse, tilknytning, drift- og vedlikehold og tømming av avløpsanlegg 

Forurensningsforskriften er hjemlet i forurensningsloven og gir bestemmelser om utslipp av sanitært 

avløpsvann. 

§ 46 (aksjoner mot akutt forurensning) 

Oppstår det akutt forurensning eller fare for akutt forurensning, skal den ansvarlige i samsvar med § 7 

iverksette tiltak for å avverge eller begrense skader og ulemper. 

Ved større tilfeller av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning kan statlig myndighet helt eller 

delvis overta ledelsen av arbeidet med å bekjempe ulykken. Dersom den ansvarlige ikke iverksetter 

tilstrekkelige tiltak, skal vedkommende kommune søke å bekjempe ulykken. Kommunen skal varsle statlig 

forurensningsmyndighet som yter nødvendig bistand.  



   
§ 73. (tvangsmulkt ved forhold i strid med loven) 

For å sikre at bestemmelsene i denne lov eller vedtak i medhold av loven blir gjennomført, kan 

forurensningsmyndigheten fatte vedtak om tvangsmulkt til staten.  

§ 74. (umiddelbar gjennomføring ved forurensningsmyndigheten) 

Har forurensningsmyndigheten gitt pålegg i medhold av § 7 fjerde ledd eller § 37 første eller annet ledd 

som ikke etterkommes av den ansvarlige, kan forurensningsmyndigheten sørge for iverksetting av 

pålagte tiltak. 

§ 76 kommunen vurderer å utbedre avløpsledningen for eiers regning 

Kommunen kan etter forurensingsloven § 74 sørge for iverksetting av tiltakene, herunder å bruke, og om 

nødvendig volde skade på eiendom, når det er gitt pålegg som ikke er etterkommet. Kommunen vil kreve 

utgiftene til gjennomføringen refundert av ansvarlig eier, jf. forurensningslovens § 76. 

6.1.2  Forurensningsforskriften  

Forurensningsforskriften er hjemlet i Forurensningsloven og gir i del 4 om avløp bestemmelser om utslipp 

av sanitært avløpsvann. Kommunen har myndighet etter Forurensningsforskriften for avløpsanlegg opp til 

10.000 pe. Forurensningsforskriften kapitel 12 omhandler utslipp fra spredt avløp på mindre enn 50 pe. I 

tillegg er det i Forurensningsforskriften § 12-6 gitt hjemmel til å fastsette lokale forskrifter dersom det er 

nødvendig ut fra forurensningsmessige forhold eller brukerinteresser. Kravene i lokal forskrift skal erstatte 

kravene i §§ 12-7 til 12-13.  

Lokale avløpsforskrifter  

Frøya kommune planlegger å utarbeide ny lokal forurensingsforskrift for å beskytte vannkvaliteten i sjøen. 

I ny lokale forskrift har kommunen fastsatt strengere og ulike rensekrav for ulike områder.  Denne 

forskriften supplerer reglene i Forurensningsforskriften kapittel 11 og 12, den gir kommunen hjemmel for 

å kreve nødvendig utbedringer samt beskriver krav til renseløsninger for spredt bolig- og fritidsbebyggelse 

i kommunen. Forskriften må sendes til politisk behandling med hjemmel i Forurensningslovens § 9 og 

Forurensningsforskriften § 12-6. Denne forskriften erstatter Forurensningsforskriftens § 12-7 til § 12-13. 

For øvrig gjelder bestemmelsene i Forurensningsforskriften.  

6.1.3 Plan- og bygningsloven  

Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. 

Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver og gi grunnlag 

for vedtak om bruk og vern av ressurser. Byggesaksbehandling etter loven skal sikre at tiltak blir i samsvar 

med lov, forskrift og planvedtak. Det enkelte tiltak skal utføres forsvarlig. Planlegging og vedtak skal sikre 

åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Det skal legges vekt 

på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives. Prinsippet om universell 

utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. Det samme gjelder hensynet 

til barn og unges oppvekstvilkår og estetisk utforming av omgivelsene. I plan-og bygningsloven er følgende 

paragrafer mest relevante for avløp: Kap. 19 Dispensasjon, Kap. 20 Søknadsplikt, Kap. 27 Tilknytning til 

infrastruktur, Kap. 30 Krav til særskilte tiltak, Kap. 32 Ulovlighetsoppfølging.    



   
6.1.4 Forvaltningsloven  

Loven gjelder den virksomhet som drives av forvaltningsorganer når ikke annet er bestemt i eller i medhold 

av lov. Som forvaltningsorgan regnes i denne lov et hvert organ for stat eller kommune. Privat rettssobjekt 

regnes som forvaltningsorgan i saker hvor det treffer enkeltvedtak eller utferdiger forskrift. I 

Forvaltningsloven er følgende paragrafer mest relevante for avløp: § 11 (veiledningsplikt), § 16 

(forhåndsvarsling), § 18 (partenes adgang til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter), § 28 (vedtak som 

kan påklages, klageinstans), § 29 (klagefrist), § 30 (når klagen må være fremsatt), § 31 (oversitting av 

klagefristen), § 32 (klagens adressat, form og innhold). 
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Sammendrag 

Sweco Norge har i dette oppdraget befart eksistrende situasjon på alle kommunale 
avløpsanlegg i Frøya kommune. Tilstand er kartlagt, og anlegget er registeret digitalt.  

Det registrerte avløpsnettet er av meget varierende kvalitet, og problemer med inntrengig 
av fremmedvann i avløpsnettet tærer på eksisterende slamavskillere. Det er også 
registrert et behov for strengere krav til entreprenører som utfører VA-arbeider i 
kommunen. Utført sårbarhetsanalyse viser at resipienten utenfor Frøya er stedvis meget 
sårbar. Det er et mål i kommunen om å ha en sjø med god vannkvalitet som sikrer 
industri, fiske og rekreasjon.  

Med bakgrunn i dette er det lagt frem forslag om omfattende oppgradering av det 
kommunale avløpsnettet i kommunen, utarbeidet i samråd med Frøya kommune. Dette er 
samlet i en handlingsplan, vist nedenfor. Det er planlagt å føre flere abonnenter inn på 
det kommunale nettet ved å etablere avskjærende ledninger. Kommunens stedvise 
kuperte topografi gjør det det nødvendig å etablere pumpestasjoner. Ved å samle dagens 
spredte utslipp til kommunalt nett vil Frøya kommune få bedre kontroll på utslippene, 
samt sikre krave til rensing satt i Forurensingsforskriften.  

Det er utredet kostnader for å etablere et renseanlegg for Sistranda og et i Hamarvik, i 
motsetning til å oppgradere dagens slamavskillere. Det er Swecos anbefaling at 
renseanlegg etableres. 

Kostnadene på samlede tiltak er 134 millioner kroner. Et slikt investeringsbehov vil føre til 
endringer i gebyrutviklingen i Frøya kommune, og dette er utredet i samarbeid med 
Envida Momentum. Det er antatt 40 nye abonnenter per år i tiltaksperioden, som følge av 
planlagt utbygging og tilknytning av eksisterende spredt avløp. Tilknytningskostnaden 
forblir konstant, mens årsavgiften økes jevnt ved bruk av fondsmidler. 

 

  HANDLINGSPLAN     

Prioriterings-
nr.  Beskrivelse av tiltak  

Kostnad inkl. 40 
% påslag  Utførelsesår  

1 Sistranda alternativ 1 - Renseanlegg    2017-2019 

  Sanering av eksisterende nett 10 931 000   

  Etablere ny kommunal ledning til Siholmen (inkl. pumpestasjon)  2 441 000   

  
Avskjærende ledning Sistranda-Starrberget (inkl. 
pumpestasjoner) 8 568 000   

  Sistranda renseanlegg Starrberget (inkl. utslippsledning) 18 700 000   

  Totalt               40 640 000    

1 Sistranda alternativ 2 - Slamavskillere   2017-2019 

  Sanering av eksisterende nett  10 931 000   

  Etablere ny kommunal ledning til Siholmen (inkl. pumpestasjon)  2 441 000   

  Utskiftning av slamavskiller Sistranda 1 (inkl. ny utslippsledning) 3 566 000   

  Utskiftning av slamavskiller Rabben 2 (inkl. ny utslippsledning) 906 000   

  Utskiftning av slamavskiller Beinskardet (inkl. ny utslippsledning) 2 446 000   

  Totalt               20 290 000    
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2 Hamarvik alternativ 1 - Renseanlegg    2017-2018 

  Sanering av eksistrende nett  6 032 000   

  Avskjærende ledning (inkl. en pumpestasjon) 5 627 000   

  Silanlegg v/ Hamarvik 1 (inkl. forlengelse av utslippsledning) 16 586 000   

  Pumpestasjon ved Hamarvik 2 1 107 000   

  Totalt               29 352 000    

2 Hamarvik alternativ 2 - Slamavskillere    2017-2018 

  Sanering av eksistrende nett  6 032 000   

  Avskjærende ledning (inkl. en pumpestasjon) 5 118 000   

  Utskiftning av slamavskiller Hamarvik 1 (inkl. ny utslippsledning) 1 928 000   

  Utskiftning av slamavskiller Hamarvik 2 (inkl. ny utslippsledning) 2 131 000   

  Totalt               15 209 000    

3 Nesset    2018-2019 

  Sanering eksistrende nett  1 579 000   

  Utskiftning av slamavskiller (inkl. ny utslippsledning) 2 054 000   

  Avskjærende ledning (inkl. pumpestasjoner)  9 118 000   

  Totalt  12 751 000   

4 Flatval 2   2018 

  Sanering av eksisterende nett  2 957 000   

  
Etablering av slamavskiller (inkl. pumpestasjon og 
utslippsledning)  4 154 000   

  Avskjærende ledning  4 260 000   

  Pumpestasjon (tilkobling fra eks. nett) 1 106 000   

  Totalt  12 477 000   

5 Sula    2019 

  Sanering av eksisterende nett  3 125 000   

  Minirenseanlegg  1 466 000   

  Avskjærende ledning (inkl. pumpestasjon)  1 769 000   

  Totalt  6 360 000   

6 Mausund   2020 

  Sanering av eksisterende nett  1 864 000   

  Etablering av ny slamavskiller (inkl. utslippsledning) 1 886 000   

  Totalt  3 750 000   

7 Dyrøya    2020 

  Sanering av eksisterende nett  154 000   

  Utskiftning av eks. slamavskiller (inkl. ny utslippsledning) 1 270 000   

  Etablering av ny slamavskiller (inkl. utslippsledning) 1 513 000   

  Avskjærende ledning (inkl. pumpestasjoner)  9 794 000   

  Totalt  12 731 000   

8 Dyrvik    2020 

  Etablering av ny slamavskiller (inkl. utslippsledning) 1 683 000   

  Avskjærende ledning med pumpestasjon 6 136 000   

  Totalt  7 819 000   

9 Nordskaget    2019 

  Sanering av eksisterende nett  822 000   

  Utskiftning av slamavskiller v/ Nordskag skole  847 000   

  Utskiftning av slamavskiller v/ industriområdet  784 000   

  Avskjærende ledning  3 228 000   

  Totalt  5 681 000   

10 Flatval 3   2020 

  Utslippsledning  717 000   

  Pumpestasjon  1 106 000   

  Avskjærende ledning  756 000   

  Totalt  2 579 000   
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1 Innledning 

1.1 Generelt 

Frøya kommune har engasjert Sweco Norge AS for å utarbeide Hovedplan for Avløp 
2017-2027. I forkant av planarbeidet har Sweco utført befaringer av det eksisterende 
avløpsnettet på Frøya. Arbeidet har inkludert resipientundersøkelser av marinbiologer. 

I tilbudskonkurransen datert 08.04.2015 var det lagt til grunn behov for å revidere 
forskrifter for regulering av avløp fra private og næring, grunnet rivende utvikling og vekst 
i kommunen. I kommunen finnes det områder der kloakkutslipp forårsaker lokal 
forurensning, siden avløpet føres til sårbare resipienter.  

Samtidig er det betydelig vekst og fiskeoppdrettsnæring i kommunen, som er pådrivere 
for å utvikle en egen hovedplan med klare forskrifter utover Forurensingsforskriftens 
generelle deler. 

Frøya kommunes bidragsytere er Bjørnar Grytvik, Kai Andor Bremnes, Ivar Meland og 
Magne Johansen. 

Swecos bidragsytere er Lise Østlid Bagstevold, Svein Eriksen, Ingrid Rørtveit, Rune 
Skog, Jørgen Øverli og Stig Andersen. 

1.2 Planens formål 

Planen skal beskrive dagens situasjon og sette mål for hvordan avløpssystemet skal 
fungere i fremtiden ut i fra et miljø-, driftssikkerhetsmessig og driftsøkonomisk perspektiv. 
Planen skal vurdere tiltak, handlingsplan og kostnader rundt implementering av disse. 
Resultatet er en temaplan som skal vurderes opp mot kommuneplanen. 

I konkurransegrunnlagets del 1 er det beskrevet at hovedplanen skal gjelde alle 
kommunale og private avløpsanlegg i tettbygde strøk. Dette er revidert til å gjelde alle 
kommunale anlegg, samt private anlegg på Flatval. I konkurransegrunnlagets del 2 er 
kartlegging av øyrekka kun relatert til Sula og Mausundvær. 

1.3 Planhorisont 

Planen gjelder fra 2017 til 2027.  
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2 Rammebetingelser 

2.1 Organisering 

Rammebetingelsene bestemmes av de gjeldende direktiver, lover, forskrifter og 
kommunale vedtak, hvorav de viktigste er presentert nedenfor. Ansvaret for å overholde 
betingelser er ivaretatt av teknisk avdeling ved teknisk sjef Sigrid Hanssen. Bjørnar Gisle 
Grytvik er kommunens VA-ingeniør, og driftsavdelingen består av 4 ansatte. Tidligere har 
vann og avløp vært to adskilte enheter: vannverket for seg selv, og avløp organisert 
sammen med vei og gravplass. Ved planarbeidets oppstart var vann og avløp slått 
sammen i en enhet. Utfordringer med å opprettholde hygieniske barrierer på 
vannrenseanlegget har ført til at avløpspersonell vil bli lokalisert på annet anlegg i 
fremtiden. 

Per i dag drifter kommunen det kommunale avløpsnettet, samt de 14 slamavskillerne eid 
av kommunen. Kommunen har innført tvungen kommunal tømming av alle private 
slamavskillere, som gjennomføres hvert 2.år for boliger og hvert 4.år for 
fritidseiendommer. Utbygging av ny VA-infrastruktur i spredt bebyggelse blir vanligvis 
gjennomført av private utbyggere, hvorpå kommunen tar over eierskapet ved 
ferdigstillelse. 

2.2 EU-direktiv 

Norge er forpliktet til å følge en rekke EU-direktiv gjennom EØS-avtalen. 

EUs rammedirektiv for vann (2000/60/EC) har til hensikt å beskytte våre vannressurser. 
Direktivet fastsetter mål for de land som deltar, og er i Norge implementert i Forskrift om 
rammer for vannforvaltningen. For avløpshåndtering vil det si en målsetning om at 
resipienter skal ha en god miljøtilstand. 

EUs avløpsdirektiv (91/271/EC) omhandler krav til oppsamling, rensing og utslipp av 
avløpsvann i tettbebyggelser, og er i Norge implementert i Forskrift om begrensning av 
forurensing. 

EUs slamdirektiv (86/278 EØF) regulerer bruk av slam i landbruk, og er i Norge 
implementert i Forskrift om organisk gjødsel. 

2.3 Norske lover og forskrifter 

I tillegg til internasjonale bestemmelser, finnes flere relevante norske lover og forskrifter: 

Forskrift om rammer for vannforvaltningen (Vannforskriften, FOR-2006-12-15-1446) gir 
rammer for fastsettelse av miljømål, og skal sikre at det utarbeides regionale 
forvaltningsplaner for å oppfylle disse. Miljømålene utarbeides i overenstemmelse med 
nasjonale føringer gitt i plan- og bygningsloven § 6-2. Opplysninger om belastninger fra 
avløpsvann skal samles inn og oppbevares i registeret Forurensing. Registeret over 
beskyttede områder inkluderer områder som er følsomme for næringsstoffer, i henhold til 
Forurensingsforskriften.  
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Norge er delt inn i 11 vannregionmyndigheter. Frøya er en del av Sør-Fosen 
vannområde, underlagt Vannregion Trøndelag med vannregionmyndighet Sør-Trøndelag 
fylkeskommune. Det er utarbeidet en Regional plan for vannforvaltning i vannregion 
Trøndelag 2016-2021, som skal sikre at målet med Vannforskriften blir oppfylt på lokalt 
nivå.  

Forskrift om begrensning av forurensing (Forurensingsforskriften, FOR-2004-06-01-931). 
Forurensingsforskriftens del 4 omhandler avløp og har til hensikt å beskytte miljøet mot 
uheldige virkninger av utslipp av avløpsvann. Her klassifiseres følsomme og mindre 
følsomme områder av vannforekomster, og det settes spesifikke krav til renseeffekt i 
avløpsanlegg. Forskriftenes konsekvenser for Frøya kommune behandles mer detaljert i 
avsnitt 2.4.1 og 5.1.2. 

Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg, (Vass- og avløpsanleggslova, LOV-2012-03-
16-12) erstatter Vass- og kloakkavgiftslova (LOV-1974-05-31-17), og omhandler 
regulering av offentlige vann- og avløpsanlegg. I hovedsak skal alle nye avløpsanlegg 
eies av kommunen. Private anlegg kan tillates dersom det ligger i uhøvelig avstand til de 
kommunale nettet, eller dersom kostnadene for tilknytning til det kommunale nettet vil 
være uhensiktsmessig store. Loven gir kommunen hjemmel til å sette gebyr fastsatt etter 
en ramme gitt av Klima- og Miljødepartementet. 

Lov om planlegging og byggesaksbehandling, (Plan- og bygningsloven, LOV-2008-06-27-
71) omhandler infrastruktur, herunder vann- og avløpsnett i kapittel 27. Her ligger krav om 
bortledning av avløpsvann til kommunal ledning, med mindre dette tilfører en 
uforholdsmessig stor kostnad eller andre hensyn må ivaretas. 

Lov om folkehelsearbeid, (Folkehelseloven, LOV-2011-06-24-29) skal sikre at kommunen 
bedriver et miljørettet helsevern. Dette inkluderer bestemmelser for vann og 
vannforsyning.  

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, 
(Internkontrollforskriften, FOR-1996-12-06-1127), legger føring for risikovurderinger som 
følges opp av loggføring av svikt og hendelser på anleggene. Dette gjør det enklere å 
vurdere om avløpsanleggene fyller krav til utslippstillatelse. 

Forskrift om tekniske krav til byggverk, (Byggteknisk forskrift TEK10, FOR-2010-03-26-
489) gir detaljerte krav til prosjektering av vannforsyning og avløpshåndtering for å ivareta 
helse, miljø og sikkerhet. Dette betyr at anlegg skal ha lang levetid, høy driftssikkerhet og 
effektiv drift og vedlikehold. 

Nasjonale mål for vann og helse (2014) gir nye mål for forbedring av vann- og 
avløpsnettet gjennom tiltak som i hovedsak faller under kommunenes ansvarsområde. 

2.4 Regelverk for avløpssektoren – Konsekvenser for Frøya kommune 

Frøya kommune har tidligere fulgt Forurensingsloven §22, plan- og bygningsloven og 
Vass- og kloakkavgiftslova. Denne er opphevet, og har blitt erstattet i 2012 av Lov om 
kommunale vass- og avløpsanlegg (LOV-2012-03-16-12). 
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2.4.1 Forurensningsforskriften og følsomhet  

Kapittel 11 i Forurensingsforskriften omhandler avløp på generell basis. I §11-6 omtales 
områdeinndeling. Det er Klima- og Miljødepartementet som registrerer og klassifiserer 
følsomme områder. Kyststripen fra Lindesnes til Grense Jakobselv er i utgangspunktet 
klassifisert som mindre følsomme områder, og Frøya kommune faller innunder denne 
kategorien. Selv om hovedinndelingen av den norske kyst er grov, er det mulighet for 
nyansering av lokale vannforekomster. I henhold til Vedlegg 1 skal en vannforekomst bli 
registrert som følsom dersom den faller inn under relevante grupper: (…) fjorder og andre 

sjøområder som er eutrofe (…). Vassdrag som munner ut i (…) avstengte viker som har 
liten vannutskiftning, (…) viker, fjorder og andre sjøområder som har dårlig 
vannutskiftning, eller som mottar store mengder næringsstoffer. I slike områder bør fosfor 
fjernes (…) og/eller nitrogen (…) med mindre det påvises at fjerning ikke vil ha noen 

innvirkning på eutrofieringen. 

Krav til utslipp varierer ut i fra følsomme og mindre følsomme områder, og etter utslippets 
størrelse. I kapittel 12 omtales utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og 
lignende, som vil si utslipp på mindre enn 50 pe, gjerne kalt spredt avløp. I kapittel 13 
omtales utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser, mellom 50 og 
10.000 pe, til sjø. Frøya kommune har utslipp som hører under begge kapitlene. 
 
Under følger de to kapitlenes krav til rensing. Både utslipp til følsomt/normalt og mindre 
følsomt område er tatt med, selv om kystlinjen til Frøya kommune er definert som mindre 
følsom.  
 
§ 12-8. Utslipp til følsomt og normalt område (<50 pe) 
Sanitært avløpsvann med utslipp til følsomt og normalt område skal minst etterkomme: 

a) 90% reduksjon av fosfor og 90% reduksjon av BOF5 dersom det foreligger 
brukerinteresser i tilknytning til resipienten, 

b) 90% reduksjon av fosfor og 70% reduksjon av BOF5 for resipienter med fare for 
eutrofiering hvor det ikke foreligger brukerinteresser, eller 

c) 60% reduksjon av fosfor og 70% reduksjon av BOF5 dersom det verken foreligger 
brukerinteresser eller fare for eutrofiering. 

Renseeffekten skal beregnes som årlig middelverdi av det som blir tilført renseanlegget. 
Dersom det kun slippes ut gråvann, skal gråvannet gjennomgå rensing i stedegne 
løsmasser eller tilsvarende. 
 
§ 13-7. Utslipp til følsomt og normalt område (50-10.000 pe til sjø) 
Kommunalt avløpsvann med utslipp til følsomt og normalt område skal minst etterkomme 
90% reduksjon av fosformengden beregnet som årlig middelverdi av det som blir tilført 
renseanlegget. 
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§ 12-9. Utslipp til mindre følsomt område (<50 pe) 
Sanitært avløpsvann med utslipp til mindre følsomt område skal ikke forsøple sjø og 
sjøbunn, og minst etterkomme 

a) 20% reduksjon av SS-mengden beregnet som årlig middelverdi av det som blir 
tilført renseanlegget, eller 

b) 180 mg SS/l ved utslipp beregnet som årlig middelverdi. 
Dersom det kun slippes ut gråvann, kan gråvann med utslipp til sjø slippes urenset til 
resipient. 
 
§ 13-8. Utslipp til mindre følsomt område (50-10.000 pe til sjø) 
Kommunalt avløpsvann med utslipp til mindre følsomt område, jf. vedlegg 1 punkt 1.2 til 
kapittel 11, skal ikke forsøple sjø og sjøbunn, og minst etterkomme 

a) 20% reduksjon av SS-mengden beregnet som årlig middelverdi av det som blir 
tilført renseanlegget, eller 

b) 100 mg SS/l ved utslipp beregnet som årlig middelverdi. 
c) Sil med lysåpning på maks 1mm, eller 
d) Slamavskiller utformet i samsvar med § 13-11. 

 
Nye utslipp, utslipp som økes vesentlig eller renseanlegg som endres vesentlig må 
etterkomme kravet i bokstav a eller b. 
 
§ 12-11. Utslippssted (<50 pe) 
Utslippssted for avløpsvann fra renseanlegg skal lokaliseres slik at 

a) utslipp til sjø og ferskvann lokaliseres minst 2 m under laveste vannstand, 
b) utslipp til elv kun forekommer til elv med helårsavrenning, og 
c) utslipp til grunnen kun forekommer til stedegne løsmasser. 

Utslippssted for avløpsvann fra renseanlegg skal for øvrig lokaliseres og utformes slik at 
virkningene av utslippet på resipienten blir minst mulig og at brukerkonflikter unngås, 
herunder slik at utslippet ikke medfører fare for forurensning av drikkevann. 
 
§ 13-9. Utslippssted (50-10.000 pe til sjø) 
Utslippsstedet for avløpsvann fra renseanlegg skal lokaliseres og utformes slik at 
virkningene av utslippet på resipienten blir minst mulig og at brukerkonflikter unngås, 
herunder slik at utslippet ikke medfører fare for forurensning av drikkevann. 
 
Den enkelte kommune kan, etter §12-6, fastsette sin egen lokale forskrift. En slik forskrift 
kan eksempelvis overstyre §12-9 Utslipp til mindre følsomt område og kreve lik rensegrad 
som for følsomme områder. Om Klima- og Miljødepartementet endrer 
områdeinndelingen, må eksisterende renseanlegg oppfylle endrede rensekrav innen syv 
år etter endringen.  
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2.4.2 Veiledninger og normdokumenter  

Stiftelsen VA/Miljøblad produserer veiledende normer, tekniske løsninger og 
arbeidsoperasjoner innen VA-fagene. Stiftelsen drifter også nettstedet www.va-norm.no, 
som eies av Norsk Vann. VA-normens oppgave er å tilby en enkel, standardisert oversikt 
over kommunenes krav til VA-tekniske anlegg. Frøya kommune er i gang med å 
utarbeide en felles VA-norm for kystkommuner i Trøndelag. 

2.4.3 Utslippstillatelser og forurensingsmyndighet  

Med en belastning på <10.000 pe og utslipp til sjø, er kommunen selv 
forurensningsmyndighet for alle avløpsanlegg. Forurensningslovens Kapittel 4, §21-§26 
fastslår at forurensningsmyndigheten kan sette nærmere krav til avløpsanlegg. Det er per 
i dag ikke lagt stor vekt på å følge opp avløpsanlegg i kommunen (§11-5 i 
Forurensingsforskriften og Internkontrollforskriften). 

2.5 Befolkningsutvikling og arealbruk i kommunen 

2.5.1 Samfunnsplan 

Frøya kommune har stabilt innbyggertall, og har målsetting om å beholde eller øke 
folketallet. Bosettingsmønsteret med grender ønskes videreført. Mellom 2007 – 2014 var 
det en befolkningsvekst på 12,2 % som skriver seg i stor grad fra økt arbeidsinnvandring.  
Kommunen har lagt til grunn høy nasjonal vekst, og har dermed en høy prognose for 
befolkningsvekst frem mot 2040. (Kommuneplanens samfunnsdel des. 2008). 

I gjennomsnitt gis det byggetillatelser for 15-16 boliger pr. år i Frøya kommune. En 
planperiode på 4 år vil si at planen bør inneholde bortimot 80 nye boligtomter. 80 % av 
nye boliger bygges på strekningen Flatval – Nesset m/Uttian, med størst fokus på 
Sistranda. Det er avsatt mer areal til utbygging enn det som er forventet behov i 
planperioden. Dette er gjort på bakgrunn av at Frøya ønsker å legge til rette for flere 
innbyggere.  

Næringsindustri og andre institusjoner, som bygging av ny innendørs fotballhall og nytt 
helsetun på Sistranda, bidrar også til økt arealbruk. 

Se Vedlegg F for en beregning av fremtidig belastning på avløpsnettet i Frøya kommune. 

2.5.2 Klimatilpasninger 

Det er nødvendig å tilpasse det fremtidige avløpssystemet til de forventede 
klimaendringene. Disse endringene vil føre til høyere gjennomsnittstemperaturer, 
stigende havnivå og mer nedbør. Nedbørsmønsteret vil endre seg slik at intensiteten blir 
større og nedbørsepisodene vil komme hyppigere. Det vil derfor være nødvendig å ta 
hensyn til økt tilrenning og flom ved dimensjonering av overvannssystem og forbedring av 
fellessystem. Økt befolkningsvekst fører til mer fortetting og flere tettere flater, og dermed 
en raskere avrenning.  
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De forventede klimaendringene setter høyere krav til infrastrukturen, det vil være 
nødvendig å planlegge robuste systemer med lang levetid som kan takle endringene på 
en god måte.  

I henhold til NVE rapport 5-2011 skal det i Trøndelag legges til et klimatillegg på 20 % til 
den beregnede flomvannføringen. Dette påslaget blir lagt til for å ta høyde for den 
forventede klimaendringen. For områder ved kysten vil stigende havnivå kunne påvirke 
avløpsnettet nær sjø. Det vil kunne gi mer sjøvanninnlekking og oppstuvning i 
ledningssystemer. Dette bør tas hensyn til i planlegging av slamavskillere og 
avskjærende ledninger nært sjø. 

 

 

 

 

 

  



   

 
 

 

8(38) 
 
HOVEDPLAN AVLØP 2017-2027  
15.09.2016 
SWECO NORGE AS 
 

 

 

  

 

3 Tilstand og situasjonsbeskrivelse 

Frøya kommune er en øykommune vest i Sør-Trøndelag. Landarealet i kommunen er på 
241 km2 som omfatter hovedøya Fast-Frøya på 152 km2, og flere tusen mindre øyer og 
holmer. Frøya kommune hadde en befolkning på 4723 ved slutten av andre kvartal 
20151, hvorav flesteparten er fordelt på tettsteder som Sistranda (kommunesenter), 
Hamarvik og Flatval. Ellers er det spredt bebyggelse langs en stor del av kystlinjen på 
hovedøya, samt øysamfunn med fastboende. Frøya kommune er Sør-Trøndelags største 
og viktigste fiskeri- og havbrukskommune, slik at sjøen rundt Frøya spiller en viktig rolle 
for kommunen. Vannutskiftningen varierer rundt om i kommunen. Deler av hovedøya og 
øyriket har stor vannutskiftning, mens på vestsiden av hovedøya er det flere terskelfjorder 
og dårligere strømningsforhold. Sjøresipienten har veldig varierende tilstand, og det er 
flere områder som er kategorisert som meget sårbare. 

Det er 14 kommunale slamavskillere i kommunen med tilhørende utslippsledninger, og 
flere kommunale utslippsledninger fra private septiktanker, heretter kalt det kommunale 
utslippssystemet. Det kommunale avløpsnettet, bestående av separat- og fellesledninger, 
er forsøkt kartlagt ved befaring av de kummer som er kjent for kommunens driftsgruppe.  

Grunnlaget for tilstands- og situasjonsbeskrivelsen er befaring av utslippssystemet og 
avløpssystemet utført av ansatte i Sweco Norge AS sammen med ansatte i Frøya 
kommune over en periode fra juni til september 2015. Vurdering av sjøresipienten er gjort 
basert på en resipientundersøkelse utført av marinbiologer hos Sweco Norge AS.  

I kommunen er det i tillegg en god del spredt avløp, også kalt desentrale avløpsanlegg. 
Desentrale avløpsanlegg karakteriseres ved at belastningen er mindre enn 50 pe, og at 
oppsamling, behandling og sluttdisponering av avløpsvannet foregår lokalt. Det har ikke 
blitt gjort noen helhetlig registering av det spredte avløpet i Frøya kommune. 

Områdene har blitt delt opp etter tilhørighet til de kommunale slamavskillerne. Tilstanden i 
de forskjellige avløpstraseene og slamavskillerne er videre beskrevet. Utfyllende 
befaringsnotater for alle påfølgende anlegg finnes i Vedlegg I.  

3.1 Sistranda 

Generelt 

Sistranda ligger på østkysten av Frøya, og er kommunesentrum med rundt 840 
fastboende. Det antas at det vil være størst befolkningsvekst i dette området de neste 
årene. Det er planlagt flere store utbygginger på Sistranda, blant annet en innendørs 
fotballbane (er under oppføring), nytt helsetun og en mulig stor utvidelse av Blått 
kompetansesenter. 

Beskrivelse av resipientområdet 

                                                      
1 Statistisk sentralbyrå 
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Sjøresipienten utenfor Sistranda er vurdert som meget sårbar lengst inn mot land, og 
gradvis mindre sårbar lengre ut. Det er to fiskeoppdrettsanlegg utenfor Sistranda. I 
sundet mellom Sistranda og Inntian er det stor vannutskiftning og varierende 
strømretningen på grunn av store tidevannsforskjeller. En mer utdypende beskrivelse av 
resipientområdet finnes i vedlegg A. 

Beskrivelse av avløpsområdet  

Sistranda har i dag to kommunale utslippsledninger fra to slamavskillere, kalt Sistranda 1 
og Sistranda 2. Sistranda 1 er plassert nedenfor kulturhuset på Sistranda. Denne ble satt 
i drift i 1991, og betjener hele sentrumsområdet inkl. kulturhuset. Slamavskilleren var 
opprinnelig dimensjonert for 700 pe, men er i dag svært overbelastet. Betongtanken har 
et totalt våtvolum på 100 m3, fordelt på tre kammer som tømmes rundt 2 ganger per år. 
Utløpet er ikke dykket, slik at risiko for slamføring ut i resipient er stor. Ved befaring ble 
det observert høy vannføring inn i slamavskilleren. Dette tyder på inntrenging av 
overvann oppstrøms slamavskilleren, noe som fører til en meget redusert renseeffekt.  

Sistranda 2 er en slamavskiller fra 2015 som betjener området Sistranda Nord (Yttersian) 
samt Blått kompetansesenter. Den ble etablert for å avlaste Sistranda 1. Utførelsen er i 
GRP med tre kammer, og totalt våtvolum på 54 m3. Tankene tømmes 6 ganger per år. 
Ved befaring ble det observert tilfredsstillende slamfunksjon og dykket utløp. 

Det er varierende tilstand på avløpsnettet på Sistranda. I avløpstraseen som går parallelt 
med sjøen fra sør til slamavskilleren Sistranda 1 er det registrert innsig av overvann og 
motfall på ledningen. Flere kummer med åpne stakeluker leder derfor til at store mengder 
fremmedvann går inn på avløpsnettet. I avløpstraseen som går fra nord til Sistranda 2 er 
det også registrert åpne kummer med innsig av overvann, blant annet fra en bekk som 
går parallelt med en avløpsledning. Traseen fra vestre del av Sistranda, inkludert 
kommunehuset, har bedre fallforhold. Deler av strekket er separert, men det er også her 
flere åpne avløpskummer med innsig av overvann. 

Dagens miljøtilstand 

På grunn av inntrenging av overvann og underdimensjonering i forhold til dagens behov 
er det redusert renseeffekt i slamavskilleren Sistranda 1. Det er derfor uakseptabelt mye 
slamflukt fra slamavskilleren.  

Arealbruk egnethet 

Brukerinteresser 

Sistranda   

Arealbruk  Egnethet av sjøvann  

Dagens bruk  Ønsket bruk  Dagens bruk  Ønsket bruk  

Bading  Begrenset  Ja Lite egnet  Egnet  

Rekreasjon  Ja Ja Lite egnet  Egnet  

Fiske  Ja Ja Lite egnet  Egnet  

Akvakultur  Ja Ja Delvis egnet  Egnet  

Tabell 1. Arealbruk egnethet ved Sistranda 
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3.2 Beinskardet (og Rabben 1) 

Generelt  

Beinskardet ligger sør for Sistranda, og består hovedsakelig av boliger.  

Beskrivelse av resipientområdet 

Sjøresipienten er vurdert som meget sårbar ved land nedstrøms Beinskardet 
slamavskiller, og gradvis mindre sårbar utover havet. 

Beskrivelse av avløpsområdet 

Den kommunale slamavskilleren på Beinskardet er fra 2013, og betjener deler av det nye 
Beinskardet boligfelt. Tanken er utført i GRP, med dykket utløp og observert god 
funksjon. Slamavskilleren på Beinskardet er dimensjonert for 300 pe, som inkluderer noe 
reservekapasitet for eventuell tilknytning av eksisterende boliger utenfor feltet. Tanken er 
dimensjonert for 2 tømminger pr. år. Utløpsledningen går 160 m ut i sjøen på 20 m 
dybde.  

Avløpsnettet på Beinskardet er ikke befart. I følge kommunen er nettet lagt samtidig med 
slamavskilleren, og er i god stand. Det antas at nye kummer er åpne rennekummer, slik 
som innløpskummen til slamavskilleren. 

Slamavskilleren Rabben 1 er ikke befart, ettersom den skal legges ned i nærmeste 
fremtid. Slamavskilleren betjener boligområdet på Nordrabben, sør for Beinskardet. Den 
ble bygget i 1983, og oppgradert i 1999/2014. Når slamavskilleren legges ned, skal 
avløpet videreføres til Beinskardet. Når boligfeltet er fullt utbygd vil dette føre til en økning 
i slambelastningen som Beinskardet slamavskiller ikke er dimensjonert for. 

Avløpsnettet på Rabben 1 er separert med overvannsnett til bekk, men kvaliteten på 
kummene er varierende. Det er noen åpne rennekummer, men oppstrøms disse er det 
felles overvanns- og avløpskummer av betong uten bunnseksjon. Åpne stakeluker og 
knuste overvannsrør indikerer en del inntrenging av fremmedvann på avløpsnettet. Dette 
vil bli videreført til Beinskardet når Rabben 1 legges ned. 

Dagens miljøtilstand 

Ut i fra observasjoner ser det ut som slamavskilleren Beinskardet fungerer godt. Siden 
utløpet går et stykke ut i sjøen og det er stor vannutskifting i området, kan det antas at det 
er god fordeling av utslippsvannet fra slamavskilleren. 

Dagens situasjon i Rabben 1 er ikke kartlagt, ettersom avløpsnettet skal bli avskjært før 
det videreføres til Beinskardet. 
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Arealbruk egnethet 

 
Brukerinteresser 

Beinskardet   

Arealbruk  Egnethet av sjøvann  

Dagens bruk  Ønsket bruk  Dagens bruk  Ønsket bruk  

Bading  Begrenset  Ja Lite egnet  Egnet  

Rekreasjon  Ja Ja Lite egnet  Egnet  

Fiske  Ja Ja Lite egnet  Egnet  

Akvakultur  Ja Ja Delvis egnet  Egnet  

Tabell 2. Arealbruk egnethet ved Beinskardet 

3.3 Rabben 2 

Generelt  

Rabben ligger sør for Sistranda. Rabben 2 er en kommunal slamavskiller fra 1999 og 
betjener Rabben boligfelt.  

Beskrivelse av resipientområdet 

Det er stor vannutskiftning i sjøresipienten utenfor Rabben.  

Beskrivelse av avløpsområdet 

Slamavskilleren er dimensjonert for 500 pe. Det er oppgitt en tømmehyppighet på 1 gang 
pr år, men det er usikkert om dette blir gjennomført. Ved befaring ble det registrert stort 
slaminnhold i tanken, og det vil være behov for tømming i nær fremtid. Slamavskilleren er 
en kvadratisk betongtank bestående av 3 kammer med 10 tømmeluker. Flere av lukene 
er ikke sikret, noe som er meget alvorlig med tanke på sikkerhet. Dybden på tanken er 3 
m og lukene er store, slik at dette utgjør en stor sikkerhetsrisiko. 

Avløpsnettet på Rabben2 er ikke befart, men det antas at ledningene ble lagt samtidig 
med slamavskilleren og at kvaliteten dermed er dårlig. Det er antageligvis åpne 
betongkummer uten bunnseksjon.  

Dagens miljøtilstand 

Slamavskilleren er i meget dårlig tilstand. Det er mye slam i utløpskammeret, som viser at 
renseeffekten i slamavskilleren er dårlig. Utløpet er ikke dykket, slik at råkloakk blir ført 
urenset til resipient.  
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Arealbruk egnethet 

Brukerinteresser 

Rabben 2 

Arealbruk  Egnethet av sjøvann  

Dagens bruk  Ønsket bruk  Dagens bruk  Ønsket bruk  

Bading  Begrenset  Ja Lite egnet  Egnet  

Rekreasjon  Ja Ja Lite egnet  Egnet  

Fiske  Ja Ja Lite egnet Egnet  

Akvakultur  Ja Ja Lite egnet Egnet  

Tabell 3. Arealbruk egnethet ved Rabben 2 

3.4 Nordhamarvika 

Generelt  

Nordhamarvika er et næringsområde rundt 2 km sør for Sistranda. Det er en kommunal 
slamavskiller i området og en kommunal pumpestasjon. 

Beskrivelse av resipientområdet 

Det er stor vannutskiftning i sjøresipienten utenfor Nordhamarvika, og i 
resipientvurderingen er området vurdert som mindre sårbart.  

Beskrivelse av avløpsområdet 

Slamavskilleren er fra 2014, og er plassert ved Mesta-anleggsområdet. Den betjener hele 
Nordhamarvika industriområde, i tillegg til 3 boliger ovenfor industriområdet. I tilknytning 
til slamavskilleren er det anlagt en pumpestasjon, på industriområdet omtrent 100 meter 
unna. Pumpestasjonen betjener industriområdet, og pumper avløpsvannet opp til 
slamavskilleren. Anlegget er i god tilstand. 
Avløpsnettet i Nordhamarvika er befart langs fylkesveg 714. Nettet er nytt og i god stand, 
med åpne rennekummer. Det antas lite inntrenging av overvann, men det er uvisst om 
boliger har feilkobling av takvann på avløpsnettet.  
 
Dagens miljøtilstand 

Ut ifra observasjoner av anlegget er det ikke grunnlag for å anta at resipienten er 
overbelastet. I utslippskammeret av slamavskilleren er vannet klart, noe som tyder på en 
tilfredsstillende rensing. 
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Arealbruk egnethet 

Brukerinteresser 

Nordhamarvika    

Arealbruk  Egnethet av sjøvann  

Dagens bruk  Ønsket bruk  Dagens bruk  Ønsket bruk  

Bading  Begrenset  Nei  Lite egnet  -  

Rekreasjon  Ja Ja Lite egnet  Egnet  

Fiske  Ja Ja Lite egnet  Egnet  

Akvakultur  Ja Ja Delvis egnet  Egnet  

Tabell 4. Arealbruk egnethet ved Nordhamarvika 

3.5 Hamarvik 

Generelt  

Hamarvik er et område som ligger rundt 3 km sør for Sistranda. Området inkluderer et 
industriområde, flere boligfelt og et sykehjem. Det er to kommunale slamavskillere i 
området og tre pumpestasjoner.  

Beskrivelse av resipientområdet 

Sjøresipienten utenfor Hamarvik har stor vannutskiftning. Inne i Hamarvika og 
Hamarvågen er derimot resipienten vurdert som meget sårbar. En mer utfyllende 
beskrivelse av resipientområdet finnes i Vedlegg B. 

Beskrivelse av avløpsområdet 

Slamavskilleren Hamarvik 1 er plassert ved industriområdet i Hamarvikbukta. Denne 
slamavskilleren betjener Hamarvikbakkan, industriområdet i Hamarvik, samt boligfeltet 
nord for Hamarvik. Slamavskilleren besto opprinnelig av en betongtank fra 1980, mens 
det i 1990 ble satt ned en plasttank nedstrøms betongtanken. Problemer med grunnvann 
i området førte til at det i 2014 ble satt ned en egen kum for oppsamling av overvann i 
området. I innløpskummen er det en jevn strøm av vann, noe som tyder på innlekking av 
overvann oppstrøms slamavskilleren. Det er mye slam i første kammer. Ved åpning av 
tømmelukene var det mye lukt fra slamavskilleren, og det ble observert flere døde rotter i 
kamrene. 

Avløpsnettet til Hamarvik 1 er lagt i flere omganger og er dermed av varierende kvalitet. 
Det kan deles inn i 3 områder: 

1) Vest: Pumpeledning fra Nabeita skole om vinteren, langs fylkesveg 716 og ned 
Hammarvik. Dette nettet har noen rennekummer, noen felleskummer med vann 
og avløp, og en del åpne betongkummer uten bunnseksjon hvor det står 
grunnvann. Det antas inntrenging selv om stakelokk er skrudd igjen, 
sannsynligvis fra private kummer. 
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2) Øst: Selvfallsledning fra Djupmyra og ned Samvirkevegen. Her er det lagt 
separatsystem med rennekummer nedstrøms, men det private nettet oppstrøms 
Samvirkevegen har en del eldre kummer i betong uten bunnseksjon. Det private 
avløpsnettet på Djupmyra holder ikke tilfredsstillende kvalitet selv om det ble lagt 
i 2015, og det er problematisk at dette føres til kommunalt nett. 

3) Industriområdet: Ledningene mellom slamavskilleren og pumpekummen inne på 
industriområdet er lagt i nyere tid. Det er store kråkefotkummer og 
separatsystem, og det antas lite inntrenging her. 

Slamavskilleren Hamarvik 2 er fra 1982 og betjener deler av Hamarvik, blant annet 
sykehjemmet. I tillegg til selvfallstrasé fra sykehjemmet, pumpes det avløp fra Hamarvold 
pumpestasjon 1 og 2 til slamavskilleren. Slamavskilleren består av en kvadratisk 
betongtank med 4 kammer. Flere av inspeksjonslukene i slamavskilleren ikke er låst. De 
tre første kamrene er fulle av slam. Det siste kammeret er noenlunde klart, men har ikke 
dykket utløp. Det ligger mye fremmedlegemer i tanken, som sanitetsbind, sjokoladepapir 
og plastposer. Dette gir stor fare for tetning i utløpet. Det er et meget stort behov for 
utbedring av denne slamavskilleren. 

Avløpsnettet som ledes til Hamarvik 2 er delvis befart. Det kommunale nettet fra 
sykehjemmet har mange betongkummer uten bunnseksjon, men stor inntrenging av 
grunnvann. Det nylagte nettet langs Nordhammarveien har rennekummer, men dårlig 
merking og bruk av stigerør. 

Nettet som ledes til pumpestasjonene Hamarvold 1og 2 er separert og med 
rennekummer i god stand. 

Det er også en privat slamavskiller tilknyttet industrimrådet i Hamarvikringen 64. Denne er 
ikke befart eller tatt hensyn til i hovedplanen. 

Dagens miljøtilstand 

Begge slamavskillerne i dette området har dårlig rensegrad, slik at det er mye utslipp av 
lite renset avløpsvann. Det er inntrenging av fremmedvann fra terreng, muligens 
feilkoblinger fra hus, på begge slamavskillerne. 

Arealbruk egnethet 

Brukerinteresser 

Flatval    

Arealbruk  Egnethet av sjøvann  

Dagens bruk  Ønsket bruk  Dagens bruk  Ønsket bruk  

Bading  Begrenset  Ja Lite egnet  Egnet  

Rekreasjon  Ja Ja Lite egnet  Egnet  

Fiske  Ja Ja Lite egnet  Egnet  

Akvakultur  Ja Ja Delvis egnet  Egnet  

Tabell 5. Arealbruk egnethet ved Hamarvik 
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3.6 Flatval/Nabeita 

Generelt  

Nabeita og Flatval ligger rundt 6 km sør fra Sistranda.  

Beskrivelse av resipientområdet 

Sjøresipienten utenfor Flatval er meget sårbar. Hamnavågen ved Flatval er grunn og har 
lite vannutskiftning. 

Beskrivelse av avløpsområdet 

Den kommunale slamavskilleren på Nabeita er plassert inne på barnehagens uteområde. 
Slamavskilleren er fra 2014 og betjener kun Nabeita skole og barnehage per dags dato, 
men er i tillegg dimensjonert for nytt byggefelt i øst. Slamavskilleren består av glassfiber, 
og har antagelig tre kammer. Tømmelukene på slamavskilleren er ikke mulig å fjerne, noe 
som gjør det vanskelig å få tømt slamavskilleren. Dette er antagelig gjort med tanke på 
sikkerheten til barn som leker i nærheten. Innløpskummen har et jevnt tilsig av klart vann, 
noe som kan antyde feilkobling i anlegget. Nødoverløp fra pumpekummen kan ikke ledes 
til terreng, og går derfor til en lukket tank på rundt 4 m3. Nødoverløpet har ikke vært brukt 
i særlig grad siden pumpekummens oppstartsperiode. Det går to pumpeledninger ut fra 
pumpekummen, hvor den mest brukte ligger lavere i terrenget. Den ligger grunt og går 
vestover gjennom et myrområde som fryser på vinteren. Når røret fryser ledes vannet 
naturlig til den andre pumpeledningen som går østover ned til Hamarvik 1. 

På Flatval er det ikke kommunal slamavskiller, kun en kommunal oppsamlingsledning 
med utslipp ut i Øysanden. Abonnentene i området har private slamavskillere. Kvaliteten 
på rensing er dermed preget av tillit til abonnentenes vedlikehold av sine slamavskillere. 
På Flatval er det mye spredt utslipp. Det er antagelig utslipp av lite renset avløpsvann i 
sjøen rundt Flatval. 

Avløpskummene på Flatval er hovedsakelig gamle betongkummer uten bunnseksjon. Det 
er mye inntrenging av overvann i nettet, og kummene fungerer som drenering av mark.  

Dagens miljøtilstand 

Slamavskilleren på Nabeita er i god tilstand, men personalet ved barnehagen nevner noe 
kloakklukt fra slamavskilleren. I utslippsledningen på Flatval antas det at det er mye 
utslipp av lite renset avløpsvann. I resipientundersøkelsen (Vedlegg G) for Flatval er 
bukta ved Øysand og Hamnavågen «meget sårbare», og et strekk på 300 meter ut til 
Flatøyskjæret «sårbar». Indre del av Flatvalsundet og utenfor Flatøyskjæret er «mindre 
sårbare». 

Det er registrert både kamskjellforekomster og skjellsandforekomster på Flatval. I følge 
resipientrapporten er det også et oppdrettsanlegg på Måøydraga sør for Flatval. Dette 
skal være plassert utenfor «mindre sårbart» område. 

Det er registrert nedslamming i strandsonen på Flatval, omfanget av dette er ikke kjent. 
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Arealbruk egnethet 

Brukerinteresser 

Flatval    

Arealbruk  Egnethet av sjøvann  

Dagens bruk  Ønsket bruk  Dagens bruk  Ønsket bruk  

Bading  Begrenset  Ja Lite egnet  Egnet  

Rekreasjon  Ja Ja Lite egnet  Egnet  

Fiske  Ja Ja Lite egnet  Egnet  

Akvakultur  Ja Ja Delvis egnet  Egnet  

Tabell 6. Arealbruk egnethet ved Flatval 

3.7 Nordskaget 

Generelt  

Nordskaget ligger på vestsiden av hovedøya. Dette området er preget av industri tilknyttet 
fiskeoppdrett.  

Beskrivelse av resipientområdet 

Utenfor Nordskaget er det en terskelfjord. Utslippsledningen fra Nordskaget går 2,6 km ut 
i sjøen på yttersiden av fjorden. Vannstrømningen i dette området fører vannet innover 
terskelfjorder nordøstover i Frøya, slik at slam og næringsstoffer akkumuleres der.  

Beskrivelse av avløpsområdet 

På Nordskaget er det to kommunale slamavskillere. I tillegg er det en kommunal 
pumpekum som pumper utslippet fra slamavskillerne ut i sjøen. Slamavskilleren som 
betjener Nordskag boligfelt og skole/barnehage er fra 1990. Slamavskilleren var 
opprinnelig dimensjonert for 80 pe, men siden den gang har det vært en økning i 
belastningen. Slamavskilleren er en kvadratisk betongtank som består antagelig av tre 
kammer. Selve slamavskilleren har fem tømmeluker. Det er ikke et dykket utløp fra 
slamavskilleren og ved befaring var det mye slam i utløpskammeret. Dette føres ut av 
slamavskilleren, som betyr at renseeffekten er dårlig.  

Avløpsnettet oppstrøms slamavskilleren er varierende. Flere kummer har både vann og 
avløp, mens andre er separert. Her er avløpskummene hovedsakelig i betong med 
bunnseksjon, men med varierende pakningstetthet. Det er rettløp med gjenskrudde 
stakeluker, som kan være problematisk å vedlikeholde om nettet går tett.  

Slamavskilleren på industriområdet er fra rundt 2010, og betjener i hovedsak 
industriområdet. Slamavskilleren består av tre kammer. I denne slamavskilleren er det 
utfordringer knyttet til høy vannføring. Det ble observert hyppig påslipp av klart 
prosessvann, og driftsdata fra pumpekummen nedstrøms avskilleren viser hyppig 
aktivitet. Den store vannføringen inn i slamavskilleren gir dårlig renseeffekt ved at slam 
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blir dyttet inn i kammer 2 og 3, mot utløpet. Den gradvise renseeffekten slamavskilleren 
er basert på, blir dermed forringet. 

Avløpsnettet oppstrøms industri-slamavskilleren er ikke kartlagt i stor grad. Påslippet fra 
industriområdet er ifølge driftsgruppen uavhengig av ukedag og arbeidstid, men det vites 
ikke hva det skyldes. Nettet er relativt nybygd og har rennekummer, så inntrenging av 
grunnvann er usannsynlig. 

Dagens miljøtilstand 

Det er slamflukt fra begge slamavskillerne slik at det føres slam ut på dypt vann utenfor 
terskelfjorden via pumpeledningen. Avløpsvannet har muligens inntrenging av 
fremmedvann. 

Arealbruk egnethet 

Brukerinteresser 

Nordskaget     

Arealbruk  Egnethet av sjøvann  

Dagens bruk  Ønsket bruk  Dagens bruk  Ønsket bruk  

Bading  Begrenset  Nei  Lite egnet  -  

Rekreasjon  Ja Ja Lite egnet  Egnet  

Fiske  Ja Ja Lite egnet  Egnet 

Akvakultur  Ja Ja Delvis egnet  Egnet  

Tabell 7. Arealbruk egnethet ved Nordskaget 

3.8 Dyrøya 

Generelt  

Dyrøya ligger nord for hovedøya. På Sørdyrøya er det en kommunal slamavskiller. I 
tillegg er det en kommunal utslippsledning øst for fergekaia på Norddyrøya. I resten av 
området er det spredt privat avløp.  

Beskrivelse av resipientområdet 

Sjøresipient utenfor Dyrøya er karakterisert som meget sårbar. Det er store 
kamskjellforekomster og skjellsand utenfor Dyrøya.  

Beskrivelse av avløpsområdet 

Slamavskilleren på Sørdyrøya er fra 1991 og betjenter Dyrøy boligfelt. Slamavskilleren 
består av en kvadratisk betongtank med tre kammer. Slamavskilleren har kun en 
tømmeluke i første kammer, som fører til vanskelig tømming av de andre kammerne. Det 
er ikke dykket utløp i slamavskilleren, som tilsier at slam i siste kammer blir ført videre ut 
av slamavskilleren. Under befaringen var det relativt lite slam i utløpskammeret, som 
tyder på at den gradvise renseeffekten fungerer brukbart.  
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Den kommunale utslippsledningen på Norddyrøya ble etablert i 2015 for å samle opp 
utslippsvann fra eiendommer med private slamavskillere som til da hadde sitt utslipp i 
fjæra.  

Dagens miljøtilstand 

Det er antagelig en del slamflukt fra den kommunale slamavskilleren.  

Arealbruk egnethet 

Brukerinteresser 

Dyrøya    

Arealbruk  Egnethet av sjøvann  

Dagens bruk  Ønsket bruk  Dagens bruk  Ønsket bruk  

Bading  Begrenset  Ja Lite egnet  -  

Rekreasjon  Ja Ja Lite egnet  Egnet  

Fiske  Ja Ja Lite egnet  Egnet  

Akvakultur  Ja Ja Liten egnet Egnet  

Tabell 8. Arealbruk egnethet ved Dyrøya 

3.9 Nesset 

Generelt  

Nesset ligger på østkysten av hovedøya, rundt 5,5 km nord for Sistranda. Det er en 
kommunal slamavskiller på Nesset, mens de områder som ikke har selvfall hit har spredt 
utslipp.  

Beskrivelse av resipientområdet 

Sjøresipienten utenfor Nesset er karakterisert som sårbar. Ut i fra resipientundersøkelsen 
er det registrert skjellsandforekomster.  

Beskrivelse av avløpsområdet 

Slamavskilleren på Nesset er fra 1986 og betjener boligfeltet på Nesset. Den består av 
tre runde betongkamre med to tømmeluker i hvert kammer. Tilstanden på denne 
slamavskilleren er meget dårlig. I utløpskammeret er det mye slam og utløpet er ikke 
dykket. Under befaringen ble det observert høy føring av klart vann inn i slamavskilleren. 
Dette antas å komme fra inntrenging av fremmedvann oppstrøms i avløpsnettet. I 
avløpstraseen oppstrøms slamavskilleren er det både åpne avløpskummer langs vekk og 
i myr, i tillegg til flere felleskummer for vann og avløp.  

Dagens miljøtilstand 

Slik tilstanden er i dag er det omtrent ingen renseeffekt i slamavskilleren, slik at råkloakk 
går rett ut i sjøen. 

Arealbruk egnethet 
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Brukerinteresser 

Nesset    

Arealbruk  Egnethet av sjøvann  

Dagens bruk  Ønsket bruk  Dagens bruk  Ønsket bruk  

Bading  Begrenset  Nei  Lite egnet        - 

Rekreasjon  Ja Ja Lite egnet  Egnet  

Fiske  Ja Ja Lite egnet  Egnet  

Akvakultur  Ja Ja Delvis egnet  Egnet  

Tabell 9. Arealbruk egnethet ved Nesset 

3.10 Dyrvik 

Generelt 
Dyrvik ligger rundt 4 km nord for Sistranda. I området er det en kommunal slamavskiller 
som betjener boligfeltet på Dyrvik. I resten av området er det private slamavskillere og 
spredt avløp.   

 
Beskrivelse av resipientområdet 

Området utenfor Dyrvik er karakterisert som sårbar. Det er registrert 
skjellsandforekomster i deler av området utenfor Dyrvik.  

Beskrivelse av avløpsområdet 

Slamavskilleren på Dyrvik er en trekamret glassfibertank. Denne betjener boligfeltet på 
Dyrvik. Tanken er av nyere dato og tilstanden er god, men funksjonen er dårlig. Det ble 
registrert mye lukt og mye slam i utløpskammeret i slamavskilleren. Dette kan skyldes 
uforholdsmessig høy vannføring inn i tanken som følge av inntrenging, og muligens for 
stor helning på selve tanken. Den gradvise renseffekten blir forringet, og slammet mikses 
gjennom alle kamrene. Det er vanskelig å få av lokkene på slamavskilleren. Det er uvisst 
hvor langt ut utslippsledningen går.  

Dagens miljøtilstand 

Det er antageligvis en del slamflukt fra slamavskilleren.  

Arealbruk egnethet 

Brukerinteresser 

Dyrvik    

Arealbruk  Egnethet av sjøvann  

Dagens bruk  Ønsket bruk  Dagens bruk  Ønsket bruk  

Bading  Begrenset  Nei  Lite egnet  -  

Rekreasjon  Ja Ja Lite egnet  Egnet  

Fiske  Ja Ja Lite egnet  Egnet  

Akvakultur  Ja Ja Delvis egnet  Egnet  
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Tabell 10. Arealbruk egnethet ved Dyrvik 

3.11 Mausundvær 

Generelt  

Mausundvær er en øygruppe nord for høvedøya. Det er ca 190 fastboende, hovedsakelig 
fordelt på Måsøya og Gårdsøya. Det er et stort antall fritidsboliger på Mausundvær, slik at 
det er en betydelig befolkningsvekst i sommerhalvåret.  

Beskrivelse av resipientområdet 

I sundet mellom Måsøya og Gårdsøya er sjøen vurdert som meget sårbar. Nord for 
Måsøya er sjøresipienten sårbar. Det er registeret store kamskjellforekomster utenfor 
Mausund. Det er også fiskemerder plassert rundt øygruppen. 

Beskrivelse av avløpsområdet 

Det er en kommunal slamavskiller fra 80-tallet ved skolen. Det ble også etablert en 
kommunal slamavskiller på Måsøya våren 2016. I tillegg er det flere kommunale 
utslippsledninger, og en kommunal pumpekum tilknyttet disse. Ellers er det spredt avløp. 
Det er lite rensing av avløpet på Mausund.  

Dagens miljøtilstand 

Fra både de kommunale utslippsledningene og det spredte private utslippet blir det ført 
råkloakk ut i sjøresipienten.  

Arealbruk egnethet 

Brukerinteresser 

Mausundvær    

Arealbruk  Egnethet av sjøvann  

Dagens bruk  Ønsket bruk  Dagens bruk  Ønsket bruk  

Bading  Begrenset  Ja Lite egnet  Egnet  

Rekreasjon  Ja Ja Lite egnet  Egnet  

Fiske  Ja Ja Lite egnet  Egnet  

Akvakultur  Ja Ja Lite egnet  Egnet  

Tabell 11. Arealbruk egnethet ved Mausundvær 

3.12 Sula 

Generelt  

Sula er en øygruppe nordvest i Frøya kommune. Her er det ca. 70 fastboende, 
hovedsakelig på øya Store Sula. Det er mange fritidsboliger på Sula, slik at det er en 
betydelig befolkningsvekst deler av året.  

Beskrivelse av resipientområdet 
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Sjøresipienten rundt Sula er meget sårbar. Det har blitt registeret store 
kamskjellforekomster utenfor Sula.  

Beskrivelse av avløpsområdet 

Det er ingen kommunal slamavskiller på Sula, kun to kommunale utslippsledninger. 
Utslippsledningene er synlige i fjæra. Under befaringen var det sterk svovellukt fra det 
ene utslippspunktet. Resten av utslippene på Sula er privat spredt avløp.  

Dagens miljøtilstand 

Det antas at det er liten rensning av avløpet på Sula, slik at råkloakk går direkte ut i 
sjøen.  

Arealbruk egnethet 

Brukerinteresser 

Sula    

Arealbruk  Egnethet av sjøvann  

Dagens bruk  Ønsket bruk  Dagens bruk  Ønsket bruk  

Bading  Begrenset  Ja Lite egnet  Egnet  

Rekreasjon  Ja Ja Lite egnet  Egnet  

Fiske  Ja Ja Lite egnet  Egnet  

Akvakultur  Ja Ja Lite egnet  Egnet  

Tabell 12. Arealbruk egnethet ved Sula 
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4 Mål 

I kommuneplanens samfunnsdel er det beskrevet under kapittelet om natur, miljø og 
klima at Frøya kommune skal ha: 

 Et rent naturmiljø som grunnlag for en god folkehelse, stort naturmangfold og 
trygg matproduksjon.  

 Et rent hav som grunnlag for trygg matproduksjon. 

 En kjemisk og biologisk god tilstand på alt vann innen 2021, ved å utarbeide 
kloakkrammeplan, og kartlegge spredt avløp. 

Hovedformålet med planarbeidet er å foreslå tiltak for avløpssektoren som tilfredsstiller 
kravene som er satt til avløpsanlegg i dag.  
Frøya kommune vil følge opp hovedmålet i EUs rammedirektiv og vannforskriften, sikre 
god miljøtilstand og om nødvendig forbedre tilstanden i kystvann, ferskvann og 
grunnvann. 

4.1 Miljømål 

 Alle avløpsanlegg i kommunen (kommunale og private) skal tilfredsstille 
forurensingsforskriftens krav til utslipp, nevnt i 2.4.1. 

 Fjæresonen i kommunen skal være hygienisk tilfredsstillende for næringsliv, friluftsliv 
og rekreasjon. 

 Alle vassdrag skal ha en vannkvalitet egnet til bading, rekreasjon og sportsfiske. 

 Spredt avløp skal kartlegges, og eventuelle kommunale og private utslipp av sanitært 
avløpsvann til ferskvann skal fjernes. 

4.2 Spesifikke mål 

4.2.1 Kommunale renseanlegg og utslippledninger  

 Frøya kommune skal drifte kommunale renseanlegg og slamavskillere i samsvar med 
godkjente utslippstillatelser.  

 Vurderinger av utslipp skal forankres i miljømål, brukerinteresser og 
resipientvurderinger. 

4.2.2 Ledningsanlegg 

 Det kommunale avløpsnettet skal ha nok kapasitet og være driftssikkert.  

 Ved sanering/etablering av nye avløpsledninger skal det etableres separat system for 
spillvann og overvann. 

 Avløpsnettet skal ha minst mulig lekkasjer og feilkoblinger.  

 Ved legging av nytt ledningsnett skal også eksisterende bebyggelse inkluderes, og 
som hovedregel få pålegg om tilknytning jf. Plan- og bygningsloven, § 27-2, 
tilknytning til infrastruktur. 
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4.2.3 Pumpestasjoner og overløp  

 Pumpestasjonene skal ha en standard og utforming som gir funksjonell og sikker 
drift, og som sikrer helse, miljø og trygghet for driftspersonellet.  

 Kommunen skal ha oversikt over alle overløp på avløpsnettet, samt ha et system for 
å registrere og beregne driftstid for utslipp fra overløp.  

4.2.4 Håndtering av overløp 

 Nye utbyggingsområder skal ikke gi økt problem med flom og utvasking i nedstrøms 
vassdrag, grøfte- eller kanalsystem. 

4.2.5 Påslipp fra verksteder og industri 

 Kommunen skal ha oversikt over alle olje- og fettutskillere, og utarbeide rutiner for 
saksbehandling og tilsyn. 

 Kommunen skal ha oversikt over alle industripåslipp, og ved behov utarbeide 
påslippskrav.  

4.2.6 Kostnader 

 De kommunale avløpsanleggene skal forvaltes kostnadseffektivt, og kostnadene ved 
avløpshandtering skal kunne dokumenteres med nøkkeltall.  

 Kostnadene vedr. investering, forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale 
avløpsanlegg skal dekkes av kommunale avløpsgebyr, og skal være selvfinansiert. 
Eksisterende regelverk for VA-gebyrer skal benyttes for selvkostberegninger. 
Gjeldende retningslinjer, H-2140 (utgitt av kommunal- og regiondepartementet 
(KRD)) legges til grunn for beregning av selvkost. I gebyrgrunnlaget inngår 
kapitalkostnader knyttet til nye investeringer og kostnader til administrativ forvalting, 
drift og vedlikehold. 

 Avløpsgebyrene skal holdes på et akseptabelt nivå. Investeringskostnader for nye 
anlegg må derfor kunne dekkes helt eller delvis gjennom refusjonsordninger og 
anleggsbidrag fra både private abonnenter og næringsabonnenter. Dette må vedtas 
politisk. Alle beregninger i denne planen baserer seg imidlertid på 100% kommunal 
finansiering. 

4.2.7 Drift  

 Det skal foreligge faste rutiner for årsrapportering. 

 Kommunens driftspersonell skal ha tilfredsstillende kunnskap og kvalifikasjoner. 
Nødvendig opplæring og kompetanseheving skal prioriteres.  

 Kommunen skal ha en oppdatert database over det kommunale ledningsnettet og 
øvrige kommunale avløpsanlegg, og et oppdatert driftskontrollsystem for 
avløpsanleggene i kommunen.  
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 Ledningsanlegg og tilhørende utstyr skal ha et vedlikehold gjennom året som sikrer 
trygghet og effektive driftsforhold.  

 Det skal være et utskiftingstempo for ledningsanlegg og tilhørende utstyr som sikrer 
en god nok teknisk standard og dimensjonering på avløpsnettet.  

4.2.8 Forhold til kundene 

 Kundene (abonnentene) skal være tilfreds med avløpshåndtering og service i 
organisasjonen. 

 Kundene skal få fullverdige avløpstjenester og service. Informasjon om 
avløpsvirksomheten skal treffe publikums behov.  
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5 Strategi og tiltak 

5.1 Strategi 

5.1.1 Fornyelse av avløpsnett 

Det er mye inntrenging av fremmedvann i kommunale avløpsledninger og slamavskillere. 
Dette skyldes feilkoblinger, dårlige skjøter og rør, samt åpne kummer i høy 
grunnvannstand. Inntrenging fører til redusert renseeffekt i slamavskillere og unødvendig 
pumpedrift. Ved å separere spillvann og overvann vil pumpekostnadene og slitasje på 
pumpe reduseres, samt renseprosessen forbedres. Gamle betongkummer med knuste 
inspeksjonsluker bør erstattes med rennekummer. Registrering og utbedring av 
feilkoblinger fra boliger bør igangsettes. 

5.1.2 Forurensing fra avløpsnett og slamavskillere 

Det er mange av de eksisterende slamavskillerne som i dag har for dårlig renseeffekt. 
Som beskrevet i kapittel 3 er det flere steder der råkloakk går rett ut i sjøen. 
Slamavskillere i kommunen må dokumentere at de minst oppfyller kravene i 
forurensingsforskriftens §12-9 nevnt i 2.4.1.  

Som beskrevet er Frøya kategorisert som mindre følsomt. Kommunen kan ifølge §12-6 
selv sette strengere lokal forskrift begrunnet med resipientenes tilstand. Det må da 
utarbeides krav ut i fra brukerinteresser, eutrofiering m.m. Dette er spesielt relevant for 
Sistranda, hvor et eventuelt nytt renseanlegg må oppfylle strenge krav. Vedlagt 
resipientanalyse kan inngå som en del av grunnlaget for å heve krav til utslipp. 

5.1.3 Spredt bebyggelse 

Det er viktig å få ryddet opp i det spredte utslippet i kommunen. Kunnskap om 
eksisterende utslippspunkter bør dokumenteres og samles for fremtidig arbeid med 
forbedring av avløpsnettet. Kommunen kan også pålegge beboere å etablere 
minirenseanlegg der det ikke er hensiktsmessig å koble seg til det kommunale nettet.  

5.1.4 Regulering og kontroll 

Frøya kommune er i gang med et samarbeid mellom flere mindre kystkommuner om en 
felles VA-norm. Dette er et godt virkemiddel for å oppnå tilfredsstillende kvalitet og 
kontroll på avløpsnettet i kommunen. Det vil gjøre det lettere for kommunen å sette krav 
og konkrete retningslinjer til entreprenører og andre aktører ved prosjektering, utførelse 
og overtagelse av ledningsanlegg.  

5.1.5 Ledningskartverk. Digitalisering 

Kommunen har innført Gemini VA for dokumentasjon av VA-nett. Digitalisering av 
eksisterende anlegg og krav til «som bygget»-dokumentasjon hos entreprenører er viktig 
for å ha et godt oversiktsbilde over nettet. Det er naturlig i oppstartfasen å ha en 
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gjennomgang av alle rutiner ved etablering av ledningskartverket, både dokumentasjon 
på ledninger, driftshendelser og registreringer av kummer. Kommunens ansatte bør 
kurses i bruk av programvaren.  

5.2 Tiltak 

Generell problemstilling 

Formålet med hovedplan for avløp er å sørge for at sjøområder og 
ferskvannsforekomster i Frøya kommune som berøres av avløp får og opprettholder god 
økologisk miljøtilstand. 
 
Planen beskriver de oppgavene kommunen vil arbeide med i planperioden for å nå dette 
målet. Hovedoppgavene er å legge til rette for at det blir bygd ut bærekraftige og gode 
løsninger for oppsamling, rensing og utslipp av avløpsvann og ikke minst tilfredsstille 
rensekrav i gjeldende forurensningsforskrift. 

Resipientundersøkelse 

I forbindelse av utarbeidelse av hovedplan avløp for Frøya kommune er det utført en 
sårbarhetsvurdering av utvalgte resipientområder på Frøya, se Vedlegg G. I 
sårbarhetsanalysene er miljøkarakteristika som dyp, terskler, tidevann, strømforhold og 
eksponering tatt med i vurderingene. Resipientene er delt inn i tre kategorier, meget 
sårbar, sårbar og mindre sårbar. Tiltakene som er presentert i dette kapittelet er blant 
annet basert på resipientundersøkelsen, spesielt når det gjelder plassering av nye 
utslippsledninger. 
 
Saneringsplan 

Det gjøres i dag en del arbeid med gjennomføring av saneringstiltak (utskifting av 
gammelt ledningsanlegg) i ulike områder på Frøya, men det foreligger ingen 
saneringsplaner for noen av områdene enda. Det er viktig at dette blir utført i etterkant av 
hovedplan avløp. I saneringsplanen vil det prioriteres en del tiltak som er integrert i 
hovedplan vann og avløp. 
 
Blant annet er det allerede kjent at det er problemer med innlekking av fremmedvann i 
avløpsanlegget på Sistranda, Flatval, Hamarvik og Nordskaget, og behovet for sanering 
av ledningsnettet er stedvis påtrengende. 
 

Private avløpsanlegg 

Som for kommunale utslipp er det Forurensningsloven og forurensningsforskriften som 
gjelder for utslipp fra private anlegg. Hvilken del av forurensningsforskriften utslippet skal 
reguleres etter avhenger av utslippets størrelse og resipienten som mottar utslippet. 
Dersom utslippet er under 50 pe er kommunen alltid forurensningsmyndighet. 
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Tilknytning til offentlig avløpsnett reguleres av Plan- og bygningsloven og de retningslinjer 
kommunen har vedtatt. Kommunen kan pålegge tilknytning til offentlig avløpsnett for hus 
som ligger i rimelig avstand. 
 
Valg av aktuell avløpsløsning for enkelthus er avhengig av resipient og grunnforhold. 
• Ved utslipp til sjøresipient kan det normalt tillates 3-kamret slamavskiller før utslipp til 
sjø lokalisert minst 2 m under laveste vannstand. 
• Ved utslipp til innlandsvassdrag kreves det normalt 3-kamret slamavskiller med enten 
påfølgende infiltrasjon i stedegne løsmasser eller til elv med helårsavrenning. 
 
Det foreslås at alle private renseanlegg registreres, med eventuelt påfølgende pålegg om 
utbedring dersom forskriftens krav ikke overholdes. Dersom private abonnenter kobler 
seg på kommunal ledning, skal kommunen tilrettelegge påkoblingen i kum, mens 
abonnenten påkoster fremføring til kum. 

5.2.1 Sistranda  

Det foreligger to alternative avløpsløsninger for Sistrandaområdet, utredet i Vedlegg A.  

Alternativ 1: Nytt renseanlegg   

Løsningen innebærer et avskjærende system med pumpestasjoner og nytt renseanlegg, 
inklusive utslippsledning, lokalisert på eksempelvis Starrberget. Eksisterende avløpsnett 
på Sistranda saneres og separeres. Avskjærende ledning og plassering av silanlegget på 
Starrberget er gitt i tegning H203a - H205a i Vedlegg H. 

Alternativ 2: Oppgradering av slamavskillere 

Løsningen innebærer at eksisterende system med slamavskillere beholdes. Eksisterende 
avløpsnett på Sistranda saneres og separeres.  

Ved alternativ 2 foreslås det å utskifte slamavskilleren Sistranda 1 og Rabben 2. Det er 
stor belastning på Beinskardet etter at avløpet fra Rabben 1 ble ført hit. 
Reservekapasiteten er antagelig liten. Det må utredes om tiltak er nødvendig. Tiltakene i 
alt. 2 er vist i tegning H203b - H205b i Vedlegg H. 

I forbindelse med kost-/nyttevurdering for avløpsløsning for Sistranda er det også sett på 
et alternativ 3.  Dette alternativet går ut på å etablere en sentral stor slamavskiller med 
separat slamlager ved Starrberget. Sanering og avskjærende system med overføring til 
renseanlegget inngår i dette alternativet på lik linje med alternativ 1.  

Konklusjon, forslag til avløpsløsning. 

Det anbefales nytt renseanlegg, se Vedlegg A. 
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5.2.2 Hamarvik 

Det foreligger to alternativer for avløpshåndtering på Hamarvik, se Vedlegg B. 

Alternativ 1: Nytt renseanlegg 

Løsningen innebærer å samle avløpet fra Hamarvik 1 og 2 i et silanlegg plassert ved 
Hamarvik 1. Det legges en avskjærende ledning med pumpestasjoner, og eksisterende 
avløpsnett saneres og separeres. Utslippsledning i Kjevika utskiftes med en 300 m lang 
utslippsledning.  

Om det blir aktuelt med renseanlegg i Hamarvik vil det kunne etableres en pumpestasjon 
der eks. slamavskiller Hamarvik 2 (som betjener sykehjemmet) i dag ligger. Forutsetter at 
eks. pumpeledning og pumpestasjoner kan benyttes. Det forutsetter at to av 
pumpestasjonene må vendes slik at avløpet pumpes motsatt retning. Det vil være 
nødvendig å etablere en ny pumpeledningstrase fra Hammarvågen og opp til eks. 
selvfallsledning. 

Avskjærende ledning og plassering av silanlegg er gitt i tegning H206a og H207a i 
Vedlegg H.  

Alternativ 2: Oppgradering av slamavskillere 

Løsningen innebærer at eksisterende system med slamavskillere beholdes. Eksisterende 
avløpsnett på Hamarvik saneres og separeres. Tegning H206b og H207b viser tiltakene 
som er inkludert i alt. 2.  

5.2.3 Nesset 

Det foreslås å etablere avskjærende spillvannsledninger som tar inn avløpet fra spredt 
bebyggelse som overføres til slamavskiller. For å få med flest abonnenter vil det være 
nødvendig å etablere pumpekummer/pumpestasjoner for å få med avløpet. På Nesset er 
det avsatt utbyggingsområder i kommuneplanen. Det vil være nødvendig å skifte ut 
slamavskilleren, og etablere separatsystem ved å sanere den eksisterende 
spillvannsledningen. Forslag til tiltak er gitt i tegning H201.  

5.2.4 Nordskaget 

Det er ønske om å knytte flest mulig abonnenter inn på det kommunale anlegget. Det er 
foreslått å etablere en avskjærende spillvannsledning langs ankomstvegen til 
industriområdet slik at flest mulig abonnenter blir ført ned til eks. slamavskiller på selvfall. 
Slamavskilleren ved industriområdet er i god stand, men det er behov for utbedring av 
feilkobling oppstrøms.  

Det er foreslått utskiftning av eks. slamavskillere. I reguleringsplan for 
Hålahaugan/Kverva boligområde er det vedtatt 17 boligtomter. Dette området kan føres 
med selvfall ned til ny slamavskiller på Nordskaget. Forslag til tiltak er vist i tegning H211.  



  

   

 
 

29(38) 
 

HOVEDPLAN AVLØP 2017-2027  
15.09.2016 
SWECO NORGE AS 
 

 

 

 
 

 

5.2.5 Dyrvik 

Det er en kommunal slamavskiller i området som betjener nytt boligfelt på Dyrvik. Det er 
ønske om å etablere en ny kommunal slamavskiller for å få flest abonnenter inn på et 
kommunalt anlegg. Forslag til plassering av ny slamavskiller og avskjærende 
ledningstrase er vist i H202. 

Det er avsatt byggeareal for boliger som kan fortettes i kommuneplanen. Det vil være 
nødvendig å etablere pumpekummer/pumpestasjoner for å få ført avløpet til ny 
slamavskiller.  

5.2.6 Dyrøya 

På Dyrøya er det en kommunal slamavskiller som betjener Dyrøya boligfelt. Det er planer 
om utbygging i vest. Dette vil føre til økt belastning på eks. slamavskilleren. Det er i tillegg 
foreslått å knytte flere abonnenter til denne slamavskilleren. Forslag til tiltak er vist i 
tegning H210.   

Det er foreslått avskjærende ledningstrase for å få med flest mulig inn på det kommunale 
nettet. Det er foreslått å etablere en ny slamavskiller øst for fergekaia, samt ny kommunal 
utslippsledning. Behovet for denne vil komme an på tilstanden til de private 
slamavskillerne. For å få med flest mulig abonnenter inn på det kommunale nettet vil det 
være nødvendig å etablere flere pumpekummer/pumpestasjoner.  

5.2.7 Flatval 

Tiltak for Flatval er vist i tegning H209. Det er et ønske om å rydde opp i det spredte 
utslippet på Flatval siden dette området er særlig følsomt for utslipp pga liten dybde i 
fjorden. I dette området vil resipientundersøkelsen spille en stor rolle for fremtidige tiltak. 

Det foreslås å etablere ny slamavskiller sør på Øya. Eksisterende avløps- og 
utslippsledning saneres og det etableres ny pumpestasjon på Øysand, som fører alt 
avløp til ny slamavskiller.  

Det foreslås å pumpe avløpet fra Flatval vest for Hamnavågen bort til ny slamavskiller.  

På Øya er det planlagt boligutbygging. Deler av avløpet her kan gå med selvfall ned til 
foreslått slamavskiller, resten må pumpes. 

5.2.8 Sula  

Forslag til tiltak på Sula er vist i tegning H213. Det er foreslått å etablere et 
minirenseanlegg på Sula for å rydde opp i det spredte utslippet. Minirenseanlegg er valgt 
på grunn av meget sårbar sjøresipient.  

5.2.9 Mausund 

Tiltakene på Mausund kommer an på hva den nye slamavskilleren er dimensjonert for. 
Kan være aktuelt å føre flere inn på denne. Det er foreslått å etablere en slamavskiller 
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ved kommunalt utslipp øst for Mausund skole. Dette er vist i tegning H212. Det er behov 
for ny utslippsledning da det eksisterende utløpet går rett ut i fjæra.  

5.3 Forvaltning, drift og vedlikehold 

Norske kommuner forvalter et vann- og avløpssystem med en gjenanskaffelsesverdi på 
ca. 1053 milliarder kroner basert på tall fra Norsk vann i rapport B17/2013. 
Frøya kommune har siden år 2000 investert om lag 15 millioner kroner til avløpssektoren 
som utgjør ca. 75 % av den totale verdien for anleggene. Verdien er beregnet utfra 
investeringskostnader som er gjort på alle de kommunale avløpsanleggene, og omfatter 
slamavskillere, overføringsanlegg, pumpestasjoner og utslippsanlegg. 
Disse gjenanskaffelsesverdiene krever en bærekraftig forvaltning. En bærekraftig 
forvaltning må være både økologisk, økonomisk og sosialt bærekraftig (Norvar, 2006). 
Selv beskjedne effektiviseringer med hensyn til planlegging, drift og vedlikehold av 
avløpssektoren kan føre til relativt store økonomiske besparelser. 
 
Utilsiktet svikt på avløpssektoren, forurensningssituasjoner, strømstans o.l. er mange 
ganger resultatet av mangelfull informasjon. Dette leder igjen til misfornøyde kunder, og 
gir kommunen dårlig rykte som ledningsforvalter og som leverandør av vann- og 
avløpstjenester. 
 
Optimalisering av driften ut fra et økonomisk perspektiv vil være en viktig oppgave for 
Frøya kommune i de nærmeste årene. En fortsatt systematisk registrering av 
anleggsdata og driftsdata vil være en viktig del av internkontrollrutinene, og vil være 
grunnlag for driftsplaner, og planer for sanering/fornyelse – og rehabiliteringsarbeid med 
fokus på reduksjon av driftsutgiftene. 
 
Det er derfor naturlig å se på de ulike leddene som gjelder forvaltning, drift og vedlikehold 
av de kommunale avløpsanleggene i Frøya kommune. 

5.3.1 Driftsavdeling avløp  

Driftsavdelingen for de kommunale avløpsanleggene har ansvaret for den daglige driften 
av pumpestasjoner, slamavskillere og ledningsnettet inkludert driftsovervåking av 
anleggene. 
 
Avdelingen består av følgende kompetanse:  
 

Nr. Utdannelse  Status Kurs Spesialkompetanse Arbeidsoppgaver 
1 Ingeniør Avdelings-

leder Drift 
  Sektorleder 

2 Ingeniør VA-ingeniør   Hovedansvar for 
drift og vedlikehold 
VA, prosjektering, 
prosjektledelse, 
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byggesaksbehandli
ng 

3 Mekaniker Formann  Div. Rørleggerkompetanse Leder av 
driftsavdelingen 

4 Maskinfører Drifts-
operatør  

Div. Rørleggerkompetanse  Daglig 
drift/vedlikehold 
avløpsanlegg  

Tabell 13. Oversikt over dagens kompetanse i driftsavdelingen 

5.3.2 Kommunal eller privat utførelse 

For å forsvare drift og vedlikehold som kommunal oppgave, må kommunen over tid tilby 
både et attraktivt fagmiljø og gode arbeidsbetingelser, og i tillegg må tjenesten være 
økonomisk bærekraftig for kommunen. 
Det legges følgende strategi til grunn for kommunal eller privat utførelse av tjenester i 
Frøya kommune: 

 Beholde nøkkelpersonell innenfor generell VA-drift, både på administrativt og 
operativt nivå, gjennom konkurransedyktige arbeidsbetingelser. 

 Fortsatt tilby personell attraktive arbeids- og prosjektoppgaver som øker 
kompetansen og bidrar til å øke den totale sikkerheten og beredskapen for 
avløpssektoren i Frøya kommune. 

 Fortsatt kjøp av tjenester for gravearbeider ved lekkasjeutbedringer / kloakkstopp 
etc. 

 Fortsatt kjøp av operative tjenester innenfor ulike kompetanseområder som 
elektro, automasjon og prosessteknikk m.m. 

 Begrenset kjøp av administrativ spisskompetanse innenfor utvikling av 
støttesystemer og tilpasning av renseprosesser 

 Fortsatt kjøp av konsulenttjenester for ulike planarbeider vedr. saneringsarbeider, 
oppgradering av avløpsanlegg og lignende. 

 Begrenset kjøp av konsulenttjenester til prosjekteringsoppgaver innenfor drift og 
vedlikehold 

 Samarbeid med andre kommuner om utvikling av felles løsninger, både gjennom  
             Norsk Kommunalteknisk forening, Norsk Vann, og andre samarbeidspartnere. 
 
Kommunen skal ha som mål å opprettholde kompetanse, kapasitet og effektivitet til å 
utføre det grunnleggende drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg. 

5.3.3 Tiltak som gjelder bemanning og kompetanse 

Frøya kommunes tekniske etat har hatt en strategi om at egne mannskaper skal dekke 
de fleste kompetanseområder som kreves innenfor drift i avløpssektoren. 
 
På grunn av manglende kapasitet er det i dag kun èn av VA-avdelingens 4 
driftsoperatører som har ansvar for drift og vedlikehold av kommunale avløp. For å 
gjennomføre en forsvarlig drift av anleggene er dette ikke akseptabelt. Det forventes også 
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en betydelig økning i utbygging av silanlegg/renseanlegg og avløpspumpestasjoner i 
kommunal regi. Det vil derfor være behov for å utvide avdelingen med minimum en 
driftsoperatør i tillegg til dagens operatør.  
 
Det er rørleggerkompetanse ved avdelingen i dag. Denne kompetansen som er bygget 
opp har resultert i at man har vaktordning med eget kompetent personell (i vaktordningen 
inngår også de øvrige driftsoperatørene som har sine hovedoppgaver innenfor 
vannsektoren) samtidig som man får utført utbedringer ved driftsavbrudd. 
Denne kompetansen ønsker man å beholde ved driftsavdelingen. Følgende forslag til 
driftstiltak er satt opp i den neste planperioden: 
 

Tiltak nr. Kursing og oppbygging av kompetanseområder Kostnad ekskl. mva. 

1 Generelle kunnskaper om avløpsrensing Kr.   50.000,- 
2 ADK - kurs Kr.   35.000,- 

3 Arbeidsvarslingskurs Kr.   30.000,-  
 Sum kursing Kr. 115.000,- 

Tabell 14. Driftstiltak med kostnadsoverslag 
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6 Handlingsplan 

I handlingsplanen legges det opp til en betydelig økning i investeringer knyttet til 
avløpsanlegget i kommunen. Omfanget av de foreslåtte tiltakene anses å være 
nødvendig for å oppfylle pålagte lover og forskrifter, og for å sikre en bærekraftig 
forvaltning av avløpsanlegget i kommunen.  

Det eksisterende avløpsanlegget i kommune har høy alder og er generelt i dårlig tilstand. 
Det er et etterslep på fornying og vedlikehold av avløpsnettet i kommunen. Det er viktig å 
ha en jevnt utskiftning og på et tilstrekkelig nivå.  

Omfattende sanering ansees som nødvendig både for å sikre kapasiteten til avløpsnettet, 
opprettholde ønsket effekt av rensingen av avløpet og redusere driftskostnader.  

Tiltakene, basert på hvert av stedene beskrevet i kap. 5.2, er videre prioritert etter hvilke 
områder som er mest kritisk i forhold til sårbarhet til resipient og behov for utbedringer. 
Utførelsesperioden til hvert av tiltakene er vist i handlingsplanen, gitt i Vedlegg C. 

6.1 Investeringstiltak 

Det er tatt utgangspunkt i sanering av store deler av det eksisterende avløpsnettet. Der 
det i dag er et fellessystem, er det inkludert separering av systemet. Det skilles mellom 
graving i løsmasser og grøfter der det vil være behov for sprenging. Inndeling er gjort 
med bakgrunn i løsmassekart over Frøya kommune, utarbeidet av NGU.  

For å kunne samle opp avløpet fra flest mulig boliger er det foreslått å legge avskjærende 
ledninger. På grunn av kupert terreng vil det være nødvendig å anlegge pumpestasjoner 
for å samle avløpet i et punkt.  

Kostnadsberegninger for hvert områdene er gitt i Vedlegg D. For hvert området er det 
beregnet sanering av eks. avløpsnett og planlagte tiltak. Tabell 15 nedenfor viser kostnad 
fordelt på handlingsplanens tidsramme. 
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Pris på de nye slamavskillere inkluderer tanker, inn- og utløpskummer, grunnarbeid, 
forankring og 10 % i rigg. Ved utskiftning av slamavskillere er det tatt høyde for behov for 
nye utslippsledninger. Det er lite kunnskap om tilstanden til mange av de eksisterende 
utslippsledningene. I kostnadsberegningene er det antatt at disse har behov for 
utskiftning. Det er medregnet en lengde på 300 m på hver av utslippsledningene.   

Utløpsledningene bør ligge utenfor sårbarhetsområdet som er angitt i kart fra 
resipientvurderinger i Vedlegg G. Nødvendig lengde vil avhenge av tilstanden til 
resipienten og bunnfauna i sjøen.  En nærmere undersøkelse av resipienten og 
bunnfauna i sjøen bør utføres, slik at en har et bedre beslutningsgrunnlag for lengde og 
dybde av utslippsledningene. 

Entreprenørpriser for saneringsarbeid er basert delvis på enhetspriser mottatt fra Frøya 
kommune, men også erfaringspriser for tilsvarende anlegg.  

Alle entreprenørkostnader er i tillegg økt med 40 %. Tillegget omfatter: 

 rigging 

 planlegging og prosjektledelse 

 byggeledelse  

 uforutsett 

Total kostnader = entreprenørkostnader + 40 % er definert som prosjektkostnader.  

Driftskostnadene er ikke medtatt. 

  Kostnad inkludert 40% påslag, fordelt på år   

Sted 2017 2018 2019 2020 Sum 

Sistranda Alternativ 1  kr 13 546 667   kr 13 546 667   kr 13 546 667     kr   40 600 000  

Hamarvik alternativ 1  kr 14 676 000   kr 14 676 000       kr   29 400 000  

Nesset    kr   6 375 500   kr   6 375 500     kr   12 800 000  

Flatval 1    kr 12 477 000       kr   12 500 000  

Sula      kr   6 360 000     kr     6 400 000  

Mausund        kr   3 750 000   kr     3 800 000  

Dyrøya        kr 12 731 000   kr   12 700 000  

Dyrvik        kr   7 819 000   kr     7 800 000  

Nordskaget      kr   5 681 000     kr     5 700 000  

Flatval 2        kr   2 579 000   kr     2 600 000  

            

Sum  kr 28 220 000   kr 47 080 000   kr 32 000 000   kr 26 880 000   kr 134 180 000  

Tabell 15: Samlede kostnader 
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På Sistranda og Hamarvik er det utarbeidet en saneringsplan, der hvert ledningsstrekk er 
nummerert i henhold til tegningene (Tegningsserie H30X i Vedlegg H).  

Tiltakene er inndelt i nummer som referer til kostnadsoverslaget og tegningene 
(Tegningsserie H20X i Vedlegg H). Dette bidrar til en oversiktlig fremvisning av hvert 
tiltak, og gjør det enklere å gjøre endringer på et strekk.  

Det er utarbeidet en kost-/nyttevurdering for Sistranda og Hamarvik med bakgrunn i de to 
alternativene. Disse er vedlagt i Vedlegg A og Vedlegg B. Som disse vedleggene viser, 
anbefales det å anlegge silanlegg for både Sistranda og Hamarvik. Kostnadsberegningen 
er basert på denne anbefalingen, og for andre alternativ vises det til Vedlegg D. 
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7 Gebyrutvikling 

Generelt 

Det vil være utfordrende å øke investeringsomfanget slik som er foreslått, både med 
hensyn til kapasitet innad i kommunen og i markedet av entreprenører og andre aktører. I 
planperioden ligger det en rekke store kostnadskrevende prosjekter.  

Beregninger av framtidig gebyrgrunnlag skal baseres på investeringer i den skisserte 
handlingsplanen. Gebyrgrunnlaget for avløp påvirkes betydelig av økte kapitalkostnader 
som følge av investeringer i handlingsplanen. 

Det er forutsatt at avløpssektoren skal være en økonomisk selvstendig sektor. Det vil si at 
inntektene fra avløpsgebyret skal dekke utgifter til drift og kapitalkostnader.  

Bestemmelsene om beregning og innkreving av vann- og avløpsgebyrer er nå tatt inn 
som eget i kapittel (kap.16) i forurensningsforskriften. 

Forutsetninger 

Kapitalkostnadene er beregnet med bakgrunn i Forskrift H-2140 ”Retningslinjer for 

beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester” utgitt av kommunal- og 
regionaldepartementet, januar 2003.  

Avskrivning av investeringsprosjektene er i henhold til KOSTRA med serielån med 5,20, 
40 og 50 års avskrivningstid avhengig av type investering. 

Kapitalkostnadene skal beregnes med utgangspunkt i en kalkylerente på 1,60 %.  

Årlige kapitalkostnader består av to elementer: 

 Avskrivningskostnader 

 Kalkulatoriske renter (kalkylerente)  
 
Investeringene i hovedplanen er i sin helhet lagt inn med 40 års avskrivningstid, 
tilsvarende ledningsanlegg. 

Det er benyttet lineære avskrivninger over avskrivningsperioden. Kalkylerenten er holdt 
uendret i hele perioden på 1,60% inkludert påslaget på 0,50 %. 

Gebyrendringen fra 2017 til 2020 er manuelt overstyrt for å unngå selvkostmodellens 
foreslåtte reduksjon i 2017.  Dette ble gjort i samråd med kommunen i budsjettmøtet 
(firma Envida Momentum) 23. august og har ikke blitt endret på i analysen.   

Driftskostnader 

Driftskostnader for 2016 er en prognose for året som er gjennomgått av kommunen 
sammen med firma Envidan Momentum i budsjettmøte 23. august. 

Alle driftskostnadene er ilagt en årlig %-vis økning: 

 Inflasjon lønnsutgifter: 4,00 % 

 Inflasjon øvrige utgifter: 2,5 % 
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Kostnadsdekning / avgiftsberegning etc.   

Handlingsplanen for Frøya kommune 2017 – 2027 er lagt til grunn for 
kostnadsberegningene for avløpsområdet. 

Forutsetning for beregningene: 

 Inntekter fra avløpsgebyr for år 2016 

 Eksisterende drift reguleres  

 Opplånte midler pr 2016 

 Låneopptak følger investeringene i hovedplanen 

 Allerede opplånte midler brukes til å jevne ut avgiftsøkningene (fondsavsetninger 
/ bruk av fond) 

 Beregningene er utført med henblikk på å få en jevn gebyrutvikling 

Investeringer i hovedplanen er i henhold til handlingsplanen tenkt utført i perioden fra og 
med 2017 til og med 2020. Tabellen under omfatter denne tidsperioden.  

 

Element / år 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

Investeringer i hovedplanen Kr 9.470.000 Kr 28.220.000  Kr 47.080.000 Kr   32.000.000 Kr  26.800.000 

Økning i driftskostnader Kr      20.000 Kr      740.000 Kr      160.000 Kr     1.500.000 Kr       140.000 

Sum økning i årskostnader Kr    200.000 Kr   1.350.000 Kr   1.455.000 Kr     3.280.000 Kr    1.370.000 

Bruk avkastninger / fond Kr 1.175.000 Kr      815.000 Kr      755.000 Kr –  1.395.000 Kr – 1.495.000 

Beholdning i fond Kr 1.673.893 Kr   2.490.049 Kr   3.244.143 Kr     1.847.430 Kr        353.163 

Samlede kostnader Kr 2.940.000 Kr   4.185.000 Kr   5.565.000 Kr     8.430.000 Kr      9.775.000 

Tabell 16. Investeringer 2017 - 2020 

Forklaring til tabell: 

1. Investeringer iht. hovedplan avløp: Investeringene er hentet fra de enkelte tiltak 
fordelt på det enkelte år der er planlagt gjennomført.  

2. Økning av kostnader iht. hovedplan: Kostnadene består av økte kapital- og 
driftskostnader som følge av investeringene i det enkelte år. 

3. Bruk av fond (opplånte midler): Opplånte midler (fondsavsetninger) brukes for å 
utjevne økte årskostnader som følge av store investeringer først i perioden.  
Fondet gjenoppbygges mot utgangen av 10-års perioden. 

4. Beholdning fond (opplånte midler): Raden viser balansen av fondsmidler.  
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Kommunale avgifter 

Avgiftsnivået må gjenspeile investeringskostnadene og driftskostnadene over tid. I 
oppstillingen under viser en årlig inndekning og økning av gebyrnivå samme år som 
investeringer foretas.  

Element / år 2016 2017 2018 2019 2020 

 

Sum årskostnader og driftskostnader 

     

Antall abonnenter    *) 935 975 1015 1055 1095 

Tilknytningsavgift Kr 7.150 Kr 7.150 Kr 7.150 Kr 7.150 Kr 7.150 

Årsavgift bolig < 60 m2 Kr 2.596 Kr 2.854 Kr 3.139 Kr 3.349 Kr 3.650 

Årsavgift bolig > 60 m2 Kr 4.376 Kr 4.812 Kr 5.292 Kr 5.646 Kr 6.154 

Årsavgift fritidshus / hytte Kr 3.450 Kr 3.793 Kr 4.171 Kr 4.450 Kr 4.850 

Dekningsgrad av gebyrer >100 % >100% <100% <100% 100% 

Tabell 17. Avgiftsnivå 2016-2020 

*) Det er antatt en økning på 40 abonnenter hvert år  
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Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Hovedutvalget for forvaltning (HFF) sender forurensningforskrift for spredt avløp i Frøya 

kommune til kommunestyret for sluttbehandling. 

 

 

Vedlegg: 

 Revidert kart resipientvurdering (fast Frøya). 

 Revidert kart resipientvurdering (mindre øyer). 

 Endret forslag til lokal forurensningsforskrift for spredt avløp i Frøya kommune. 

 

 

Saksopplysninger:   

Hovedutvalg for forvaltning (HFF) vedtok i møte den 16.05.2019, å legge forslag til lokal 

forurensningsforskrift for spredt avløp i Frøya kommune ut til høring i 3 månder. Forskriften 

har vært på høring i perioden fra 20.05.2019 til 20.08.2019 og ingen kommentarer/innspill er 

registrert innkommet innen fristen. 

 

Kommunalt innspill til resipientkart 

Med bakgrunn i at det finnes mindre øyer i kommunen (Inntian, Rottingen, Bogøya, 

Gjæsingen, Sørburøya og Sauøya) som ikke har mulighet for slamtømming, er resipientene 

rundt disse øyene ikke vurdert i saneringsplanen og heller ikke medtatt i sårbarhetskartet 

(resipientkart) som er en del av den lokale forurensningsforskriften. Kommunen jobber 

imidlertid videre med å finne ut en praktisk og økonomisk forsvarlig slamtømmeløsning for 

disse øyene. Med bakgrunn i dette har kommunen etter at forurensningsforskriften ble lagt ut 

til høring funnet det riktig å vurdere sårbarheten av resipientene rundt øyene og ut fra dette 

sette videre normer for utslippskrav for den enkelte resipient. Normene er innarbeidet i lokale 

forskrifter. Inntill kommunen vil komme med en endelig slamtømmeløsning for disse øyene, 

vil tillatelse kunne gis til utedo, biotank med slamsil, forbrenningstoalett eller annen type 

tørrklosett etter godkjenning av kommunen, og urenset gråvann via utslippsledning til sjø. 

 

Bakgrunn:  



Kommunen er forurensningsmyndighet for utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre 

avløpsanlegg etter kapittel 12 i forurensningsforskriften. Kommunen er ferdig med 

kartleggingen av alle private avløpsanlegg og konkluderer med at det er et stort behov for 

opprydding av avløp fra spredt bebyggelse. Det er registrert ca. 2100 eiendommer med 

private avløpsanlegg og som ikke er knyttet til det kommunale avløpsnettet i dag. Svært 

mange av kloakkutslippene fra spredt bebyggelse har dårlig rensing og tilfredsstiller ikke 

dagens krav til utslipp. Per i dag er utslippstillatelsen for mindre avløpsanlegg gitt i henhold til 

den sentrale Forurensningsforskriften § 12-9 om utslipp til mindre følsomt område med 

rensekrav a) 20 % reduksjon av SS-mengden beregnet som årlig middelverdi av det som blir 

tilført renseanlegget, eller b) 180 mg SS/l ved utslipp beregnet som årlig middelverdi. Dette er 

minstekrav som er satt i forurensningsforskriften uten hensyn til graden av brukerinteresser og 

lokale forhold. 

 

Frøya kommune er en betydelig befolkningsvekst-kommune og inntektene er helt avhengig av 

havbruksnæringen. I tillegg har kommunen vokst betydelig i forhold til antall fritidsboliger de 

senere år og dermed fått større utfordringer i forhold til brukerinteresser i sjøområdene, 

spesielt nært land. Dårlig avløpsrensing gir stor risiko for miljøpåvirkning av f.eks. fisk, 

skalldyr og tang/tare kort sagt alt som har med matproduksjon fra havet å gjøre. Utslippet fra 

mindre avløpsanlegg er hovedkilden til lokal bakterieforurensning og en viktig kilde til utslipp 

av fosfor og nitrogen som kan gi overgjødsling og algevekst i utsatte resipienter. I tillegg vil 

økte utslipp som følge av befolkningsvekst og høyere befolkningstetthet i mange områder 

også øke faren for dette. Derfor er det et stort behov for en lokal forskrift som fastsetter 

høyere rensegrad enn det dagens lokale forskrift krever. 

 

Vurdering: 

Når kommunen ut fra forurensningsmessige forhold vurderer å fastsette en lokal forskrift, vil 

dette være med bakgrunn i at kommunen ønsker å sette strengere krav til utslipp enn i dag, 

avhengig av type resipient. Det kan for eksempel være aktuelt å vurdere å fastsette en lokal 

forskrift som setter krav til utslipp av tarmbakterier til en resipient som benyttes til havbruks- 

og fiskerinæringen, drikkevann eller bading eller andre brukerinteresser. Kommunen er 

forurensningsmyndighet for mindre avløpsanlegg og en lokal forskrift om utslipp fra mindre 

avløpsanlegg i spredt bebyggelse vil dekke opp lokale behov som nasjonal og internasjonal 

lovgivning ikke kan ivareta eller detaljere. 

 

Frøya Kommune har laget forslag til lokal forskrift fra § 12-7 til § 12-13 om utslipp av 

sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet med utslipp 

mindre enn 50 pe. I den lokale forskriften inngår også et digitalt kart (resipientkart) som viser 

miljøtilstanden i resipientene og som samtidig gir opplysning om krav til rensegrad og mulige 

alternative renseløsninger. Kartet skal brukes som arbeidsverktøy for kommunen og 

innsynsløsning for publikum til bruk ved søknader om utslippstillatelse. I den lokale 

forskriften har kommunen satt ulike krav avhengig av resipienttilstand og brukerinteresser. 

Resipientenes tilstand og graden av brukerinteresser er klassifisert i fem klasser som er: 

 Sårbar resipient og høy grad av brukerinteresser i området (rød farge på resipientkart) 

 Moderat sårbar resipient og brukerinteresser i området (lilla farge på resipientkart) 

 Mindre sårbar resipient og brukerinteresser i området (gul farge på resipientkart) 

 God resipient og brukerinteresser i området (grønn farge på resipientkart) 

 I tillegg er utslipp til Kjerkdalsvatnet og Hammarvatnet (svart farge på resipientkart) 

forbudt på grunn av at dette er drikkevannskilder der kommunen kun tillater biologisk 

toalett eller tilsvarende løsninger uten utslipp. 



 

Som resipientkartet viser er mange resipienter på Frøya klassifisert som «mindre sårbar og 

med brukerinteresser i området». Når resipienten er klassifisert med brukerinteresser betyr 

dette at rensekravet vil fokusere på bakterierensing hvor spesielt krav til rensing av den farlige 

tarmbakterien E.coli er et viktig parameter. Dagens lokale forskrifter tar ikke høyde for dette 

parameteret i det hele tatt og det er derfor ganske mange eksisterende anlegg som må 

oppgraderes for å tilfredsstille de nye forskriftene. De ulike renseløsningene kan ha ulik 

rensegrad, og valg av renseløsning vil være avhengig av de rensekrav som settes for den 

enkelte resipient. 

 

Med hjelp av denne forskriften blir det enklere å velge riktig avløpsanlegg som tilfredsstiller 

krav til utslipp i forhold til resipientenes miljøtilstand. Godkjente/mulige avløpsløsninger er 

listet opp i lokal forskrift §§12-8 og 12-9. Det kan også finnes andre løsninger som 

tilfredsstiller rensegraden for den spesifikke sonen. 

 

Alle bygninger med innlagt vann skal ha utslippstillatelse. Begrepet innlagt vann er definert i 

forskriften. Tett tank tillates kun i spesielle tilfeller og etter avtale med kommunen. Tett tank 

kan være aktuelt på bebyggelse som har lite/variabel bruk, for eksempel grendahus og for 

fritidsboliger der andre avløpsløsninger er svært vanskelig og kostbart å etablere. Utedo kan 

også tillates i spesielle tilfeller og etter avtale med kommunen. Bruk av utedo, biodo eller 

annen type tørrklosett krever ikke utslippstillatelse men det skal tas hensyn til håndtering av 

slam på en god måte. Den lokale forskriften foreslår at det skal sendes inn melding om metode 

for slamhåndtering ved etablering av slike anlegg. Dette fordi tømming av utedo/tørrtoalett 

(uten vannspyling) ikke omfattes av den organiserte tømmeordningen fra kommunen. De som 

ønsker å tømme slike anlegg må selv ta kontakt med ansvarlig slamtømmeselskap. 

 

I den lokale forskriften § 12-13 settes det krav til at dokumentasjon av renseløsning skal 

utføres av nøytral fagkyndig. En nøytral fagkyndig kan være et uavhengig foretak eller aktør 

med tilstrekkelig avløpsteknisk fagkompetanse som er uavhengig i forhold til valg av 

renseløsning. Forskriften setter krav om dokumenterbar kompetanse for både prosjekterende 

og utførende. 

 

Med utgangspunkt i erfaringene fra opprydding i separate avløpsanlegg i andre kommuner er 

det til den lokale forskriften utarbeidet kompletterende retningslinjer samt veiledning for 

anleggseiere, hovedsakelig for å sikre tilfredsstillende rensegrad i avløpsanleggene samt 

medvirke til en enklere søknadsprosess og saksbehandling. 

 

Lik forurensningsforskrift: 

Medlemskommunene i Nordre Fosen vannområde utarbeider nå likelydende lokale forskrifter 

avhengig av resipientenes miljøtilstand, som de vi i Frøya kommune nå foreslår. Søndre Fosen 

vannområde har ikke kommet like langt i sine arbeider, men arbeidet som Frøya kommune har 

lagt ned i utarbeidelsen av en saneringsplan for avløp i spredt bebyggelse og nye forskrifter ser 

ut til å danne modell for arbeidet videre også i denne gruppen. Vår nabokommune Hitra har 

enda ikke begynt med opprydding av avløp i spredt bebyggelse og har derfor ikke laget lokal 

forskrift om utslipp av avløpsvann. I dialog med Hitra kommune er det enighet om at det 

anses som fordelaktig at utslippskravene i kommunene bør være så like som mulig da 

kommunene i stor grad har samme forhold og utfordringer i denne sammenheng. Frøya 

kommunes arbeider med saneringsplan/opprydding av avløp i spredt bebyggelse og vedtatte 



forskrifter vil derfor trolig bli førende for hvordan Hitra kommune vil håndtere dette arbeidet 

videre. 

 

Forhold til overordna planverk: 

Den lokale forskriften er hjemlet i forurensningsloven § 9 og forurensningsforskriften §§ 12-6 

til 12-13. Avløpsdelen i forurensningsforskriften § 12-6 (med virkning fra januar 2007) gir 

kommunen mulighet til å utarbeide lokal forskrift: 

"Kommunen kan fastsette lokal forskrift dersom det er nødvendig ut i fra 

forurensningsmessige forhold eller brukerinteresser. Kravene i lokal forskrift skal erstatte 

kravene i § 12-7 til § 12-13." 

 

Konklusjon: 

Ved å vedta en ny lokal forskrift som erstatter forurensningsforskriften § 12-7 til § 12-13 vil 

dette bli et godt verktøy for kommunen i arbeidet med å gi utslippstillatelser generelt, og i 

arbeidet med opprydding i spredt avløp spesielt. En lokal forskrift sikrer også likebehandling 

og forutsigbarhet for huseiere i spredt bebyggelse ved krav til etablering av private 

renseløsninger. Det å sørge for at innbyggernes investeringer i nye/oppgradering av 

avløpsanlegg betaler seg i form av god rensing, er god samfunnsøkonomi og svært viktig for å 

ivareta godt vannmiljø i fremtiden. 

 

 

 

 



 



 

Resipient vurderingskart mindre øyer  

 

 

 

 



 



   

Lokal forurensningsforskrift for spredt avløp  

i Frøya kommune  

 

 

 

 

Formål  

En lokal forskrift gir kommunen mulighet til å sette strengere utslippskrav enn i den sentrale 

forurensningsforskriften, § 12-8, dersom spesielle resipientforhold krever det. I forhold til sentral 

forskrift er det behov for å spesifisere kravene til valg av renseløsning, hvordan avløpsanlegget 

dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes. 

  



   

 

Forurensningsforskriften 

Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende: Gjelder utslipp av 

sanitært avløpsvann fra boliger, hytter, institusjoner, industri og lignende, med utslipp mindre enn 50 pe 

(tilsvarer utslipp fra ca. 10 bolighus). § 12-6 gir kommunen hjemmel til å fastsette en lokal forskrift, dersom 

det er aktuelt å stille andre krav enn standardkravene i kapittel 12.                       

§ 12-1Virkeområde  

Setter krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra boliger, hytter, institusjoner og lignende med innlagt vann 

i hele kommunen, hvor utslippet ikke overskrider 50 personenheter (pe). Gjelder både for eksisterende 

utslipp og ved etableringer av nye anlegg i Frøya kommune.  

Lokal forskrift erstatter kravene i den sentrale Forurensningsforskriften, fra og med § 12-7 til og med § 12-

13. De andre paragrafene i kapittel 11 gjelder i fortsatt.  

§ 12-2. Forurensningsmyndighet 

Kommunen er forurensningsmyndighet etter dette kapitlet og fører tilsyn med at bestemmelsene og 

vedtak fattet i medhold av dette kapitlet følges. 

§ 12-3. Krav om tillatelse 

Ingen kan sette i verk nye utslipp eller øke utslipp vesentlig uten at tillatelse er gitt i medhold av § 12-5. 

Utslipp etablert før 1. januar 2007, som ikke økes vesentlig, er tillatt i den grad dette følger av § 12-16. 

§ 12-4. Søknad om tillatelse 

Ved etablering av nye utslipp eller vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann skal den 

ansvarlige sørge for at: 

 Det er utarbeidet skriftlig, komplett søknad som inneholder de nødvendige opplysningene for 

kommunens behandling, herunder: 

o Den ansvarliges navn og adresse 

o Om utslippet skal etableres i samsvar med kravene i § 12-7 til § 12-13, eller om det søkes 

om å fravike disse kravene 

o Dokumentasjon på hvordan utslipp skal etableres og drives 

o Plassering av avløpsanlegg og utslippssted på kart i målestokk 1:5000 eller større 

o Utslippets størrelse i antall pe, jf. § 11-3 bokstav m 

o Beskrivelse av utslippsstedet 

o Interesser som antas å bli berørt av etableringen, herunder interesser knyttet til 

drikkevannsforsyning, rekreasjon eller næringsvirksomhet 



   

o Oversikt over hvem som skal varsles 

o Erklæringer  

 Parter og andre som kan bli særlig berørt er varslet om innholdet i søknaden. Kopi av varslet skal 

sendes kommunen samtidig med at parter og andre blir varslet. I varslet skal det fremgå at 

uttalelser må være kommet til søker innen en frist på minst 2 uker etter at varslet er sendt. 

 Søknad er sendt til kommunen, etter at uttalelsesfristen er utløpt, sammen med kvittering for at 

varsel er sendt og eventuelle uttalelser. 

§ 12-5. Behandling av søknad 

Fullstendig søknad i overensstemmelse med krav i § 12-7 til § 12-13 skal behandles av kommunen innen 

seks uker. Dersom kommunen ikke har behandlet slik søknad innen fristens utløp, regnes tillatelse for gitt 

såfremt det ikke er grunn til å tro at noen part har innsigelser til tiltaket. Klagefristen begynner å løpe fra 

fristens utløp. Komplett søknad om tillatelse til utslipp med krav som fraviker § 12-7 til § 12-13 skal 

avgjøres uten ugrunnet opphold.  

Kommunen kan under behandling av søknaden fastsette krav som fraviker § 12-7 til § 12-13, herunder 

fastsette krav til utslippssted, -anordning og -dybde, eller avslå etablering av utslipp. Der søknad om utslipp 

er i samsvar med § 12-7 til § 12-13, kan kommunen varsle om utvidet frist dersom fristen på seks uker ikke 

er utløpt, og dersom det foreligger særlige forhold som brukerkonflikter eller lignende. I de tilfeller 

kommunen avgjør om det skal fastsettes andre krav, skal det legges vekt på de forurensningsmessige 

ulempene ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre. 

Kommunen skal samordne behandling av søknad om utslippstillatelse etter dette kapittel ved 

byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. 

Dersom tiltaket ikke er igangsatt senest tre år etter at tillatelse er gitt, eller at arbeider innstilles lengre 

enn to år, faller retten til å etablere utslippet bort. Dersom utslippet fremdeles er aktuelt, må ny søknad 

sendes.  

§ 12-6. Lokal forskrift 

Frøya Kommune har utarbeidet en lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter, 

turistbedrifter og lignende virksomhet med utslipp mindre enn 50 pe. Dette er hjemlet jfr.  

forurensningsforskriften § 12-6. Kravene i lokal forskrift erstatter §§ 12-7 til 12-13 i sentral 

forurensningsforskrift. En lokal forskrift kan for eksempel stille krav om områdeplanlegging, 

utslippskonsentrasjoner, prosjektering til ulike renseløsninger og prøvetaking.  

I områder med mye hytter og enkelthus der samlet belastning på resipienten er stor, kan en lokal forskrift 

bidra på følgende områder: 

 Beskytte særlig sårbare områder mot forurensning fra avløp, for eksempel for å oppnå mål 

om bedre vannkvalitet etter vannforskriften eller mål i kommunens egne planer. 

 Beskytte fiskemiljø og badevann mot utslipp av avløpsvann som kan inneholde 

tarmbakterier. 



   

 Regulere forurensningen i særskilte saker, for eksempel gråvann fra fritidshus hvor det 

ikke er lagt inn toalett. 

§ 12-7. Avløpsnett 

System som samler opp og transporterer avløpsvann, via selvfall og eventuelt trykk. Avløpsnettet består 

av rør, eventuelt kummer og pumper. 

§ § 12-8 og 12-9 Lokale krav til rensegrad for Frøya Kommune    

Hva som godkjennes og på hvilke betingelser? Frøya kommune har satt ulike krav avhengig av 

resipienttilstand og brukerinteresser: 

Tabell 1: Lokale krav til rensegrad 

Soner beskrivelse  Min. 
rensegrad  

Mulig renseløsninger (1) (4)  

Bolig Fritidsbolig  

Drikkevannskilde 
(forbud mot 
utslipp)  

   Biologisk toalett, forbrenningstoalett 
og tilsvarende  

Høy grad av 
brukerinteresser i 
området 

P. 90%  
N. 40 %  
BOF5. 90 % 
E.coli. 
99.9% 

 Biologisk eller kjemisk 
minirenseanlegg med biofilter eller 
annen type etterpolering 

 Slamavskiller med filterbedanlegg/ 
kompakt filterbed 

 Slamavskiller med prefabrikert 
infiltrasjonsløsning med 
etterpolering 

 Annet (1)    

 Biologisk eller kjemisk 

minirenseanlegg med biofilter eller 

annen type etterpolering 

 Slamavskiller med filterbedanlegg/ 

kompakt filterbed 

 Slamavskiller med prefabrikert 

infiltrasjonsløsning med 

etterpolering 

 

Kildeseparering     

 Forbrenningstoalett, og 

gråvannsrensing i slamavskiller med 

etterpolering i biofilter med utløp til 

terreng eller helårsbekk eller ledning 

til sjø 

 Vakuumtoalett med biotank for 

svartvann. Utslipp videre til 

infiltrasjonsanlegg (prefabrikert eller 

naturlig) eller annet type 

etterpolering. Gråvannsrensing i 

slamavskiller med etterpolering i 

biofilter med utløp til terreng eller 

helårsbekk eller ledning til sjø   



   

 Annet (1) 

Moderat sårbar 
resipient og 
brukerinteresser i 
området 

P. 60% 
BOF5. 70 % 
E.coli. 98 
% 

 Biologisk eller kjemisk 

minirenseanlegg 

 Slamavskiller med filterbedanlegg/ 

kompakt filterbed  

 Slamavskiller med prefabrikert 

infiltrasjonsløsning  

 Annet (1) 

 

 Biologisk eller kjemisk 

minirenseanlegg 

 Slamavskiller med 

filterbedanlegg/kompakt filterbed 

 Slamavskiller med prefabrikert 

infiltrasjonsløsning  

 

Kildeseparering  

 Biologisk toalett og gråvanns- 

rensing (3) 

 Forbrenningstoalett, og separat 

gråvannsrensing i slamavskiller med 

etterpolering i biofilter med utløp til 

terreng eller helårsbekk eller ledning 

til sjø   

 Vakuumtoalett med biotank. Utslipp 

videre til infiltrasjonsanlegg 

(prefabrikert eller naturlig) eller 

annen type etterpolering for 

svartvann. Gråvannsrensing i 

slamavskiller med etterpolering i 

biofilter med utløp til terreng eller 

helårsbekk eller ledning til sjø   

 Tett tank(2) for svartvann og separat 

gråvannrensing 

 Annet(1) 

Mindre sårbar 
resipient og 
brukerinteresser i 
området 

P. 30 % 
BOF5. 50 % 
E.coli. 90 
% 

 Slamavskiller med etterpolering i 
biofilter eller i sandfilter 

 Annet (1) 

 Slamavskiller med etterpolering i 
biofilter eller i sandfilter 

 

Kildeseparering 

 Forbrenningstoalett eller annen type 
biologisk toalett. For gråvann minst 
slamsil/slampose for fettfjerning 
med utløp til terreng eller 
helårsbekk eller ledning til sjø 

 Vakuumtoalett med biotank. Utslipp 
videre til terreng eller sjø via 
utslippsledning. For gråvann minst 
slamsil/slampose for fettfjerning 



   

med utløp til terreng eller 
helårsbekk eller ledning til sjø 

 Tett tank(2) for svartvann og separat 

gråvannrensing 

 Annet (1))  

God resipient og 
brukerinteresser i 
området.  

P. 5-10 
BOF. 20 

 Slamavskiller. Etterpolering i terreng 
(stedlige masser) hvis mulig.  

 Annet(1) 

 Slamavskiller. Etterpolering i terreng 
(stedlige masser) hvis mulig 
 

Kildeseparering 

 Forbrenningstoalett eller annen type 
biologiske toalett, og 
gråvannsutslipp uten rensing med 
utslipp via ledning til sjø  

 Annet(1) 

 

(1) Dette er eksempler på renseløsninger som dekker minimumskravene. Det kan finnes andre løsninger som tilfredsstiller 

rensegraden for de spesifikke soner.    

(2) Tett tank tillates kun i spesielle tilfeller og etter godkjenning av kommunen 

(3) Som eksempel på biologisk toalett kan nevnes muldo (kompostering). Utedo kan også tillates i spesielle tilfeller og etter 

gjenkjenning av kommunen. 

(4) Har en beliggenhet som medfører stor avstand til vei eller for stor høydeforskjell jfr vilkår I slamforskriften, kan det gis tillatelse 

til biologiske toalett, eller vakuumtoalett for svartvann og gråvannrensing i forhold til enkelte resipientforhold og rensekrav.  

Alle bygninger med innlagt vann skal ha utslippstillatelse. Begrepet innlagt vann er definert i forskriften. 

Tett tank tillates kun i spesielle tilfeller og etter godkjenning av kommunen. Tett tank kan være aktuelt på 

bebyggelse som har lite/variabel bruk, for eksempel grendehus og for fritidsboliger der andre 

avløpsløsninger er vanskelig og kostbare å etablere. Utedo kan også tillates i spesielle tilfeller og etter 

godkjenning av kommunen. Bruk av utedo, biodo eller annen type tørrklosett krever ikke utslippstillatelse 

men det skal tas hensyn til håndtering av slam på en god måte. Den lokale forskriften bestemmer at det 

skal sendes inn melding om metode for slamhåndtering ved etablering av slike anlegg. Dette fordi tømming 

av utedo/tørrtoalett (uten vannspyling) ikke omfattes av den organiserte tømmeordningen fra 

kommunen. De som ønsker å tømme slike anlegg må selv ta kontakt med ansvarlig slamtømmeselskap. 

 

På små øyer på Frøya der kommunen ikke har slamtømmeordning, inntil kommunen vil komme med en 

endelig slamtømmeløsning for disse øyene, vil tillatelse kunne gis til utedo, biotank med slamsil, 

forbrenningstoalett eller annen type tørrklosett etter godkjenning av kommunen og urenset gråvann til 

sjø via utslippsledning som må lokalisere minst 2 m under laveste vannstand og minst 10 m fra land.   



   

 

§ 12-10 Dokumentasjon av rensegrad  

Slamavskiller og minirenseanlegg skal ha dokumentasjon som tilfredsstiller hhv NS-EN-12566-1 og NS-EN-

12566-3 eller tilsvarende produksjonsstandard, slamproduksjon og gjennomsnittlig lufttemperatur. Øvrige 

renseanlegg skal ha dokumentasjon på godkjent dimensjonering og utforming er benyttet. 

Renseanlegg med naturlig infiltrasjon i grunnen skal ha dokumentasjon på at anleggets størrelse og 

plassering er tilpasset de aktuelle vannmengdene og grunnforholdene på stedet. Dokumentasjonen skal 

omfatte grunnundersøkelse og inneholde informasjon om hydraulisk kapasitet, infiltrasjonskapasitet, løs-

massenes egenskaper som rensemedium og risiko for forurensning. Løsmassenes egenskaper som 

rensemedium kan unnlates fra dokumentasjonen dersom renseanlegget kun renser gråvann. 

Dokumentasjonen skal utføres av nøytral fagkyndig. Prøver skal analyseres av laboratorier som er 

akkreditert for de aktuelle analysene. Analysemetoder nevnt i vedlegg 2 punkt 2.2 til kapittel 11 skal 

benyttes. Alternativt kan analysemetoder med dokumentert høy korrelasjon (sammenlignbarhet) med 

analysemetodene i vedlegg 2 punkt 2.2 til kapittel 11 benyttes. 

§ 12-11 Utslippssted 

Utslippssted for avløpsvann fra renseanlegg skal lokaliseres slik at: 

a) Utslippsledning til sjø lokaliseres minst 2 m under laveste vannstand og minst 10 m fra 

land. Kommunen kan gi dispensasjon event. håndheve strengere krav med bakgrunn i 

lokale dybdeforhold, utslippsmengde og utslippsvannets kvalitet.  Bestemmelsen angir 

de hovedhensyn som skal ivaretas når den ansvarlige skal lokalisere utslippet, bestemme 

utslippsdybde og anordning.  

b) Utslipp til bekk/elv kan kun forekomme med helårsavrenning, og 

c) Utslipp til grunnen (terreng) kun forekommer til stedlige løsmasser. 

Utslippssted for avløpsvann fra renseanlegg skal for øvrig lokaliseres og utformes slik at virkningene av 

utslippet på resipienten blir minst mulig og at brukerkonflikter unngås, herunder slik at utslippet ikke 

medfører fare for forurensning av drikkevann. 

Utslippspunktet skal utformes slik at utslippet ikke er tilgjengelig for uvedkommende, og slik at 

gjenslamming og gjenfrysing hindres.  

Merk! Dimensjonering av utslippsledning etter renseanlegg:  

Med pumpe: iht pumpeleverandørens anvisninger                                                                                                       

Uten pumpe: min. 63 mm avhengig av fallforhold og belastning. I områder med mulighet for senere 

tilknytning av avløp fra flere naboeiendommer: min. 110 mm. 

§ 12-12 Lukt Avløpsanlegget skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes på en slik måte at 

omgivelsene ikke utsettes for sjenerende lukt.   

§ 12-13-1 Krav til drift og vedlikehold av avløpsanlegg 



   

Eier av anlegg er ansvarlig for at det drives og vedlikeholdes slik at alle kravene i forskriften følges. Ved 
valg av renseløsning skal det tas hensyn til variasjoner i mengde avløpsvann i løpet av året. 
Minirenseanlegg med biologisk rensetrinn (etterpolering) er primært utviklet og utformet for jevn tilførsel 
av sanitært avløpsvann. Mikroorganismene som spiser det organiske materialet i avløpsvannet må ha jevn 
tilførsel av oksygen og næringsstoff for å overleve. Noen produsenter kan levere sine anlegg med 
belastningsutjevning, som for eksempel å sirkulere avløpet utenom belastningsperioden. Bakteriene som 
trengs i renseprosessen blir dermed aktivert og holdt i live. For at kommunen skal godkjenne utslipp fra 
hytter, eller andre bygninger med svært varierende belastning, må det gjennomføres nøytrale tester som 
dokumenterer at anleggene klarer rensekravene under slike driftsforhold.  

Alle avløpsanlegg utenom ordinære slamavskillere har jevnlig behov for vedlikehold og oppfølging for at 
de skal fungere etter hensikten. Eierne av slike anlegg må ha skriftlig avtale (serviceavtale) med aktuelle 
firmaer. Normale serviceintervaller for de vanligste renseløsningene på markedet er opplistet i Tekniske 
bestemmelser for Frøya kommune. 

Anleggseier plikter å fremlegge kopi av servicerapport på anmodning fra kommunen. Anleggseier skal ha 
kopi av servicerapport ved utført service. 

Hvis målinger av utslippet fra anlegget indikerer for høy verdi av ortofosfat, skal korrigerende tiltak straks 
iverksettes. Kopi av servicerapport skal da sendes kommunen, med beskrivelse av korrigerende tiltak.  

Firma som har serviceavtale skal hvert år rapportere til kommunen. Årsrapport for anlegg med service- og 
vedlikeholdsavtale skal sendes til kommunen etter at service er utført. Den skal minimum inneholde 
følgende: 

 Kort beskrivelse av anlegget 

 Omtale av driftsforholdene forrige år, med spesiell vekt på eventuelle driftsproblemer og 
håndtering av avvik. 

 Resultater fra analyser med portabelt instrument.  

 Vurderinger av nødvendige utbedringer, herunder utskifting av filtermedium. 

§ 12-13-2 Kompetansekrav til prosjektering og utførelse  

For å kunne prosjektere renseløsninger kreves god kunnskap om renseløsningen, samt praktisk erfaring. 

Tilfredsstillende kompetanse bør eksempelvis være gjennomført kurs med varighet på minimum noe 

dager, samt gjennomført praktisk øving i felt med veiledning av kvalifisert personell. Prosjekterende bør 

kunne gi referanser på anlegg som er prosjektert tidligere. Prosjekterende må kunne gi tilfredsstillende 

dokumentasjon for planlagt anlegg som beskrevet. I lokal forskrift er det satt krav til at ansvarlig utførende 

personell skal kunne dokumentere nødvendig kompetanse for utførelse av arbeidet. 

Foretakene (prosjekterende og utførende) må kunne erklære ansvarsrett etter plan- og bygningsloven for 

denne type arbeider, og minst 1 av foretakene må kunne godkjennes som ansvarlig søker. Den som skal 

stå for utførelsen, skal minst ha ADK1-kurs eller tilsvarende.  

Renseanlegget skal dimensjoneres og bygges slik at det har tilstrekkelig yteevne under alle klimatiske 

forhold som er normale for stedet der det er etablert.  Ved utformingen av anlegget skal det tas hensyn til 

variasjoner i mengde sanitært avløpsvann i løpet av året. 



   

Kun sanitært avløpsvann skal ledes til avløpsrenseanlegg. Overvann/drensvann/takvann skal ikke ledes til 

avløpsrenseanlegg. 

Brukerinteresser og mulige konflikter med disse skal være vurdert. Kommunen kan også kreve at 

resipientens tålegrense skal være vurdert. 

§ 12-13-3 Slamtømming  

Tømming av slamavskillere, minirenseanlegg og tette tanker utføres rutinemessig av kommunen (jfr. 

Forurensningsloven § 26), men skal uansett tømmes ved behov. Vi viser for øvrig til Frøya kommunes lokal 

slamforskrift vedr. tømmehyppighet samt andre forhold rund anleggseiers ansvar i sammenheng med 

slamtømming.  

Slamavskillere skal tømmes i henhold til kommunal tømmeordning og retningslinjer fra leverandøren. 

Hvilken slamtømmeordning som er gjeldende skal fremgå av avtalen mellom kommunen og leverandøren. 

Anleggseier har plikt til å melde fra dersom kommunen ikke har registrert at anleggseier skal ha tømming 

i henhold til forskriften. 

§ 12-13-4 Tilsyn og kontroll 

Kommunen er forurensningsmyndighet og plikter med dette å utføre tilsyn med anleggene. Dette tilsynet 

omfatter både kontroll av anleggenes ytelse, samt kvalitet på utført service og vedlikehold. 

Alle slamavskillere og tette tanker kontrolleres av slamtømmer ved hver tømming. Ved avvik eller 

unormale hendelser/omstendigheter, varsler slamtømmer umiddelbart kommunen om forholdet. 

Ved mistanke om utilfredsstillende kvalitet på utslippsvannet kan anleggseier bli pålagt å foreta 

prøvetaking som skal utføres av fagkyndig virksomhet og bekostes av eier. Fagkyndig virksomhet i denne 

sammenheng er enten kommunen selv, eller virksomhet som utfører dette på vegne av kommunen og 

som kan dokumentere tilfredsstillende kompetanse innen prøvetaking og avløpsrensing. Ekstern fagkyndig 

virksomhet skal godkjennes av kommunen. Leverandører/produsenter, eller virksomheter i tilknytning til 

disse, kan ikke utføre prøvetaking for utslippskontroll. 

Kommunen har laget egen tilsynsstrategi som beskriver rutiner for å utføre tilsyn og kontroll av 

avløpsanlegget.  Kommunen skal føre statistikk over utført kontroll, med eventuelle avvik. 

Alle eiere av private avløpsanlegg skal betale tilsynsgebyr til kommunen iht det til enhver tids gjeldende 

gebyrregulativ for Frøya kommune. 

§ 12-13-5 Ulovlighetsoppfølging 

Oppfølging av ulovligheter er et viktig ledd i å sikre at forurensningsloven/forurensningsforskriften 

følges. Oppfølging av ulovlige avløpsanlegg skal gi en preventiv virkning for abonnentene i Frøya 

kommune, slik at omfanget av ulovlige tiltak og utslippsforhold reduseres. 

Eieren av avløpsanlegget er ansvarlig or at anlegget drives og vedlikeholdes slik at kravene i 

avløpsforskriften og leverandørens anvisninger følges. Dersom kommunen gjennom kontroll eller på 

annen måte avdekker feil, lekkasje og ulovlige utslipp eller brudd på denne forskriften, kan kommunen 

pålegge eier av avløpsanlegget å sette i verk tiltak for å hindre forurensing eller rette feil innen en gitt 



   

frist i samsvar med Forurensningsloven § 7. I slike tilfeller kan, dersom ansvarlige ikke iverksetter 

eventuelle tiltak, kommunen fastsette ulovlighetsgebyr/overtredelsesgebyr. Tvangsmulkt kan også 

ilegges   i forbindelse med akutt forurensning. Oppfølging av ulovlige tiltak behandles etter 

forurensningsloven og forurensningsforskriften.  

Tiltaket/anlegget betraktes som ulovlig dersom: 

 Avløpsanlegget er etablert/rehabilitert uten gitt utslippstillatelse  

 Anleggseier ikke følger vilkår som settes i utslippstillatelsen. Avdekkes feil, mangler eller ulovlig 

utslipp blir eier kontaktet og oppfordret til å bringe utslippet til opphør eller rette eventuelle feil 

og mangler.  

 Anleggseier ikke følger pålegg om å stanse ulovlig utslipp innen gitt frist. 

 Avløpsanlegg tas i bruk uten brukstillatelse eller ferdigattest. 

 

§12-14. Endring og omgjøring av tillatelse 

Med hjemmel i Forurensingslovens § 18 kan kommunen oppheve eller endre gjeldende utslippstillatelse 

dersom kommunen finner at anlegget ikke lenger tilfredsstiller dagens utslippskrav. 

§ 12-15. Klage 

Enkeltvedtak truffet i medhold av dette kapitlet av forvaltningsorgan opprettet i medhold av 

kommuneloven, kan påklages til Hovedutvalget for forvaltning (HFF) eller særskilt klagenemnd, jf. 

Forurensningsloven § 85 annet ledd. For enkeltvedtak truffet av kommunestyret er fylkesmannen 

klageinstans. 

§ 12-16. Forholdet til eksisterende utslipp 

Tillatelser til utslipp av sanitært avløpsvann gitt i medhold av forurensningsloven og tilhørende forskrifter 

før 1. januar 2007 er fortsatt gjeldende. 

Utslipp etablert før 1. januar 2007 og som det på tidspunkt for etablering ikke måtte innhentes tillatelse 

for etter det på den tid gjeldende regelverk, er fortsatt lovlige. Kommunen kan likevel i enkeltvedtak 

bestemme at slike utslipp er ulovlige etter en fastsatt frist. 

§ 12-17. Oppheving av lokale forskrifter 

Lokale forskrifter for utslipp av sanitært avløpsvann gitt i medhold av forurensningsloven og tilhørende 

forskrifter før 1. januar 2007 oppheves. 

Ikrafttredelse:   

Denne forskriften trer i kraft fra……….. 

 

 



   

  



   

Ordliste  

P.E: Står for personekvivalent, og er et mål på mengden organisk materiale i avløpsvannet. 1 p.e er den 

mengden organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk på 60 gram oksygen 

per døgn, målt over 5 døgn (BOF5). Enkelt sagt er 1 pe lik 1 person, når det er snakk om utslipp fra bolighus. 

Eksempel: Et avløpsanlegg som er dimensjonert for å håndtere sanitært avløpsvann fra 1 bolighus med 5 

sengeplasser benevnes med 5 p.e. 

Avløpsanlegg: Består av en eller flere av følgende hovedkomponenter: Avløpsnett, renseanlegg og 

utslippsanordning. 

Renseanlegg: Teknisk innretning for rensing av sanitært avløpsvann. Hele anlegget består av 

forbehandling og hovedrensetrinnet, pluss eventuelt etterpolering, før utslipp til resipient. I alle 

renseanlegg forbehandles avløpet i en slamavskiller.  

Minirenseanlegg: I prinsippet nedskalert og prefabrikkert utgave av store konvensjonelle renseanlegg. 

Etterpolering: Ekstra rensetrinn etter renseanleggets hovedrensetrinn.  

Avløpsvann: Spillvann og/eller overvann.  

Overvann: Fra regn, snøsmelting og oppkomme av grunnvann. I forbindelse med anlegg for håndtering 

av sanitært avløpsvann blir overvann ofte nevnt som fremmedvann, siden disse anleggene ikke er 

dimensjonert for å håndtere overvann.  

Spillvann: Sanitært- og/eller industrielt avløpsvann.  

Sanitært avløpsvann: Utslipp som stammer fra menneskers stoffskifte, husholdning, bad/dusj og vask. 

Sanitært avløpsvann består av svartvann og gråvann. 

Svartvann: Fra toaletter og urinaler.  

Gråvann: Sanitært avløpsvann utenom fra toaletter og urinaler (fra kjøkken, baderom og vaskerom) 

Slamavskiller: Også kalt septiktank. 1. rensetrinn i et renseanlegg. Mekanisk rensing for å adskille 

suspendert stoff (slam og uoppløst materiale) i avløpsvannet. Er ofte eneste rensetrinn i eldre 

avløpsanlegg, og har da lav renseevne på samtlige forurensningsparametere (5-10 % på fosfor og organiske 

stoffer).  

Tett tank: Oppsamlingstank, altså uten utløp, for sanitært avløpsvann. 

Serviceavtale: Skriftlig avtale mellom eier av renseanlegg og et firma som har nødvendig kompetanse til 

å utføre service og vedlikehold på det. Eiendomseier, eller boligeier, er normalt også eier av renseanlegget 

tilknyttet eiendommen. Ved eierskifte skal serviceavtalen overføres til ny eier. Dersom servicefirma 

opphører skal anleggseier inngå ny serviceavtale med nytt firma som har den nødvendige kompetansen. 

Forurensningsparameter i avløpsvannet  

Tot-P: Total mengde fosfor (summen av alle fosforforbindelser (P).  



   

Tot N: Total mengde nitrogen (N).  

BOF: Står for biokjemisk oksygenforbruk. Viser hvor mye oksygen som går med til den biologiske 

nedbrytningen, og er dermed et mål på mengden biologisk nedbrytbart stoff i avløpsvannet. BOF5: 

Bestemmes ved å måle reduksjonen i oksygen i en vannprøve over 5 døgn.  

E.coli (Escherichia coli): Farlig bakterie som finnes hovedsakelig i vanlig tarmflora i tykktarmen hos 

pattedyr, inkludert mennesker. Den benyttes derfor som indikator på avføringsforurensning av 

drikkevann. E.coli er eutrof, og påvisning av E.coli i vann indikerer derfor nylig forurensning.  

Resipient: Vannforekomst, som kan være både grunnvann og overflatevann (sjø, innsjø, tjern, elv og 

bekk), og som mottar forurensninger fra avløpsvann.  

Brukerinteresser: I denne sammenheng, i tilknytning til en resipient, kan være drikkevannskilde, fiske, 

badevann, næring og rekreasjon.  

Eutrofiering: Biologisk respons som følge av økt tilførsel av næringsstoffer til resipienter. Som oftest betyr 

det økt algevekst i overflatevann. 

Innlagt vann: Vann fra vannverk, brønner, cisterneanlegg (også innvendige cisterner) eller lignende, som 

gjennom rør/ledninger eller slanger er ført innendørs. 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Muhammad Abbas Arkiv: K23  

Arkivsaksnr.: 19/1445    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for forvaltning 

Kommunestyret  

 

LOKAL FORSKRIFT OM SAKSBEHANDLING OG TILSYNSGEBYRER ETTER 

FORURENSINGSREGELVERKET  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Hovedutvalget for forvaltning (HFF) sender lokal forskrift om saksbehandling og 

tilsynsgebyrer etter forurensingsregelverket til kommunestyret for sluttbehandling. 

 

Vedlegg: 

1. Endret forslag til lokal forskrift om saksbehandling og tilsynsgebyrer etter 

forurensningsregelverket.  

2. Foruresningsloven § 80 overtredelsesgebyr. 

 

Saksopplysninger:   

Hovedutvalg for forvaltning (HFF) vedtok i møte den 13.06.2019, å legge forslag til lokal 

forskrift om saksbehandling og tilsyngebyrer etter forurensingsregelverket i Frøya kommune 

ut til høring i 8 uker. Forskriften har vært på høring i perioden fra 17.06.2019 til 12.08.2019 

og ingen kommentarer/innspill er registrert. 

 

Kommunalt innspill om endringer i lokal forskrift om gebyer for saksbehandling og 

kontroll /tilsyn basert på endringer i sentralt lovverk (forurensningsloven § 80) 

Forurensingsloven § 73 har bestemmelser om tvangsmulkt ved forhold som er i strid med 

forurensningsloven og forurensningsforskriften. Tvangsmulkten kunne fastsettes samtidig med 

pålegg om retting, og løper fra fristoversittelsen for retting.  

 

Før 21. juni 2019 har forurensningsloven ikke hjemler til å ilegge overtredelsesgebyr eller 

andre administrative sanksjoner som alternativ til straff. Fra 21. juni 2019 er muligheten til å 

ilegge overtredelsesgebyr hjemlet i forurensningsloven § 80. Overtredelsesgebyr er et 

inngripende virkemiddel og bør kun brukes der det er et reelt behov for det. I 

forurensningsloven§ 80 er opplistet de overtredelsene som er aktuelle for ilegging av 

overtredelsesgebyr, blant annet brudd på forurensningsforbudet i § 7, brudd på vilkår i 

tillatelse etter § 11 jf. 16, brudd på mangler drift og vedlikehold av avløpsanlegg i § 24, brudd 

på forsøplingsforbudet i § 28, brudd på bestemmelsen om håndtering av næringsavfall i § 32 

og brudd på forskrifter gitt i medhold av forurensningsloven, som avfallsforskriften og 

forurensningsforskriften. I enkelte pålegghjemmler foreslås sanksjonering, jf. 7 fjerde ledd og 



§ 20 annet ledd. Disse påleggshjemlene gir forurensningsmyndigheten adgang til å fastsette 

med bindende virkning hvordan den ansvarlige skal oppfylle plikter i samme bestemmelse. 

 

Rådmannen foreslår derfor å implementere forurensingsloven § 80 «Overtredelsesgebyr» i 

lokal forskrift og innføre gebyrsatser for overtredelser i hht. denne forskriften. Dette i stedet 

for å bruke beskrivelsen «ulovlighetsgebyr» i den lokale forskriften. Denne forskriftsendringen 

medfører ikke krav til ny høringsrunde.  

 

 

Bakgrunn:  

For å komme ordentlig i gang med de lovpålagte myndighetsoppgavene er det viktig å få 

innført en lokal forskrift for å finansiere arbeidet. Ved å innføre en slik forskrift må det også 

følge med et tilsynsopplegg. Frøya kommune ønsker på lik linje med de andre kommunene i 

regionen å innføre et årsgebyr for tilsyns- eller kontrollbesøk. Lokal forskrift om gebyrer for 

saksbehandling, tilsyn og kontroll, gir kommunen adgang til å kreve gebyrer for de tjenester 

som kommunen er pliktig til å levere i henhold til forurensningsregelverket. Det er et sentralt 

prinsipp i forurensningsregelverket at forurenser skal betale for de kostnader forurensningen 

medfører. Uten lokal forskrift med tilhørende regulativ, kan ikke kommunen kreve inn gebyr. 

 

Vurdering: 

I samsvar med forurensningsloven § 52a og forurensningsforskrift § 11-4 kan 

forurensningsmyndigheten gi forskrift om gebyrer for behandling av tillatelser etter denne lov 

eller forskrift fastsatt i medhold av loven, og for kontrolltiltak som gjennomføres for å sikre at 

loven eller vedtak i medhold av loven blir fulgt. Forurensningsloven § 80 gir hjemmel til 

kommunen å ilegge overtredelsesgebyr for saker som er i strid med bestemmelser i forskrift 

eller arbeid er påbegynt i strid med forurensningsloven. Gebyrene settes slik at de samlet ikke 

overstiger forurensningsmyndighetens kostnader ved saksbehandlingen eller 

kontrollordningen. Kommunen skal gi utslippstillatelser, godkjenne tiltaksplaner og føre tilsyn 

med at bestemmelsene i, og vedtak fattet i medhold av forurensningsforskriften kapittel 1, 2, 

12, 13, 15,15A, og forurensningsloven § 80 følges. 

 

1. Saksbehandlingsgebyr 

Saksbehandlingsgebyret skal dekke kommunens kostnader ved behandling av saker etter 

forurensningsforskriften. Gebyrene skal ikke overstige kommunens kostnader ved 

saksbehandling. 

Forskriften omfatter gebyr for saksbehandling med: 

• Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeid 

• Utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende 

• Utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser 

• Utslipp/påslipp av oljeholdig vann 

• Påslipp av fettholdig vann 

• Nedgravde oljetanker 

 

2. Tilsynsgebyr 

Kommunen er forurensningsmyndighet for å føre tilsyn etter forurensningsforskriften. Tilsynet 

skal sørge for at anleggene ikke fører til forurensning eller helseplager, og at alle gjeldende 

krav i tillatelsen tilfredsstilles. Alle anlegg vil bli kontrollert og gjennomgått etter faste 

intervaller. Den gebyrpliktige slipper da å betale et engangsgebyr når tilsyn gjennomføres, og 

får i stedet kostnaden fordelt over flere år. 



Forskriften omfatter gebyr for kontroll/tilsyn med: 

 Tilsyn/kontroll av avløpsanlegg 

 Tilsyn/kontroll av oljeholdig og fettholdig tank 

Tilsynsgebyret for eksisterende avløpsanlegg samt oljeholdig og fettholdig tank faktureres 

som et årlig gebyr. Gebyr belastes eiere av avløpsanlegg og der flere eiendommer er tilknyttet 

felles avløpsanlegg, fordeles gebyret likt mellom de tilknyttede eiendommene dersom det ikke 

fremlegges avtale om annen fordeling. 

 

3. Gebyrsatser 

Gebyrsatser for behandling av søknader kategoriseres etter anleggsstørrelsen. Gebyrsatser for 

hvert enkelt område inngår i gebyrregulativet og vedtas årlig av kommunestyret. Det innføres 

et årlig gebyr på tilsyn- eller kontrollarbeid og det fastsettes ulike gebyrer for ulike typer 

kontroll/tilsyn. Overtredelsesgebyret fastsettes i hvert enkelt tilfelle og mengde av 

forurensningen. 

Saksbehandlingsgebyr skal også betales ved avslag på søknad. 

 

Konklusjon:  

Alt arbeid med saksbehandling og tilsyn av avløpsanlegget og oljeholdig vann må finansieres 

via gebyrer da dette er et eget selvkostområde. Med bakgrunn i at Frøya kommune i dag 

mangler forskrift om gebyrer som regulerer etter forurensningsloven, vil rådmannen anbefale 

at vedlagte forslag til forskrift om gebyrer vedtas som Frøya kommunes lokale gebyrforskrift. 

Med innføring av en slik forskrift vil krav og forpliktelse til både abonnenten og kommunen 

være behørig hjemlet. 

 

 

 

 

 



Forskrift om gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter 
forurensningsregelverket i Frøya Kommune 

 

Kap. 1. Generelle forhold 

§ 1-1. Generelt virkeområde 
Forskriften omfatter forhold der kommunen er myndighetsutøver etter bestemmelser gitt i 

forurensningsforskriftens kapitler 1, 2, 12, 13, 15, 15A og forurensningsloven § 80. 

Forskriften omfatter gebyr for saksbehandling og kontroll/tilsyn med 

 Nedgravde oljetanker 

 Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeid 

 Utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende 

 Utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser 

 Utslipp/påslipp av oljeholdig vann 

 Påslipp av fettholdig vann 

 Overtredelsesgebyr 

§ 1-2. Hva gebyrene dekker  

Gebyrer etter denne forskriften skal dekke kommunens kostnader med saksbehandling, kontroll og 

tilsyn på de områdene forskriften omfatter, herunder løpende dokument- og systemkontroll og 

stedlige tilsyn etter vurdering av behov. 

Gebyrene skal ikke overstige kommunens kostnader ved saksbehandling eller tilsyns- og 

kontrollordninger. 

Gebyrsatser etter denne forskriften inngår i gebyrregulativet og vedtas av kommunestyret. 

Saksbehandlingsgebyr skal også betales ved avslag på søknad. 

Det kan fastsettes ulike gebyrer for ulike typer kontroll/tilsyn. 

§ 1-3. Innkreving 

Gebyrene er tvangsgrunnlag for utlegg jf. forurensningsloven § 52a og tvangsfullbyrdelsesloven kap. 

7. Kommunen kan i særlige tilfeller frafalle krav om gebyr. 

Kommunen sender faktura for saksbehandlingsgebyr etter at vedtak er fattet.  

§ 1-4. Klage 

Om det fattes enkeltvedtak med hjemmel i denne forskrift kan denne påklages til kommunen innen 3 

uker fra meddelelse om vedtaket er mottatt, jf. forvaltningsloven § 27 og § 28. Klagen behandles av 

kommunens klagenemd. Gebyr må betales innen forfallsdato selv om gebyrvedtaket er påklaget. 

Vedtak om gebyrenes størrelse er å anse som forskrift og kan derfor ikke påklages. 

Kap. 2. Gebyr for saksbehandling og kontroll/tilsyn av nedgravde oljetanker 

§ 2-1. Virkeområde 

Forskriften gjelder gebyrer for kommunens saksbehandling av og tilsyn/kontroll med nedgravde 

oljetanker.  



 

§ 2-2. Saksbehandlingsgebyr 

Det skal betales et engangsgebyr for saksbehandling ved søknad om tiltak eller fjerning av oljetanker. 

Gebyret belastes hjemmelshaver. 

Kap. 3. Gebyr for saksbehandling og kontroll/tilsyn med opprydding i forurenset grunn 

ved bygge- og gravearbeider 

§ 3-1. Virkeområde 

Kapittelet gjelder gebyr for kommunens saksbehandling og tilsyn med opprydding i forurenset grunn 

ved bygge- og gravearbeider. 

§ 3-2. Gebyr for saksbehandling/tilsyn 

Det skal betales et engangsgebyr for saksbehandling ved søknad om godkjenning av tiltaksplan. 

Gebyret kan differensieres etter areal. 

Gebyret belastes tiltakshaver. 

Kap. 4. Gebyr for saksbehandling og kontroll/tilsyn med utslipp av sanitært avløpsvann  

§ 4-1. Virkeområde 
Kapittelet gjelder gebyr for kommunens saksbehandling og kontroll/tilsyn av utslipp av sanitært 

avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende (forurensningsforskriftens kapittel 12). 

§ 4-2. Saksbehandlingsgebyr for behandling av søknad 

Det skal betales et engangsgebyr for saksbehandling ved: 

 Søknad om utslippstillatelse. 

 Søknad om endring av utslippstillatelse. 

Gebyret belastes tiltakshaver. 

Det gis fritak for saksbehandlingsgebyr ved frivillig oppgradering av private avløpsanlegg før 

opprydding starter i dette området. Dette gjelder ikke for etablering av nytt avløpsanlegg.  

 

§ 4-3. Årsgebyr for kontroll/tilsyn av utslipp 

 Det skal betales et årlig gebyr for kontroll/tilsyn av eksisterende avløpsanlegg. 

 Gebyr belastes eier av avløpsanlegg. 

 Der flere eiendommer er tilknyttet felles avløpsanlegg, fordeles gebyret likt mellom de 

tilknyttede eiendommene, dersom det ikke fremlegges avtale om annen fordeling. 

Kap. 5. Gebyr for saksbehandling og kontroll/tilsyn med utslipp av kommunalt 

avløpsvann fra mindre tettbebyggelser 

§ 5-1. Virkeområde 
Kapittelet gjelder gebyr for kommunens saksbehandling og tilsyn av utslipp fra kommunalt 

avløpsvann fra mindre tettbebyggelser (forurensningsforskriftens kapittel 13). 

§ 5-2. Saksbehandlingsgebyr for behandling av søknad 

Det skal betales et engangsgebyr for saksbehandling ved: 



 Søknad om utslippstillatelse (privat avløpsanlegg over 50 pe). 

 Søknad om tilknytning til kommunalt ledningsnett (sanitærabonnement). 

 Søknad om endring av eksisterende tillatelser. 

Gebyret belastes tiltakshaver. 

§ 5-3. Årsgebyr for kontroll/tilsyn av utslipp 

 Det skal betales et årlig gebyr for kontroll/tilsyn av eksisterende avløpsanlegg. Dette gjelder 

ikke for de som er tilknyttet kommunalt avløp.   

 Gebyr belastes eier av avløpsanlegg. 

Kap. 6. Gebyr for saksbehandling og kontroll/tilsyn med utslipp/påslipp av oljeholdig 

avløpsvann 

§ 6-1. Virkeområde 
Forskriften gjelder gebyrer for kommunens saksbehandling og tilsyn/kontroll etter 

forurensingsforskriftens kapitler 15: 

Kapittel 15 regulerer utslipp/påslipp av oljeholdig avløpsvann fra 

1. Bensinstasjoner, 

2. Vaskehaller for kjøretøy, 

3. Motorverksteder, 

4. Bussterminaler, 

5. Verksteder og klargjøringssentraler for kjøretøy, anleggsmaskiner og skinnegående materiell, 

og 

6. Anlegg for understellsbehandling 

§ 6-2. Saksbehandlingsgebyr 

Det skal betales et engangsgebyr for saksbehandling ved søknad om tillatelse til utslipp/påslipp av 

oljeholdig avløpsvann. 

Gebyret belastes tiltakshaver. 

§ 6-3. Årsgebyr for kontroll/tilsyn 
Årsgebyr for kontroll/tilsyn belastes hjemmelshaver. 

Kap. 7. Gebyr for kontroll/tilsyn av fettholdig avløpsvann 

§ 7-1. Virkeområde 
Forskriften gjelder gebyrer for kommunens saksbehandling av og tilsyn/kontroll med påslipp av 

fettholdig avløpsvann fra virksomhet etter forurensningsforskriften 15A. 

§ 7. 2. Saksbehandlingsgebyr 

Det skal betales et engangsgebyr for saksbehandling ved søknad om tillatelse til utslipp/påslipp av 

fettholdig avløpsvann. 

§ 7-3. Årsgebyr for kontroll/tilsyn 

Årsgebyr for kontroll/tilsyn belastes hjemmelshaver. 



 

 

Kap.8. Overtredelsesgebyr/ulovlighetsgebyr 

§ 8-1. Overtredelsesgebyr/ulovlighetsgebyr 

Forurensningsloven § 80 gir hjemmel til kommunen å ilegge overtredelsesgebyr for saker som er i 

strid med bestemmelser i forskrift eller arbeid er påbegynt i strid med forurensningsloven.  

Kap. 9. Ikrafttredelse 

§ 9-1. Ikrafttrededelse 
Forskriften trer i kraft ved kunngjøring i Norsk Lovtidend. 

 

 

 



§ 80.(overtredelsesgebyr) 

Forurensningsmyndigheten kan gi forskrift om ileggelse av overtredelsesgebyr til den som 
a) har, gjør eller setter i verk noe som kan forurense i strid med denne lov eller forskrifter i medhold av loven 
b) overtrer tiltaksplikt etter § 7 andre ledd eller pålegg etter § 7 fjerde ledd 
c) overtrer vilkår i forskrift etter § 9 første ledd eller tillatelse etter § 11 første ledd jf. § 16 
d) driver virksomhet uten tillatelse i strid med forskrift etter § 11 tredje ledd 
e) overtrer meldingsplikt etter § 20 første ledd andre punktum eller tredje ledd første punktum eller forskrift etter § 20 fjerde ledd 
f) overtrer tiltaksplikt etter § 20 første ledd første punktum eller pålegg etter § 20 andre ledd 
g) overtrer forskrift etter § 24 tredje ledd 
h) overtrer forbud i § 28 første ledd eller plikt etter § 28 tredje ledd 
i) overtrer § 29 første ledd første punktum 
j) overtrer forbud i § 30 tredje ledd andre punktum, eller forskrift etter § 30 andre eller tredje ledd 
k) overtrer forskrift eller enkeltvedtak etter § 31 andre ledd 
l) forsøker å overtre bestemmelser om grensekryssende forsendelse av avfall i forskrift etter §§ 31 til 32 

m) overtrer plikt i § 32 første ledd første punktum 
n) overtrer forskrift etter § 32 a første ledd 
o) overtrer forskrift eller enkeltvedtak etter § 33 første ledd 
p) overtrer plikt i § 35 første eller tredje ledd eller pålegg etter § 35 fjerde ledd 
q) overtrer varslingsplikt i § 39 første eller andre ledd eller forskrift etter § 39 tredje ledd, når vedkommende er den ansvarlige for 

forurensningen, 
r) overtrer beredskapsplikt i § 40 første ledd eller forskrift eller enkeltvedtak etter § 40 andre ledd 
s) overtrer forskrift etter § 52 b. 

Fysiske personer kan bare ilegges overtredelsesgebyr for forsettlige eller uaktsomme 
overtredelser. 

Forurensningsmyndigheten kan gi forskrift om utmålingen av overtredelsesgebyr. 

Adgangen til å ilegge overtredelsesgebyr foreldes 2 år etter at overtredelsen er opphørt. Fristen 
avbrytes ved at det gis forhåndsvarsel eller fattes vedtak om overtredelsesgebyr. 

0 Opphevet ved lov 20 juli 1991 nr. 66, tilføyd igjen ved lov 21 juni 2019 nr. 54 (ikr. 1 juli 2019 iflg. res. 21 juni 2019 nr. 786). 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Roger  Antonsen Arkiv: Q80  

Arkivsaksnr.: 19/2220    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

 

INNSPILL TIL INVESTERINGSTILTAK FOR BEDRET TRAFIKKSIKKERHET 

PÅ/LANGS FYLKESVEIER OG KOMMUNALE VEIER 

 

Vedtak: 

Frøya kommunestyre gir følgende prioriterte innspill til  investeringstiltak for å bedre 

trafikksikkerhet på/langs fylkesveier og kommunale veier i Frøya kommune: 

 

Pri 1: tiltak – Karlasvingen, som beskrevet i saken. 

Pri 2: tiltak – Sistranda, som beskrevet i saken. 

Pri 3: tiltak – Nordskag, som beskrevet i saken. 

Pri 4: tiltak – Valen, som beskrevet i saken. 

 

 

Vedlegg: 

 Fra Trøndelag fylkeskommune: «Invitasjon til å søke om tilskudd for 

trafikksikkerhetstiltak og å gi innspill til handlingsprogram investeringer 

trafikksikkerhetstiltak»  

 

 

Bakgrunn for saken: 

Trøndelag fylkeskommune har invitert kommunene i fylket til å søke tilskudd vedrørende 

investeringstiltak for trafikksikkerhet langs fylkesveinettet i den enkelte kommune.  Frist for 

innspill er satt til 1. oktober då.. 

 

Delstrategi Veg gir overordnede retningslinjer for prioritering av ovennevnte 

investeringstiltak. I tillegg til dette vil følgende kriterier for prioritering bli vektlagt: 

 Tiltak ved grunnskolene i en radius på 2 km vil bli høyt prioritert 

 Tiltakene skal ha sterk trafikksikkerhetsfaglig begrunnelse 

 Ringvirkninger i andre tiltak eller satsninger vektlegges 

 Både nytte og kostand skal vurderes  

 Gjennomførbarhet i tildelingsåret skal vektlegges 

 Trafikksikkerhetstiltak som er forankret og prioritert i kommunal trafikksikkerhetsplan 

blir foretrukket. 

 

Videre er kommunene oppfordret til å ta en oppmannsrolle når det gjelder innspill fra andre 

aktører som grendelag, organisasjoner, privatpersoner osv.  



 

Trøndelag Fylkeskommunen har satt av 20 mill kr til fordeling av ovennevnte 

investeringstiltak for trafikksikkerhet langs fylkesveinettet for 2019/2020. Disse midlene er 

ment å dekke mindre prosjekter som faller mellom lokale trafikksikkerhetstiltak som 

kommunene selv håndterer og større samferdselsprosjekter.  

 

 

Saksopplysninger:   

Frøya kommune har i sitt høringssvar vedr delstrategi vei (KST-sak 18/1708) gitt følgende 

innspill på prioriteringer til Trøndelag fylkeskommunes «Handlingsprogram for veg 2019- 

2022). 

 

 

Prioritet Objekt Veinr. Strekning/punkt Lengde 

(km) 

Utfordring 

(beskrivelse) 

1 

Gang- og sykkelvei 

714 

Dyrvik - 

Hellesvik 
3 

Trafikkfarlig 

strekning med høy 

ÅDT. Mange myke 

trafikanter. 

2 

Gang- og sykkelvei 

714 

Melkstaden - 

Hamarvik 
1,8 

Trafikkfarlig 

strekning med høy 

ÅDT Mangler veilys. 

80 km/t-sone. 

3 
Ny bru 

6460 
Titran 

 
Smal bruk med flere 

dødsulykker. 

4 
Ny/utbedring av bru 

6466 
Dyrøya 

 
Måling av akseltrykk 

tilsier utbedring. 

5 
Utbedring av vei 

6466 
Strømøybotn - 

Dyrøya 
8 

Smal og svingete vei 

6 
Utbedring av vei 

6460 
Malmmyran 

2,5 
Svært dårlig 

veistandard 

 

 

 

17. juni då. ble det foretatt en «Frøya rundt– befaring» av fylkes- og kommunale veier. 

Hensikten med befaringen var å få en oversikt over veistandarden, trafikkfarlige 

områder/punkt, samt gode trafikksikkerhetstiltak.  

 

Med på turen var det totalt 21 representanter fra fylkeskommunen, vegvesenet, grendelag, 

politi, trafikksikkerhetsutvalget, politikere fra Hovedutvalg drift og administrasjon.  

 

Vedlagt følger en oppsummering av befaringen.  

 



Vurdering: 

Oppsummeringslisten fra befaringen er diskutert i trafikksikkerhetsutvalget. I dette møtet ble 

det foretatt en vurdering og det ble utarbeidet en u-prioritert tiltaksliste i forhold til 

ovennevnte søknad/innspill. 

 

Følge punkter ble prioritert: 

  

Område Strekning/punkt Veinr. 
 

Finansiering Utfordringer  
(Beskrivelse)  

Sistranda Ved YX-stasjonen, 
Rabben.  
 
Etablering av buss-stopp i 
området Rabben på høyre 
veiskulder på strekningen 
til Sistranda.  

FV 714 

 
 
 
 
 

Fylkes-
kommunen 

Som en følge av 
manglende busstopp 
i retning Sistranda, er 
dagens praksis at 
elever ved Guri 
Kunna VGS som har 
studieplass på Hitra 
og som benytter 
skolebuss, at bussen 
kjører innom YX-
stasjonen for å slippe 
av elevene. Dette har 
skap mange uheldige 
episoder/nesten 
ulykker som følge av 
til tider stor trafikk på 
stasjonsområdet.  

Valen Utretting av svinger på 
veistrekningen ved 
bussholdeplass. 

Fv 6464 

 
Fylkes-

kommunen 
 

Svært uoversiktlig vei 
– spesielt i området 
der bussholdeplassen 
er etablert.  

Nordskag Alternativ gangvei til 
oppvekstsentret bør 
etableres. 
Følgende traset må 
utredes: 

a) Fra dagens 
bussholdeplass 
og langs 
bebyggelsen opp 
til 
oppvekstsentret 

 
b) Strekningen fra 

COOPen til 
oppvekstsentret – 
(Gjennom 
krattet/skogen).  

Kommunal 
vei 

(Skoleveien) 

 
 
 
 

50/50  
 

Fylkes-
kommunen 

og  
Frøya kommune 

Svært stor trafikk i 
området – spesielt i 
tidsrommet ved 
skole/barnehage-
start og slutt. 

Område Strekning/punkt Veinr. 
 

Finansiering Utfordringer  
(Beskrivelse)  



Karla-
svingen 

 

Krysset Hamarvik ned til 
Flatval 
 
 
Etablering av buss-stopp  

FV 716 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fylkes-
kommunen 

I forbindelse med 
omleggingen av FV-
714 i området ble det 
ikke etablert buss-
stopp noe AtB hadde 
forutsatt ifb med 
disponeringen av 
skoleskyss.  
 
Dette har medført 
store utfordringer for 
ungdomsskoleelever 
som bor i området – 
Flatval og Flatøya, 
spesielt ifb med retur 
da det ikke er egnet 
stoppested i 
nærheten av dette 
veikrysset.  
 
Som en følge av 
dette stopper bussen 
i dag ved Nabeita 
oppvekstsenter både 
tur/retur. 
 

 

Det presiseres at ovennevnte trafikksikkerhetstiltak er forankret og prioritert i kommunens 

gjeldende trafikksikkerhetsplan. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Gitt at Frøya kommune får innvilget tiltaket i tilknytning Nordskag, så vil dette medføre 

økonomisk konsekvens med inntil 50% av totalkostanden for tiltaket.  

 

 

 

 

 



 

 
Trøndelag fylkeskommune   
Samferdsel - seksjon Kvalitet  
 

 

FRØYA KOMMUNE 

Postboks 152 

7261 SISTRANDA 

  

 

   

 

 

   

  

  

Vår dato: 27.02.2019 Vår referanse: 201837730-13 Vår saksbehandler: 

Deres dato:    Deres referanse:    Dag Ystad 

     

 

Invitasjon til å søke om tilskudd for 
trafikksikkerhetstiltak og å gi innspill til 
handlingsprogram investering 

trafikksikkerhetstiltak  

Brevet omhandler invitasjon til å søke om- og kriterier for bruk av tilskudd som ledd i 

gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak for Trøndelag fylkeskommune. Videre er det en 

oppfordring til å gi innspill til trafikksikkerhetstiltak som ønskes gjennomført på 

fylkesvegnettet. Noe av ordningene kan gjenkjennes fra ordningene i tidligere NT og ST 

fylkeskommuner, men det presiseres at det er nye kriterier som gjelder for Trøndelag 

fylkeskommune, som naturligvis gjelder framfor tidligere ordninger. 

 

Lokalt trafikksikkerhetsarbeid er en svært viktig del av arbeidet for økt trafikksikkerhet. 

Fylkeskommunen vil stimulere det lokale arbeidet dels gjennom tilskudd, og dels 

gjennom å vektlegge innspill fra kommunene når fylkeskommunen prioriterer egne 

trafikksikkerhetstiltak. 

 

Når det gjelder tilskudd, er det et skille mellom tilskudd med grunnlag i driftsbudsjettet 

og investeringsbudsjettet til fylkeskommunen. Brevet beskriver en søkbar ordning som 

gjelder driftstiltak, og som også kan omfatte mindre kommunale investeringstiltak. 

 

Når det gjelder investeringer i fylkesveger, har fylkeskommunen en prosess med å 

prioritere investeringstiltak for trafikksikkerhet i det årlige handlingsprogrammet. Vi 

ønsker innspill på investeringstiltak for trafikksikkerhet langs fylkesveinettet i den 

enkelte kommune. Vi ønsker også at kommunen tar en oppmannsrolle når det gjelder 

innspill fra andre aktører i lokalsamfunnet. 

 

 

Søknader om tilskudd fra Trafikksikkerhetsutvalget (FTU) 

Ordningen skal bidra til å styrke lokalt trafikksikkerhetsarbeid i regi av frivillige 

organisasjoner, interessegrupper, kommuner og andre lokale aktører. I 2019 deler 

Trafikksikkerhetsutvalget ut inntil 1,4 millioner kroner til lokale trafikksikkerstiltak. 

Ordningen erstatter den delen av «Aksjon skoleveg» som har vært rettet mot tiltak på 

kommunale veger. Ordningen gjelder ikke for investeringstiltak på fylkesvegnettet.  
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Det norske trafikksikkerhetsarbeidet er tuftet på samarbeid. Lokale initiativ og bidrag er 

svært viktige om vi sammen skal klare å redusere tallet på omkomne og skadde i 

trafikken. Alle som har et godt lokalt prosjekt som kan gjøre trafikkhverdagen tryggere, 

oppfordres til å søke om midler innenfor ordningen.  

 

I vurderinga av søknadene blir følgende vektlagt: 

Om tiltaket bidrar til det nasjonale målet om reduksjon av drepte og hardt skadde i 

trafikken. De som søker må ha kunnskap om lokale trafikksikkerhetsutfordringer og -

behov, og forståelse for hvilke målgrupper, eller ulykkestyper tiltaket retter seg mot. 

 

Det blir lagt vekt på om prosjektet er basert på samordna innsats fra flere aktører. 

Tiltak retta mot barn og ungdom blir prioritert, samt prosjekt som stimulerer til stor 

grad av egenaktivitet og frivillig arbeid. 

 

Gjennomførbarhet i tildelingsåret skal vektlegges. Trafikksikkerhetstiltak som er 

forankret og prioritert i kommunal trafikksikkerhetsplan blir foretrukket. 

 

Tilskuddsordningen er i utgangspunktet ikke ment til å finansiere tiltak knyttet til 

ordinær drift og administrasjon. Målet for ordningen er primært trafikkantrettet tiltak.  

 

Den er heller ikke ment å finansiere større kommunale prosjekter. Det kan imidlertid 

være mindre fysiske tiltak på kommunevegnettet, men da avgrenset oppad til 50 % av 

tiltakskostnaden. Hjertesonetiltak (tiltak nær skoleområdet) og tiltak ved grunnskolene i 

en radius på 2 km vil bli prioritert når det gjelder fysiske tiltak. 

 

Søknaden skal som et minstekrav gi opplysninger om: 

 Mål for det lokale prosjektet, inkludert hvilke lokale utfordringer og målgrupper 

tiltaket er retta mot 

 Hvilke resultater søkeren forventer at prosjektet vil få 

 Framdriftsplan 

 Finansieringsplan der det går fram hva tilskuddet skal dekke, samt spesifisert 

bidrag fra eventuelle andre aktører 

 Ved søknad om tilskudd til tiltak på vegnettet utover ansvarsområdet til 

søkeren, må det foreligge tillatelse fra vegeier 

 Forankring i vedtak om søkers egenfinansiering 

 

Søknader som ikke inneholder disse kravene vil ikke bli vurdert. Tiltak under 100.000 kr 

vil være mest vanlig. FTU kan vurdere søknader som har større ramme hvis det 

vurderes som strategisk viktig.  

 

Det er erfart mange tilfeller der det er utfordrende for kommunen å gjennomføre det 

tiltaket de får bevilling på i budsjettåret. Fylkeskommunen har stor interesse av at det 

blir mest mulig samtidighet i bevilling og gjennomføring. På sikt kan vi løse dette fram å 

framskynde søknads- og tildelingsprosessen. Politisk behandling og budsjettforankring 

av tiltaket er et krav, men for tiltak som skal gjennomføres i 2019 modererer vi på 

kravet om at denne behandlingen skal være gjort i forkant av søknaden. 
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Tilskudd skal som en hovedregel benyttes i 2019. Søknader blir behandlet først etter 

utløp av søknadsfristen. Søknaden skal fremmes i systemet www.regionalforvaltning.no. 

 

Søknadsfristen er 1. april 2019. 

 

Vi ønsker også at kommunen tar en oppmannsrolle når det gjelder innspill fra andre 

aktører i lokalsamfunnet. 

 

 

 

Innspill om investeringstiltak trafikksikksikkerhet på fylkesveger.  

Vi etablerer med dette brevet en ordning med årlig innspill til investeringstiltak 

trafikksikkerhet. Hvert år oversender kommunen en prioritert liste til fylkeskommunen. 

Tiltak som ikke blir vedtatt i søkeåret, må kommunen inkludere i ny liste neste år hvis 

prosjektet fremdeles er høyt prioritert.  

 

Vi vil henvise privatpersoner, grendelag, organisasjoner osv. til å spille inn sine innspill 

til egen kommune for prioritering, og ber kommunene være aktive og fange opp slike 

innspill. 

 

Delstrategi Veg gir overordnet retningslinjer for prioritering av tiltak. Ut over det gjelder 

følgende kriterier for prioritering på området: 

 Tiltak ved grunnskolene i en radius på 2 km vil bli høyt prioritert  

 Tiltakene skal ha sterk trafikksikkerhetsfaglig begrunnelse 

 Ringvirkninger i andre tiltak eller satsinger vektlegges 

 Både nytte og kostnad skal vurderes 

 Gjennomførbarhet i tildelingsåret skal vektlegges 

 Trafikksikkerhetstiltak som er forankret og prioritert i kommunal 

trafikksikkerhetsplan blir foretrukket 

 

Innspillet sendes postmottak@trondelagfylke.no, merkes «Innspill til fylkeskommunenes 

investeringstiltak for trafikksikkerhet» og adresseres «Seksjon veg».  

 

Fristen for innspill er innen 1. oktober.  

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Dag Ystad 

   

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
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Mottakere:  

FRØYA KOMMUNE 

NAMSOS KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 

MALVIK KOMMUNE 

MERÅKER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 

FLATANGER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 

NÆRØY KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 

SNILLFJORD KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN 

RØROS KOMMUNE 

TRONDHEIM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 

STEINKJER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 

OPPDAL KOMMUNE 

STJØRDAL KOMMUNE 

MIDTRE GAULDAL KOMMUNE 

MELHUS KOMMUNE 

INDERØY KOMMUNE 

HEMNE KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 

ØRLAND KOMMUNE 

SKAUN KOMMUNE 

NAMDALSEID KOMMUNE 

RENNEBU KOMMUNE 

SNÅSA KOMMUNE 

ORKDAL KOMMUNE 

MELDAL KOMMUNE 

GRONG KOMMUNE 

LIERNE KOMMUNE 

NAMSSKOGAN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN 

TYDAL KOMMUNE 

VIKNA KOMMUNE 

INDRE FOSEN KOMMUNE 

HITRA KOMMUNE 

ÅFJORD KOMMUNE 

LEKA KOMMUNE 

ROAN KOMMUNE 

HOLTÅLEN KOMMUNE 

SELBU KOMMUNE 

HØYLANDET KOMMUNE 

BJUGN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 

OVERHALLA KOMMUNE 

LEVANGER KOMMUNE 

KLÆBU KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 

FROSTA KOMMUNE 

FOSNES KOMMUNE AVDELING FOR FELLESFUNKSJONER 

VERDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN 

OSEN KOMMUNE UTVIKLING OG MILJØ 

VERRAN KOMMUNE 

AGDENES KOMMUNE 

RØYRVIK KOMMUNE 

RINDAL KOMMUNE  
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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/2216    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

ORDFØRERS ORIENTERING  

 

 

Spørsmål til sak 138/19: 

 

Det skal fylles 28.500 m3 masse i sjø. Massen skal hentes i fra et nærliggende område. 

Hvor er dette, og hvordan skal masse forflyttes. 

 

Mvh 

Remy Strømskag 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/2229    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

RÅDMANNS ORIENTERING  
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