
 
 

Detaljreguleringsplan – Uttian næringsområde (5014201803) 

Merknadsbehandling etter varsel om oppstart 

Det er innkommet 11 høringsuttalelser. 

Her er innspillene delt i: 

A. Myndigheter/andre offentlige foretak mv. (6 stk) 

B. Utbyggingsinteresser og enkeltpersoner (4 stk) 

C. Lag og foreninger mv. (1 stk) 

Hovedinnholdet samt hvordan det er håndtert i planforslaget, framgår av følgende tabell: 

A. Myndigheter/andre offentlige foretak mv. (6 stk)  

Innspill fra (dato) Innspill Kommentar/behandling i planen 

Statens vegvesen 
(12.03.2019) 

Eiendommene er tilknyttet fv. 714 med fv. 6476, som blant annet består av 
en bru i dårlig forfatning. Det er ikke planer om å skifte ut brua, eller å 

drive vedlikehold utover det nødvendige. 

Fv. 6476 er en smal veg, hvor det or i dag ikke finnes et trafikksikkert 

tilbud for myke trafikanter. Brua har ett kjørefelt, og møteplass midt på. På 
grunn av bruas kurvatur, kan man ikke se om det kommer bil imot før man 

faktisk er midt på brua.   

Staten vegvesen og Trøndelag fylkeskommune som vegeier har tidligere 
vært i dialog med Frøya kommune vedrørende Uttian bru og det å legge til 

rette for økt trafikk på fv. 6476. I møtet konkluderte vi med at en 

utbygging på dette arealet kan være akseptabels, da det ikke vil generere 
store mengder trafikk. Det er allikevel ønskelig at det settes av areal til et 

fremtidig trafikksikkert tilbud til myke trafikanter. 

Tas til orientering.  
 

 

 

 
 

 

Det er avsatt byggegrense mot veg på 10 
meter. 



 
Ut fra oppstartsvarselet mener vi planområdet ser noe lite ut med tanke på 
å regulere adkomstveg med siktsoner fra fv. 6476. Vi mener derfor 

planområdet må utvides noe mot øst. Videre ønsker vi at det i det videre 

planarbeid jobbes med en byggegrense mot fv. 6476 som skal være 
minimum 10 meter. Vi minner om at byggegrensen iht. Veglova §30 også 

omfatter parkering, opplag og andre store innretninger. Dette må det derfor 

settes av areal til andre steder innenfor planområdet. 

Planområdet økes for å få plass til siktsoner.  
 

Byggegrense settes til ti meter og det settes en 

bestemmelse på dette. 

NVE (19.03.2019) Generelle innspill.  
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. Hensyn til klimaendringer skal også vurderes. 

Det utformes en geoteknisk rapport  

Tiltak som kan medføre skader eller ulemper for allmenne interesser, kan 

utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. NVE kan avgjøre at 

reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom vassdragsinteressene er 

godt nok ivaretatt i planen. 

Tas til orientering 

Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er 

avgjørende for samfunnet. Planen må derfor ta hensyn til anlegg som har 

konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen. 

Tas til orientering 

Trøndelag fylkeskommune 

(16.03.2019) 

I gjeldende kommuneplan (arealdelen) er landarealet avsatt til LNF-

formål- I forslag til ny kommuneplan som er sendt på høring med fris 

12.04.2019, inngår planområdet i et større område for næring (200 daa) der 
Trøndelag fylkeskommune har signalisert en innsigelse pga. kapasiteten på 

Uttianbrua.  

 
Statens vegvesen og Trøndelag fylkeskommune som vegeier har tidligere 

vært i dialog med Frøya kommune vedrørende Uttian bru og det å legge til 

rette for økt trafikk på fv. 6476. I møtet konkluderte vi med at en 
utbygging på dette arealet (på nordsiden av brua) kan være akseptabelt, da 

det vil generere en begrenset mengde trafikk. 

Tas til orientering 

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). 

Bestemmelsene om dette i planen.  



 
Planarbeidet forutsetter utfylling i sjø, vi har oversendt varsel om oppstart 
til NTNU Vitenskapsmuseet v/Seksjon for arkeologi og kulturhistorie som 

skal vurdere om planen kan komme i konflikt med undersjøiske 

kulturminner. 

Tas til orientering.  

Trønderenergi (01.04.2019) Opplyser om at det gåre en 22 kV høyspentlinje innenfor planområdet. 

Denne må hensyntas i prosjektering og gjennomføring. 

Det må gjøres tilpasninger i planen ifht. dette. 

Kystverket (12.04.2019) Reguleringen må innrette seg til grenseflate mot sjø i Statlige 

planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. 

Reguleringen er også bundet til å følge kommuneplanens arealdel. 

Tas til orientering  

Kystverket ønsker å informere om Lov om havner og farvann a 

01.01.2010. Loven medfører en endring i kommunenes forvaltningsansvar 
og myndighet innenfor egne sjøområder jf. 7 og 9 i ny lov. Tiltak og 

etableringer i eller i nærheten av sjø, krever egne tillatelser etter havne- og 

farvannsloven § 27. 

Tas til orientering 

Det må hensyntas trygge og farbare sjøareal.  
Kystverkets eget planleggingsverktøy og karttjeneste foreslås benyttet. 

Tas til orientering 

ROS - Vurderinger omkring samfunnssikkerhet og forurensningsfare 

knyttet til ulykker/uhell i de tilstøtende sjøområdene og hva de påregnelige 

konsekvensene for næringsinteresser, samfunn og natur må gjennomføres. 

Dette blir vurdert i ROS-analysen.  

Det bør settes krav i bestemmelsene, slik at naturpåvirkninger ikke er et 

kritisk moment i anleggenes levetid. 

Det settes krav i bestemmelsene om at faste 

konstruksjoner kan bygges på minimum kote 
+ 3 

Fylkesmannen i Trøndelag 

(05.03.2019) 

Tiltaket er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel. Kommuneplanen er 

under revisjon, og behovet for og lokaliseringen av nye næringsareal er av 
de temaene som vurderes i kommuneplanen. Oppstart av 

reguleringsarbeidet bør utsettes til lokaliseringen av nye næringsareal er 

fastsatt i kommuneplanen. 

KPA vil bli vedtatt før reguleringsplanen 



 
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 til formålet i overordnet plan. I det 

videre planarbeidet må det gis en vurdering av alternativ lokalisering av 
næringsområdet, jf. Vurderingene i kommuneplanens arealdel. 

Reguleringsplanen følger overordnet plan 

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. 

Det vil bli gjort landskapsmessige vurderinger 

som følger planen 

Sjøområdene ved Ellingsholmene er registrerte som lokaliteter med 

skjellsand. Dette må vurderes nærmere. 

KU naturmangfold har vurdert dette. 

Skjellsandforekomstene vil i liten grad bli 
berørt av tiltaket. 

Av erfaring ser vi at slike næringsareal ved sjøen kan medføre 
støyproblemer for nærliggende bebyggelse på den andre sida av fjorden. 

Det må gjennomføres støyvurderinger. 

Det er gjennomført en støyvurdering som 
viser at ingen boliger ligger innenfor gul 

støysone. 

Når planen kommer på høring, må det fremkomme vurderinger knyttet til 

folkehelsa. 

Folkehelse vurderes i planbeskrivelsen 

Det anbefales at det stilles krav i rekkefølgebestemmelsene at ROS-

analysen revideres når det kommer på plass hvilken/hvilke bedrifter som 

vil etablere seg på området. 

Tas til orientering  

Området kan potensielt bli berørt av stormflo og havnivåstigning, og det er 

viktig å vurdere konsekvensen av dette og eventuelt avbøtende tiltak. Det 
må dokumenteres at det foreligger tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller 

vesentlig ulempe som følge naturforhold. Videre ligger planområdet under 

marin grense og det må vises aktsomhet for usikker grunn. Dette gjelder 
utenfor de kartlagte kvikkleiresonene, og spesielt ved utfylling i sjø. 

Det settes krav i bestemmelsene om at faste 

konstruksjoner kan bygges på minimum kote 
+ 3.  

 

 

 



 
B. Utbyggingsinteresser og enkeltpersoner 

Innspill fra (dato) Innspill Kommentar/behandling i planen 

Paul Ingar Udtian Sterkt imot å etablere et industriområde i innfallsporten til Uttian. Det er 

allerede et industriområde på Hestøya på Uttian som har etablerte bedrifter 
som Lerøy Midt, Bryggeriet Frøya, Espen Nilsen AS. Reppe VVS, 

Frøyaringen og Aqualine.  

Hestøya har stort potensiale for videre utvikling da det ikke er hverken hus 
ellet hytter der. 

Tas til orientering  

Erik Bårdseng, 19.03.19 Uttian bru bør få lysregulering, skilt med maksimal belastning og gangvei Er ikke en del av planområdet  

Lars A Vavik, 19.03.19 Viser til forvaltningslovens §17 og vil med dette be om at følgende 

utredes: 
 

Strømmåling etterfulgt av modellering i regi Åkerblå eller tilsvarende for å 

simulere endring i strømbildet som følge av fysiske tiltak. Det er en tydelig 

nord-sør strømretning i sundet, men jeg vil anta at det fysiske tiltaket vil 
ligge i en bakevje i strømbildet. Det kan føre til akkumulering av uønsket 

påvirkning i området. 

Det vurderes om det er nødvendig med 

strømmålinger i dialog med Fylkesmannen. 

Kartlegging og påvirkning av bentiske forhold i influenssonen til 
aktøren(e= (0-prøve MOM.C eller tilsvarende); herunder påvirkning av 

utslipp av kjemiske substanser til resipienten holdt opp mot 

strømmodelleringen etter fysiske tiltak. Jeg vil for øvrig tro at ut i fra 

tiltakets størrelse og at det er betydelig båttrafikk i området at kjemiske 
prøver av sedimentet vil uavhengig bli krevd av Fylkesmannen og dermed 

legge tiltaket også inn under forurensningsloven i tillegg havne- og 

farvannsloven og PBL. 

Det gjennomføres en søknad om tillatelse til 
utfylling i sjø. Det blir gjennomført 

undersøkelser og en rapport beskriver de 

relevante utfordringene. 

Viser videre til Vanndirektivet og kravet om at vannkilde «SIstrandsva» - 

Vannforekomstid 0321000031-33-C skal ha tilstand «god». Presisjonen på 

målingen er lav og informasjon mangler. Kjemisk tilstand i vannkilden er 

ukjent. Miljømål for vannkilden er «god» for økologis og «god for 

Iht. «Vannforskriften paragraf 4: Miljømål for 

overflatevann: Tilstanden i overflatevann skal 

beskyttes mot forringelse, forbedres og 

gjenopprettes med sikte på at 
vannforekomstene skal ha minst god 



 
kjemisk. Ber om at tilstand kartlegges og utslipp fra aktørene vuderes opp 
mot Vanndirektivet og dette kravet og miljømålet. 

økologisk og god kjemisk tilstand.» 
Vannforekomstene som berøres ved dette 

tiltaket er ikke klassifisert iht veileder 

02:2018 
Vi vurderer det som ikke nødvendig å utføre 

slike undersøkelser i dette stadiet i prosessen. 

Dette vil være opp til FM å vurdere på et 

senere tidspunkt (for eksempel kan det 
komme krav til industriene i framtiden). 

Viser til lakseregister.fylkesmannen.no for «Madsvågvassdraget» 

Vassdragsnummer 118.11z som viser «redusert» bestand av sjøørret. 
Populasjonen er allerede truet og redusert. Anmoder derfor om at tiltaket 

utredes for påvirkning av nærliggende «redusert» bestand ifm. Påvirkning 

av tiltaket under bygging herunder særskilt sprengning og tilføring av 

masse og tiltaket i drift herunder særlig kjemisk påvirkning. 

Madsvågvassdraget (ligger sørvest for 

området) kan berøres av tiltaket. 
Det vil være opp til FM å avgjøre om det er 

nødvendig med forundersøkelser og 

etterundersøkelser. 

Lars Vavik, 30.03.19 Forslag til verneplan for Ellingsundet.  

Strømmen bidrar til et svært nærings- og oksygenrikt miljø med stor 

artsrikdom, der artene lever tettere enn noen andre steder langs fast-Frøya.  
Det ønskes en verneplan for Ellingsundet og Ellingsholmen for å ta vare på 

et marint naturområde som kan tjene som referanseområde for forskning 

og overvåking. 

Tas til orientering.  

 

 

 

 

 

 

 



 
C. Lag og foreninger  

Innspill fra (dato) Innspill Kommentar/behandling i planen 

Nesset Grendalag  Utbygging av næringsarealer på Uttian vil generere trafikk inn i en svært 

trafikalt utfordrende strekning av fylkesvei 714 mellom gangveiens slutt 
på Dyrvik til krysset i bunn av Hellesvik-bakken.  

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. 

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 større krav om at 
det er gode gang- og sykkelløsninger for 

boligeiendommer enn det er til 

næringstomter.  Regulerings-planforslaget 

gjør at gjennomgangs-trafikken øker noe, men 
det blir ikke flere avkjørsler på strekningen. 

 

Innspill fra folkemøte 18.03.2019 

Innspill Kommentar/behandling i planen 

Farleden under brua bør ikke berøres mtp seglingshøyde og bredde  

Brua bør utbedres før området utvikles  

Gang og sykkel vei Dyrvik-Hellesvik må på plass først  

Strømningsforholdene må undersøkes. Det vurderes om det er nødvendig med 

strømmålinger i dialog med Fylkesmannen. 



 
Etterlyser bedre forhold for gående og syklende langs vegen.  

Det ønskes lysregulering på brua.  

Det må gjøres undersøkelser om hva slags trafikkgenerering det nye 

området vil ha.  

Dette er beskrevet i planbeskrivelsen.  

Det må settes bestemmelser om arkitektonisk utrykk i forhold til fasade, 

høyde og visuelle inntrykk. Ved utfylling burde stein langs sjø stables. 

 

I forhold til at Uttian bru er nedklassifisert, har den vektbegrensning? 
Kommer det skilting om at den tåler mindre enn før? Og er det forsvarlig 

med ennå mer belastning tatt i betraktning levetid og at den er 

nedklassifisert? Sett i lys av Knarrlagsund bro som er bygget i samme 
tidsperiode, som opplever nå omlasting av biler for å kunne kjøre over er 

dette noe som må tas i betraktning. 

Nei, det blir den ikke. Se rapport Uttibrua 
som vedlegg til plandokumentene 

Er det forsvarlig å sprenge ut masser rett inntil en brukonstruksjon som er 

såpass svekket? 

Brukonstruksjonen har skader som fører til 

armeringskorrosjon som vil bli verre over tid. 
Sprengning vil i liten grad påvirke dette. 

Uttian Utviklings område har nå ett område rett ved Uttian bru, som heter 
Storbåtbukta, samt Reidar Furbergs område ved Sørøyan, der er det 

inntegnet ca 120 boliger og hytter som medfører trafikk og også myke 

trafikanter som gående og syklende, samt barn i skolealder, hva er 
hensyntatt i forhold til dette? Da tenker jeg på trafikksikring og sikring av 

ett næringsområde, gang og sykkelfelt må i så måte være ett krav til ett slik 

industri område. 

 

Dette blir ivaretatt i reguleringsplan og 
vurdert av sektormyndighetene. Ved utvidelse 

av boligområder, blir det fremstilt krav fra 

sektormyndighetene. 
 



 
Det ser ut som på planen at det skal foregå ei utfylling uti sjøen fra 
Dyrviksundet Østre og mot Klauvaneset. 

Er det hensyntatt at dette er en meget trafikkert og etablert skipslei, og da 

for båter i relativ stor størrelse. 

Det hensyntas og tilpasses i planarbeidet. 

Strømningsforhold, leien under og forbi Uttian bru har ett sterkt 

strømskifte av tidevann, hva er konsekvensene av å endre dette i forhold til 

omliggende områder f.eks marina i Madsvåg, sandoppbygging, endrede 

strømforhold etc.? Viss sundet bygges igjen vil det før til mere strøm mot 
marina på andre side. Det var antydet problemer med dette. 

Det vurderes om det er nødvendig med 

strømmålinger i dialog med Fylkesmannen. 

Det er i dag gyteområder for kysttorsk som er svært stedbunden og under 

press, er dette hensyntatt? Det er en fiskerik plass i området også for andre 
fiskearter. 

Naturfauna, Gråhegren som er en fredet art, er tallrik akkurat i det området 

næringsområdet planlegges, hva er konsekvensene av å fjerne den fra sitt 

naturlige habitat? Blir natur hensyntatt? Det observeres også daglig 
havørn, grågås ( under sesong), ærfugl, oter, falk i spesielt området rundt 

der. Naturmangfold bør veie sterkt. 

Det er gjennomført en KU av Naturmangfold. 

Punktene som nevnes blir i liten grad berørt 
av tiltaket. 

Det ble nevnt på møtet at det ikke er fyllmasser nok på området, så dette 

måtte taes fra kanskje andre side, det vil si der det er tatt ut litt masse på 
fra før av, betyr det at det såret av sprengt område blir da bare enda større 

og styggere? Og er dette innenfor å gjøre, da dette området ikke skulle 

åpnes? 

Dette er IKKE planlagt. Masse skal hentes fra 

andre områder 
 

Ett industriområde medfører støy, og visuell forsøpling av områder, hva er 

hensyntatt her? 

Det settes bestemmelser om arkitektonisk 

utrykk i forhold til fasade, høyde og visuelle 

inntrykk. 

Hva er det lagt av føringer i forhold til byggestil? Med tanke på hva som 

skjedde på Siholmen Brannstasjon friskt i minne, legges det føringer at 

bygg skal utføres slik at de har en stil i forhold til kystnær skikk, som 
Frøya kommune har som krav når det gjelder oppføring av naust og 

brygger? 

 



 
Uttian bru har vært ett stoppepunkt for å ta bilder, ikke få har dette som ett 
utsiktspunkt, hva er konsekvensen av forringelsen av den naturopplevelsen 

og idyllen i forhold til dette, Frøya har markedsført seg som en 

turistdestinasjon, mange turister stopper faktisk på slike plasser for å ta 
bilder og opplevelser, ikke for å se kanskje ennå noen sandwich 

konstruksjoner og containere. 

Det gjennomføres en landskapsvurdering som 
følger planforslaget.   

Det ble antydet en prislapp på dette området på 16-17 mill. Er dette noe 

som direkte legges på aktørene som er tiltenkt området? 

Frøya kommune arbeider etter 

selvkostprinsippet. Kostnader for 
opparbeidelse av næringsarealer skal betales 

av leietaker/ kjøper av arealet. 

 

Området som er på ca 16 mål, ett lite område, er det nødvendig å sprette 

ett slikt område med tanke på at Nordhammervik næringsområde kanskje 

skal utvides? Viser også til at Frøya kommune har kjøpt Skarpneset, samt 

det Frøya næringspark har kanskje ledig areal. Frøya kommune skulle mer 
samlet næring på større areal, enn å spre de rundt øya, 16-17 mill er mye 

brukt på lite areal. 

Behovene for næringsareal er større en det 

planlagte arealet på Uttian. Behovene er også 

ulike. Noen har behov for næringsareal på 

land, noen sjø-nære areal, noen sentrumsnære 
areal, eller en kombinasjon av dette 

 

Det er observert hubro i nærområdet til planlagt tiltak. Senest primo Mars 

2019 – anmerker at slike observasjoner ikke blir registrert i 
artsobservasjoner.no grunnet faren for ‘fugle-turisme’. Gråhegre er en av 

hubroens primære byttedyr. Næringsparken vil komme i direkte konflikt 

med hegrekolonien. Ber om at virkningene for hubro kartlegges med 
fjerning av ‘mat-tilgang’ – det er lite virkningsfullt å verne reirplasser om 

hubro ikke har mattilgang. Det vil ha samme virkning – at hubroen 

forsvinner 

Det er gjennomført en KU av Naturmangfold. 

Punktene som nevnes blir i liten grad berørt 
av tiltaket. 

Med tanke på broens begrensning på 8t og at en eventuell tilkjøring av 
masse med utgangspunkt i andre grender enn de omfattet av 

arealplansarbeidet dermed vil fordyre prosjektet betydelig ber jeg om 

innsyn i hvilke alternativer som utredes 

Ingen begrensning på 8 tonn. Brua er 
klassifisert til 50 tonn. 

En eventuelt planlegging av masseuttak som berører grendene omtalt i 

arealplanen bør være tilgjengelig da de vil kunne påvirke dette arbeidet. 

 



 
Uttian er et flott område, og det lever rødlistet fuglearter der, Lirype er en 
av disse. Bør være med i en konsekvensutredning. Disse lever tett innpå, 

og muligens i det aktuelle området. 

Det er ikke registrert rødlistede arter ifølge 
KU naturmangfold. Se rapport som følger 

planforslaget. 

Det utøves friluftsliv i området, blant annet står det ofte fiskere under brua 

som fisker fra land. Det bør konsekvensutredes at dette får påvirkning for 

utøvelse av friluftsliv. 
Konsekvensutredes og stilles krav til aktørene som etablerer seg, ifbm 

støy, stråling (f.eks. 5G er omdiskutert hvis aktøren vil benytte dette), bruk 

av belysning, hvor høye bygninger blir det?  

Konsekvensutredning for naturtypene, det er registrert skjellsand på 
havbunnen der. Men også et habitat for ørn etc. 

Konsekvensutredning ved at det kan bli andre strømforhold ved uttianbrua 

etter at utfyllingen er utført. 
Gyteplasser, kan de bli berørt ved endrede lysforhold, strømforhold, 

konsekvensutredes. 

 

Kommunen har valgt at det kun er 

Naturmangfold som konsekvensutredes. 

Denne følger planforslaget.  Inngrepet anses 
ikke som stort nok til i innebære en KU av 

friluftsliv. 

Hvordan stiller man seg til at passasjen ved brua blir snevret inn, tenker på 
større fartøy. Ikke bare dagens bruk av passasjen, men også fremtidig. 

Passasjen skal i liten grad snevres inn. 

Hva gjør man når dette lille industriområdet (verdens minste 

industriområde på 15 dekar) er fullt? Vil man uansett påstarte 

planleggingen av et nytt industriområde? Er det litt korttenkt å ha et så lite 
industriområde der aktørene ikke har mulighet til å utvide virksomheten 

pga. lokalitetenes beskrankninger. 

Kommunen bør uansett ha næringstomter i beredskap, dette for nye aktører 

som vil slå seg ned på Frøya.  
Se på Hitra og det nye området på Jøsnøya på Hitra. Her får de et område 

hvor all industri er samlet, i tillegg er det et trafikalt knutepunt, og det 

forstyrrer ikke boliger. Frøya får et fragmentert industrielt bilde der 
lokalitetene er spredd på 5 industriområder. Er det ønskelig, det kreves 

mye infrastruktur og unødvendig med kostnad til vedlikehold. Virker som 

man i denne saken tar det enkleste og billigste alternativet. 

Behovene for næringsareal er større en det 

planlagte arealet på Uttian. Behovene er også 

ulike. Noen har behov for næringsareal på 
land, noen sjø-nære areal, noen sentrumsnære 

areal, eller en kombinasjon av dette 

 

Se kommentaren om forskjellige behov 
 



 
Som en berørt part i forbindelse med tenkt industriområde på 
Ellingsholmene på Uttian så vil jeg si at jeg er sterkt imot å etablere et 

industriområde i innfallsporten til Uttian! 

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 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. 

 

 

"Naturkonsekvenser" oversett eller ikke omtalt,pga at møte ble avsluttet. 

Jeg undrer på om Kommunen har vurdert miljøkonsekvenser som 
feks.Inngrep i terrenget pga. utfylling av området, det rike fuglelivet, 

mangfoldet i sjøen i Ellingsundet,Madsvågen og rundt Sørøya,hensynet til 

hytte og boligfeltet som naboer og det fine turområdet. Jeg forventer at 
Miljøavdelinga i Frøya Kommune har utarbeidet en rapport på dette og at 

allmenheten får kjennskap til den. 

 

KU naturmangfold følger planforslaget. 

 


