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Saknr: 57/19 

FRØYA KOMMUNE 
Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 
23.05.2019 

Arkivsaksnr: 
19/1325 

Sak nr: 
57/19 

Saksbehandler: 
Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 
033 

Gradering: 
  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
57/19 Kommunestyret 23.05.2019 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT MØTE 02.05.19  
 

 

Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra ekstraordinært møte 02.05.19 godkjennes som framlagt. 
 

Vedlegg: 
 

Protokoll fra ekstraordinært møte 02.05.19 

 



Saknr: 58/19 

FRØYA KOMMUNE 
Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 
23.05.2019 

Arkivsaksnr: 
19/966 

Sak nr: 
58/19 

Saksbehandler: 
Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 
033 

Gradering: 
  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
58/19 Kommunestyret 23.05.2019 

 

REFERATSAK  
 

 

Forslag til vedtak: 
 
Referatet tas til orientering. 
 

Vedlegg: 
 

Saksprotokoll fra behandling i Trafikksikkerhetsutvalget. Høring delstrategi - Trafikksikkerhet - Trøndelag 

fylkeskommune 

2019-04.29 protokoll årsmøte RmN SA 

Protokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune - 30.04.2019 

Protokoll - representantskapet Konsek Trøndelag 29.4.2019 

Rapport etter tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helsemessig og sosial beredskap i Frøya kommune 

Ref. møte i styringsgruppa 07.03.19 

Referat ekstra møte i styringsgruppa .12.03.19 s 

Referat møte i styringsgruppa 24.01.19 

Referat møte i styringsgruppa 110419 

Referat regionrådsmøte Krokstadøra 220319 

Til eierkommunene i TrønderEnergi. 190407 Brev til eierne april 2019 

Årsrapport TrønderEnergi 2018 

Årsresultatet 2018 TrønderEnergi 

Samlet saksfremstilling med vedtak i Oppfølging av Fylkesmannens vedtak i klagesak – pålegg om stans 

Brev til KMD 

 

 

 



Saknr: 59/19 

FRØYA KOMMUNE 
Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 
23.05.2019 

Arkivsaksnr: 
19/1009 

Sak nr: 
59/19 

Saksbehandler: 
Thomas Sandvik 

Arkivkode: 
212 

Gradering: 
  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
78/19 Formannskapet 07.05.2019 

59/19 Kommunestyret 23.05.2019 

 

GODKJENNING AV ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2018  
 

 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 

Årsberetning og regnskap for 2018 godkjennes som fremlagt. 
 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 07.05.2019 sak 78/19 
 

Vedtak: 

 

 Årsberetning og regnskap for 2018 godkjennes som fremlagt. 

 

Enstemmig. 

 

 

Vedlegg: 
 

Årsregnskapet 2018 

Årsberetningen og årsrapport 2018  

Avkastningsrapport Frøya kommune 2018 

Revisjonsberetningen 2018 

Nummeret brev nr. 2 til kontrollutvalget  

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2018 

 

 

Saksopplysninger:   
 

Årsregnskapet for 2018 består av økonomiske oversikter for drift, investering og balanse. I tillegg består 

årsregnskapet av regnskapsskjema 1A+AB, 2A+2B og obligatoriske noter. I den grad det er mulig å fremskaffe 

dokumentasjon, er regnskapet avlagt i tråd med revisors anbefalinger til dette. 

 

 Regnskapet viser 316 372 190 kr til fordeling drift og med et resultat på kr 0. 

 

Investeringsregnskapet er finansiert i henhold til oppstilling i note 16. Driftsregnskapets inntekts- og 

utgiftsposter vises i økonomisk oversikt drift, og avvik på forskjellige ansvar kommer frem i årsberetningen. 

 

Det er i tråd med regnskapsforskriftene utarbeidet en årsberetning som er signert av økonomisjef og rådmann. 

Denne sammen med årsregnskapet er oversendt til revisor for behandling. De samme dokumenter med tillegg 

av revisors beretning ble behandlet av kontrollutvalget i møte den 30.04.19. 

Alle dokumenter inkludert kontrollutvalgets uttalelse skal legges frem for formannskapet og kommunestyret for 

endelig godkjenning. 
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Vurdering: 
 

Da regnskapet og årsberetningen for 2018 er avgitt i samsvar med lov, forskrift og god kommunal 

regnskapsskikk, og årsregnskapet viser Frøya kommunes økonomiske stilling pr. 31.12.18, legges dette frem 

for behandling. 

 
 



Saknr: 60/19 

FRØYA KOMMUNE 
Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 
23.05.2019 

Arkivsaksnr: 
19/1271 

Sak nr: 
60/19 

Saksbehandler: 
Mona Perline Åsen 

Arkivkode: 
004 &14 

Gradering: 
  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
20/19 Hovedutvalg for drift 14.05.2019 

60/19 Kommunestyret 23.05.2019 

 

ÅRSMELDING - KORTVERSJON 2018  
 

Hovedutvalg for drifts innstilling til kommunestyret: 
 
Årsmeldingens kortversjon tas til orientering. 
 
 
 
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for drift den 14.05.2019 sak 20/19 
 

Vedtak: 

 

Årsmeldingens kortversjon tas til orientering. 

 

Enstemmig. 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 
 
Årsmeldingens kortversjon tas til orientering. 

 

Vedlegg: 
 

  ÅRSMELDING - KORTVERSJON 2018  

  
 

Saksopplysninger:   
 

Årsmeldingens kortversjon utarbeides på bakgrunn av virksomhetenes årsrapporter. 

Kortversjonen distribueres til alle husstander i Frøya kommune. 

 

Årets fokusområder er Grønt Flagg, Miljøuka, Hverdagsmestring og Øya-prosjektet. 

 

Vurdering: 
 

Årsmeldingens kortversjon tas til orientering. 
 
 
 



Saknr: 61/19 

FRØYA KOMMUNE 
Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 
23.05.2019 

Arkivsaksnr: 
19/871 

Sak nr: 
61/19 

Saksbehandler: 
Frode Larsen 

Arkivkode: 
016 &18 

Gradering: 
  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
10/19 Valgstyret 02.04.2019 

61/19 Kommunestyret 23.05.2019 

 

GODKJENNING AV LOKAL FOLKEAVSTEMNING OM VINDKRAFTVERK PÅ FRØYA  
 

Valgstyrets innstilling til kommunestyret: 
 
Valgstyret godkjenner den lokale folkeavstemingen om vindkraftverk på Frøya gjennomført i 2019. 
 
 
Behandling/vedtak i Valgstyret den 02.04.2019 sak 10/19 
 

Vedtak: 

Valgstyret godkjenner den lokale folkeavstemingen om vindkraftverk på Frøya gjennomført i 2019. 

 

Enstemmig. 

 

Valgstyrets behandling i møte 02.04.19: 
 

Følgende forslag ble fremmet: 

Valgstyret godkjenner den lokale folkeavstemingen om vindkraftverk på Frøya gjennomført i 2019. 

 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 
 

 

Vedlegg: 
 

Valgstyrets møtebok deles ut i møtet. 

 

 

Saksopplysninger:   
 

Valgstyret er innkalt til kl 12.00 på valgdagen 2.april 2019 for å godkjenne opptellingsmåten for 

forhåndsstemmene i forbindelse med den lokale folkeavstemningen om vindkraftverk på Frøya. 

 

Valgstyret er på nytt bedt om å møte kl.14.00 samme dag for presentasjon av resultatene av forhåndsstemmene. 

Dette er et resultat som ikke kan offentliggjøres før etter at valglokalene stenges, jmf § 9.9 Offentliggjøring av 

valgresultater og prognoser i valgloven, og skal da foregå for lukkede dører.  

 

Resultatet av forhåndsstemmene offentliggjøres på kommunens nettside etter kl.18 når valglokalene stenger. 

 

Videre er valgstyret gjennom møteinnkallingen til formannskapet den 2.april 2019 bedt om å møte til 21.30. 

Dette for å være tilgjengelig for evt forkastelser av stemmesedler mv. 
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Selve valgstyremøte med godkjenning av valgstyrets møtebok og gjennomgang av den lokale 

folkeavstemningen om vindkraftverk på Frøya er satt til å starte kl.22.30.  

 

For at valgresultatene og valgstyrets møtebok skal kunne gjennomgås må selvsagt de valgansvarlige være 

ferdige med opptellingen og føringen av møteboka. 

 

Uansett vil valgstyret få en statusoppdatering kl 22.30 den 2.april 2019 på hvordan arbeidet med opptellingen 

har gått.  

 

Vurdering: 
 
Saken leveres uten forslag til vedtak. Dette på bakgrunn av at man på forhånd ikke vet hva status rundt valget 

og valggjennomføringen blir. 

 

Alle valgstyrets medlemmer som har møtt må signere valgstyrets møtebok i møtet hvis valgstyret godkjenner 

valget. 

 

Hvis alt går etter planen vil et naturlig forslag til vedtak være: Valgstyret godkjenner den lokale 

folkeavstemingen om vindkraftverk på Frøya gjennomført i 2019. 

 



Saknr: 62/19 

FRØYA KOMMUNE 
Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 
23.05.2019 

Arkivsaksnr: 
18/3102 

Sak nr: 
62/19 

Saksbehandler: 
Thomas Sandvik 

Arkivkode: 
242 U43 

Gradering: 
  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
197/18 Formannskapet 04.12.2018  

79/19 Formannskapet 07.05.2019 

62/19 Kommunestyret 23.05.2019 

 

KRITERIER FOR BRUK AV MIDLENE FRA HAVBRUKSFONDET  
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
 
Frøya kommune vedtar disse overordnede prinsippene for bruk av midler mottatt fra Havbruksfondet. 

 
Midlene kan kun brukes til ekstraordinære driftstiltak (dvs. formål som har engangskarakter og 
ikke pådrar kommunen varige økte driftskostnader) eller til investeringer.  

 
1. Kommunestyret oppretter et næringsfond på kr 1 500 000 pr år i planperioden, tilsammen kr 6 

000 000. Rådmannen får i oppdrag å legge frem en sak, der det beskrives kriterier for tildeling 
av midler fra fondet.   

 
2. Kommunestyret setter av 10 000 000 kr Infrastruktur for mobil og bredbånd og i kommunen. 

Rådmann får i oppdrag, i samarbeid med fylket å lage en sak som beskriver en plan for hvordan 
dette kan gjennomføres. 

 
3. Kommunestyret setter av 1 000 000 kr i året i planperioden til bekjempelse av marin forsøpling, 

tilsammen kr 4 000 000. Rådmann får i oppdrag å legge frem en sak, der det beskrives nærmere 
hvordan dette kan gjøres.   

 
4. Kommunestyret oppretter et bufferfond for «tap av» skatteinngang, 10 000 000 kr. Bufferfondet 

er en del av disposisjonsfondet. Bruken fra fondet foreslås av rådmann og vedtas av 
formannskapet. 
 

5. Øvrige likvide midler brukes til mellomfinansiering av byggelånet og redusert låneopptak til 
helsehus og omsorgsboliger i prosjektet «Morgendagens omsorg».   

 
6. Det settes av 1 000 000 kr til gjennomføring av tiltakene i plana for bekjempelse av sitkagran.  

 
7. Det settes av kr 500 000 til supplering av midler til trafikksikkerhetstiltak.      

         Midlene benyttes til tiltak i ny revidert trafikksikkerhetsplan fra 2020. 
 
 
Medlemskontigent for 2019 i NFKK belastes Havbruksfondet, utgjør kr 225994. 
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 07.05.2019 sak 79/19 
 

Vedtak: 
Frøya kommune vedtar disse overordnede prinsippene for bruk av midler mottatt fra Havbruksfondet. 

 

Midlene kan kun brukes til ekstraordinære driftstiltak (dvs. formål som har engangskarakter og ikke 

pådrar kommunen varige økte driftskostnader) eller til investeringer.  

 

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 

 

 
3. Kommunestyret oppretter et næringsfond på kr 1 500 000 pr år i planperioden, tilsammen kr 6 000 

000. Rådmannen får i oppdrag å legge frem en sak, der det beskrives kriterier for tildeling av midler 

fra fondet.   

 

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 

 

4. Kommunestyret setter av 10 000 000 kr Infrastruktur for mobil og bredbånd og i kommunen. 

Rådmann får i oppdrag, i samarbeid med fylket å lage en sak som beskriver en plan for hvordan dette 

kan gjennomføres. 

 

Enstemmig. 

 

 

3. Kommunestyret setter av 1 000 000 kr i året i planperioden til bekjempelse av marin forsøpling, 

tilsammen kr 4 000 000. Rådmann får i oppdrag å legge frem en sak, der det beskrives nærmere 

hvordan dette kan gjøres.   

 

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer 

 

4. Kommunestyret oppretter et bufferfond for «tap av» skatteinngang, 10 000 000 kr. Bufferfondet er en 

del av disposisjonsfondet. Bruken fra fondet foreslås av rådmann og vedtas av formannskapet. 

 

Enstemmig. 

 

5. Øvrige likvide midler brukes til mellomfinansiering av byggelånet og redusert låneopptak til helsehus 

og omsorgsboliger i prosjektet «Morgendagens omsorg».   
 

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer 

 

6. Omforent forslag: 

 

Det settes av 1 000 000 kr til gjennomføring av tiltakene i plana for bekjempelse av sitkagran.  

 

Enstemmig. 

 

7. Det settes av kr 500 000 til supplering av midler til trafikksikkerhetstiltak.      

         Midlene benyttes til tiltak i ny revidert trafikksikkerhetsplan fra 2020. 

 

Enstemmig. 

 

Medlemskontigent for 2019 i NFKK belastes Havbruksfondet, utgjør kr 225994. 

 

Enstemmig. 
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Formannskapets behandling i møte 07.05.19: 
 

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

 

Tilføyelse til pkt. 2: 

En støtteordning for unge fiskere tas inn. 

Tiltak for å gjøre Skarpnes næringsområde tilgjengelig for utbygging med hensyn til vei og masseuttak 

prioriteres. 

 

Falt med 3 mot 4 avgitt av Ap. 

 

Nytt pkt. 8: 

Kommunestyret setter av 2 mill. kr til grendalagsfond. 

 

Falt med 3 mot 4 stemmer avgitt av Ap. 

 

 

Nytt pkt. 9: 

Kommunestyret setter av 3 mill. kr til utbedring av kommunale veier, og dvs. til grusing og reasfaltering. 

 

Falt med 3 mot 4 stemmer avgitt av Ap. 

 

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av Ap: 

 

Frøya kommune vedtar følgende som overordnet prinsipp for bruk av midler mottatt fra Havbruksfondet.   

 

 

Generellt for denne type midler gjelder at de kun kan brukes til ekstraordinære driftstiltak (dvs. formål som har 

engangskarakter og ikke pådrar kommunen varige økte driftskostnader) eller til investeringer.    

 

Vedtatt med 6 mot 1 stemme avgitt av Martin Nilsen 

 

Midler i fondet pr. d.d. fordeles som følgende: 

 
1. Kommunestyret oppretter et næringsfond på kr 1 500 000 pr år i planperioden, tilsammen kr 6 000 

000. Rådmannen får i oppdrag å legge frem en sak, der det beskrives kriterier for tildeling av midler 

fra fondet.   

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 

 

3. Kommunestyret setter av 1 000 000 kr i året i planperioden til bekjempelse av marin forsøpling, 

tilsammen kr 4 000 000. Rådmann får i oppdrag å legge frem en sak, der det beskrives nærmere 

hvordan dette kan gjøres.   

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

 
4. Kommunestyret oppretter et bufferfond for «tap av» skatteinngang, 10 000 000 kr. Bufferfondet er en 

del av disposisjonsfondet. Bruken fra fondet foreslås av rådmann og vedtas av formannskapet.   

 
Enstemmig. 

 
5. Omforent forslag: 

 

Det settes av 1 000 000 kr til gjennomføring av tiltakene i plana for bekjempelse av sitkagran.  
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Enstemmig. 

 

6. Det settes av kr 500 000 til supplering av midler til trafikksikkerhetstiltak.      

         Midlene benyttes til tiltak i ny revidert trafikksikkerhetsplan fra 2020. 

 

Enstemmig. 

 

       7. Øvrige likvide midler brukes til mellomfinansiering av byggelånet og redusert låneopptak til helsehus 

og omsorgsboliger i prosjektet «Morgendagens omsorg».   
 

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

 

 

Rådmanns forslag: 

 

Frøya kommune vedtar disse overordnede prinsippene for bruk av midler mottatt fra Havbruksfondet. 

 

1. Midlene kan kun brukes til ekstraordinære driftstiltak (dvs. formål som har engangskarakter og ikke 

pådrar kommunen varige økte driftskostnader) eller til investeringer.  

 

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

 

1. Kommunestyret setter av 5 000 000 kr mot bekjempelse av marin forsøpling. Rådmann får i oppdrag å 

legge frem en sak, der det beskrives nærmere hvordan dette kan gjøres. 

 

Falt med 3 mot 4 avgitt av Ap. 

 
4. Øvrige likvide midler, kan rådmannen bruke til mellomfinansiering av byggelånet til helsehus og 

omsorgsboliger i prosjektet «Morgendagens omsorg». 

 

Falt med 3 mot 4 stemmer avgitt av Ap. 

 
Medlemskontigent for 2019 i NFKK belastes Havbruksfondet, utgjør kr 225994. 

 

Enstemmig. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 04.12.2018 sak 197/18 
 

Vedtak: 

Saken utsettes da det er behov for diskusjon/vurdering i lokalpartiene. 

Enstemmig. 

 

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

 

Saken utsettes da det er behov for diskusjon/vurdering i lokalpartiene. 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 
 

Frøya kommune vedtar disse overordnede prinsippene for bruk av midler mottatt fra Havbruksfondet. 
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1. Midlene kan kun brukes til ekstraordinære driftstiltak (dvs. formål som har engangskarakter 

og ikke pådrar kommunen varige økte driftskostnader) eller til investeringer.  

 

2. Kommunestyret oppretter et næringsfond på 30 000 000 kr. Rådmann får i oppdrag å legge frem en 

sak, der det beskrives nærmere om hvordan dette kan gjøres. 

 

3. Kommunestyret setter av 10 000 000 kr til fiberutbygging i kommunen. Rådmann får i oppdrag, i 

samarbeid med fylket å lage en sak som beskriver en plan for hvordan dette kan gjennomføres. 

 

4. Kommunestyret setter av 5 000 000 kr mot bekjempelse av marin forsøpling. Rådmann får i oppdrag å 

legge frem en sak, der det beskrives nærmere hvordan dette kan gjøres. 

 

5. Kommunestyret oppretter et bufferfond for «tap av» skatteinngang, 10 000 000 kr. Bufferfondet er en 

del av disposisjonsfondet. Bruken fra fondet foreslås av rådmann og vedtas av formannskapet. 

 

6. Øvrige likvide midler, kan rådmannen bruke til mellomfinansiering av byggelånet til helsehus og 

omsorgsboliger i prosjektet «Morgendagens omsorg». 

 
Vedlegg: 
 

 Retningslinjer for tildeling av midler fra vederlag oppdrettskonsesjoner – Lenvik kommune 22.05.17 

 Retningslinjer for bruk av Havbruksfondet – Vikna kommune 

 Overordnede prinsipp ved bruk av Havbruksfondet – Hitra kommune (ettersendes) 

 

Saksopplysninger:   
 

Frøya kommune mottok ca. 103 millioner kr fra Havbruksfondet i 2018. Rådmann har fått i oppdrag å utrede 

retningslinjer på hvordan kommunestyret kan behandle midlene.  

 

Dette ble første gang behandlet i kommunestyret 04.12.19. Saken ble da utsatt i påvvente av drøftinger i 

lokalpartiene, og til behandling av årsregnskapet. 

 

Nye saksopplysninger: 
I forbindelse med årsregnskapet for 2018, er ca. 29 millioner kr av avsetningen på 103 millioner kr strøket i 

tråd med kommunens strykningsregler. Avsetningen fra Havbruksfondet for 2018 ble derfor ca. 74 millioner kr. 

 

I tillegg har kommunen fått en faktura fra NFKK som må vurderes belastes havbruksfondet. Frøya kommune er 

medlem i «nettverk for fjord og kystkommuner» - vedtekter er vedlagt saken. I netteverkets årsmøte 06.04.18 

ble følgende vedtatt som medlemskontigent for 2018 og 2019. Konsekvensen av dette er at kommunen har 

mottatt en regning (januar 19) på kr. 225 994.- 



Saknr: 62/19 

 
Eksempler fra andre kommuner: 
 
Tre andre kommuner, Vikna, Hitra og Lenvik har også utarbeidet retningslinjer for bruk av midlene. Rådmann 

har hentet inn vedtakene i sakene. 

 

Hitra kommune 
Hitra kommune har i Hitra formannskap, sak 112/18 Havbruksfond 2018 – drøfting av disponering, vedtatt 

følgende: 

 Overordnede prinsipp ved bruk av Havbruksfondet: 

1. Det aller meste, minst 70%(?) skal gå til noe som gir varige verdier, med andre ord ikke brukt på 

ordinær drift 

2. Disponeringen skal bidra til oppfyllelse av de vedtatte handlingsregler  

3. Bruken av midlene skal fremme næringsutvikling generelt, og slik at vi oppfattes som aktivt 

tilretteleggende for en bærekraftig vekst i havbruksnæringen 

4. Midlene skal brukes til å underbygge attraktivitet og omdømme – og de skal relateres til vedtatte 

mål i samfunnsplan og verdiordene «bo – leve – oppleve» 

5. Det tilstrebes også at disponeringen av midlene bidrar til at vi blir et mer funksjonelt bo – og 

arbeidsmarked  

6. Ved fordeling av bruken skal man også søke å prioritere tiltak som utløser andre og andres 

virkemidler (andre offentlige tilskuddsordninger, finansielle bidrag fra næringslivet, dugnad o.l.)  

 

Formannskapet vedtok enstemmig forslag til overordnede prinsipp for bruken av havbruksfondet. 

Dernest ble formannskapet enige om at nærmere prioritering av bruken blir behandlet i et 

ekstraordinært kommunestyremøte. 

 

Hitra kommune har planlagt å avholdt det ekstraordinære kommunestyremøte 27.11.18, og rådmann vil 

vedlegge dette til behandlingen så raskt protokollen fra møtet blir tilgjengelig (ikke tilgjengelig i skrivende 

stund 26.04.19). 

 

Lenvik kommune 
Lenvik kommune har i vedtatt «Retningslinjer for tildeling av midler fra vederlag oppdrettskonsesjoner». Her 

defineres er målgruppen slik: 

 

Tilskudd kan tildeles til følgende typer prosjekt/tiltak som kommer sjømatnæringen til gode: 

a) Prosjekt/tiltak hvor formålet er å utvikle tilbud og rammebetingelser som kan styrke og 

videreutvikle næringslivet og det regionale arbeidsmarkedet 

b) Prosjekter/tiltak som bidrar at regioner og lokalsamfunn blir mer attraktive å bo i og flytte til 

- rekrutteringstiltak 

1. Medlemskontingenten for 2018 vedtas slik: 

a. Grunnbeløp pr kommune kr. 10.000 (som før) 
b. Tillegg på 2,00 kroner pr innbygger, som før, dog slik at summen ava og b blir maks 

kr. 40.000 pr medlemskommune, mot 50 000 kroner i dag. 
c. Tilleggskontingent for 2018 lik 1,0 % av det som den enkelte medlemskommune fikk 

utbetalt fra Havbruksfondet i 2017 

2. Medlemskontingenten for 2019 vedtas slik: 

a. Som pkt la 
b. Som pkt l b 
c. Tilleggskontingent for 2019 lik 0,2 % av summen den enkelte medlemskommune 

mottar av utbetalinger fra Havbruksfondet og arealavgift/produksjonsavgift eller 
tilsvarende i 2018. 

Kontingentforslaget ble vedtatt enstemmig. 
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c) Kommunale prosjekter, herunder planlegging og infrastruktur, som legger til rette for 

utvikling av sjømatnæringa 

d) Prosjekter som styrker kompetanse og rekruttering tilknyttet sjømatnæringa 

 

Prosjekter skal være av generisk karakter – som kommer flere, herunder bygdesamfunn, bransjer, 

bransjegrupper, til gode.  

 

Med prosjekter og tiltak menes oppgaver og aktiviteter som:  

1. er tidsbegrenset, tilskudd kan kun gis i inntil 5 år, selv om prosjektet har lengre varighet 

2. har fokus på utprøving, initiering og oppstart 

3. har organisering, kostnader og finansiering som er direkte tilknyttet prosjektet/tiltakets 

formål 

4. skal lede frem til et bestemt resultat 

 

Retningslinjene er vedlagt saken 

 

Vikna kommune 
Vikna kommune har vedtatt i kommunestyret 20.11.18 følgende retningslinjer: 

 

Kommunestyret vedtar at midler fra havbruksfondet benyttes til finansiering av: 

1. Investeringer (gir redusert låneopptak) 

2. Ekstraordinære driftstiltak, dvs. til formål som har engangskarakter og ikke pådrar kommunen varig 

økte driftskostnader (dette kan være tiltak som stimulerer til mer aktivitet, kulturtiltak, 

bostedsutvikling, kompetanseutvikling i kommunen og tiltak som gir kostnadsbesparelser i den 

ordinære driften, ekstraordinære avdrag på lån) 

3. Styrking av kommunalt næringsfond og næringsutvikling (inkl. NYN IKS) 

4. Minimum 1 % av fondet settes av til et fond for arbeid med tiltak mot marin forsøpling. 

 

Behandling: 

Bruken av midlene pkt. 1-4 skal behandles som egen sak i hvert enkelt tilfelle etter innstilling fra rådmannen. 

 

Drøfting 

Rådmann vil i dette saksfremlegget ikke komme med detaljerte tiltak for bruk av hele Havbruksfondet, men vil 

komme med en diskusjon over alternativer på hvordan kommunen kan forvalte midlene i årene som kommer. 

 

Som en overordnet prinsipp, foreslår rådmann, at disse midlene ikke skal gå direkte inn i driften av 

kommunen. Rådmann anbefaler et prinsippet lik Vikna kommune har formulert; Midlene brukes «til formål 

som har engangskarakter og ikke pådrar kommunen varig økte driftskostnader (dette kan være tiltak som 

stimulerer til mer aktivitet, kulturtiltak, bostedsutvikling, kompetanseutvikling i kommunen og tiltak som gir 

kostnadsbesparelser i den ordinære driften, ekstraordinære avdrag på lån)». 

 

Rådmann foreslår imidlertid at det åpnes for at hele eller noe av midlene kan brukes til investeringer, og kan 

erstatte låneopptak. Noen investeringer kan da få driftsmessige konsekvenser. 

 

Renteinntekter 
Havbruksfondet er nå disponert på en «høyrentekonto» i kommunens avtalebank. Dette generer renteinntekter i 

løpet av tiden pengen står der, ca. 2,1 millioner kr ekstra i renteinntekter hvert år. Renten er pr 09.11.18 på 

2,07%. Hvis kommunestyret ønsker en gradvis bruk av midlene, vil rådmann i samarbeid med avtalebankens 

partner Eika, opprette en plassering i markedet som har en tidshorisont på 3-5 år, som kan gi en høyere 

avkasting enn en på «høyrentekonto» som er i tråd med finansreglementet. 

 

Nedbetaling av gjeld 
Ett alternativ i bruken av havbruksfondet er nedbetaling av gjeld. Kommunen hadde pr 31.12.17 en gjeld på 

801,266 millioner kr, og kommunen betalte ca. 45 millioner kr i renter og avdrag på denne gjelden. Hvis 

kommunen bruker 100 millioner kr på å nedbetale gjeld, vil etter et svært forenklet regnestykke, spare 

kommunen med ca. 5,6 millioner kr i rente og avdrag i året.  

 

Investeringer 
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Ett annet alternativ er at midlene avsettes til investeringer, og erstatte låneopptak på opp mot 100 millioner kr. 

Virkningen vil da være ca. det samme som i avsnittet over. Dette kan være mot bestemte investeringssaker, 

spredt ut over flere år, eller mot ett bestemt prosjekt, som f.eks. «Morgendagens omsorg». 

 

I denne sammenheng ønsker rådmann å komme med følgende betraktning. Kommunen trenger å låne store 

beløp for å fullfinansiere byggingen av helsehus og omsorgsboligene. Midlene fra Husbanken, vil kommunen 

motta etter at byggingen er fullført, og kommunen må også forskuttere disse midlene i byggeperioden. 

Kommunen vil mest sannsynlig i dette prosjektet ha et byggelån som det kun betales renter på i byggeperioden, 

og vil konvertere dette til en normallån etter at bygningen er ferdig. Hvis rådmannen får fullmakt til å anvende 

store deler av havbruksfondet, til å finansiere deler av Husbankens investeringsmidler, vil dette spare 

kommunen for en del renteutgifter, ca. 1,75 millioner kr i året pr 100 millioner kr kommunen slipper å ta opp i 

byggelån. Renten hos Kommunalbanken er pr d.d. 1,75%. 

 

Investeringsprosjekt «Morgendagens omsorg» og «Morgendagens skolebygg» 
Rådmannen ser at kommunen har store investeringer fremfor seg, mye er nevnt om Helsehus og 

omsorgsboliger, men også en ny skole på Sistranda ser naturlig ut på sikt, jfr. skolebruksplanen. Rådmannen 

ser at alternativ bruk av midlene er at det settes av midler til disse formålene. Helsehus og omsorgsboliger er 

vedtatt, men skolebygg er ikke det. En mulig løsning for skolebygg er også privet/offentlig samarbeid lik 

kommunen i dag har på Kysthaven. Skulle dette bli aktuelt, foreslås det at rådmann får i oppdrag å 

fremforhandle en leieavtale der noe av fondet kan brukes til å dekke hele eller deler av leien i årene som 

kommer. 

 

 

Næringsfond 
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 konsesjoner (de kun kunne brukes til investeringer), ble ikke de avsatt til et direkte 

næringsfond, men en investeringsfond til øyrekken. Rådmann foreslår at en liknende ordning nå etableres, lik 

den Lenvik kommune har vedtatt. Ordningen vil da gjelde for hele kommunen, på søknadsbasis. Rådmann får i 

oppdrag å legge frem en sak, der det beskrives nærmere om hvordan dette kan gjøres. Rådmann foreslår at ca. 

30% av havbruksfondet avsettes til dette formålet, 30 millioner kr. 

 

Fiberutbygging 
I samarbeid med fylkeskommunen og Telenor vil kommunen få utarbeidet et kostnadsoverslag over kostnaden 

på å bygge ut fiber til alle husstandene i kommunen. Kommunen vil får denne presentert av Telenor i uke 

48/49. 

 

Rådmannen foreslår å sette av ca. 10% til dette formålet, 10 millioner kr. Rådmannen får i oppdrag å utarbeide 

et forslag til avtale sammen med fylkeskommunen om at områdene Stølan og Gurvikdal / Sandvika blir 

prioritert først, og legger frem dette forslaget frem for kommunestyret til behandling. 

 

Marin forsøpling 
Marin forsøpling har lenge vært en utfordring for kommunen. Rådmannen foreslår å sette av ca. 5%, 

5 millioner kr til dette formålet. Rådmann får i oppdrag å legge frem en sak, der det beskrives nærmere om 

hvordan kommunen kan benytte disse midlene. 

 
Bufferfond - inntektssvikt 
Rådmann har ikke direkte budsjettert med midler fra havbruksfondet, men har foreslått tiltak som bruker av 

disposisjonsfondet, der havbruksfondet er en del av. Rådmann ser at de siste årene har sett en svært stor 

svingning i skatteinntektene for kommunen. Det er derfor svært vanskelig å være sikker i sitt anslag av 

skatteinntekten i årene som kommer. Rådmannen foreslår derfor at en del av havbruksfondet ca. 10%, 10 

millioner kr, avsettes til et «bufferfond» for skatteinntekter. Bruken fra fondet foreslås av rådmann og vedtas av 

formannskapet, som gis denne fullmakten gjennom vedtak i denne sak. 

 

Vurdering 
 
Rådmannen foreslår i denne saken flere måter på å disponere midlene kommunen har mottatt fra 

Havbruksfondet. Rådmann anbefaler i denne sammenheng at et overordnet prinsipp blir vedtatt, at midlene kun 
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kan brukes til ekstraordinære driftstiltak eller investeringer. Rådmann forslår også at næringsfond, 

fiberutbygging og bekjempelse av marin forsøpling vedtas slik at administrasjonen kan starte arbeidet med å 

utarbeide detaljerte retningslinjer på hvordan disse fondene kan virke. I tillegg foreslås det at bufferfond 

inntektssvikt blir opprettet (buffer for mindre skatteinngang enn budsjettert).  

 

Hvis dette blir vedtatt, vil det ta flere år før midlene er anvendt på de forskjellige områdene. Rådmannen 

foreslår derfor at likviditeten som gjenstår, når kommunen skal starte byggelånet til «Morgendagens omsorg», 

går inn i dette prosjektet.  

 

Byggelånet, blir da kun opptatt etter hvert som det trengs likviditet i disse andre prosjektene. Når Helsehus og 

omsorgsboliger er ferdige, og kommunen har fått investeringstilskuddet fra Husbanken, vil likviditeten gå 

tilbake til disposisjonsfondet og anvendt etter de vedtatte tiltakene. Dette muliggjør at midlene kan brukes som 

likviditet mot byggingen av helsehuset og omsorgsboligene, samt at kommunestyret setter i gang konkrete tiltak 

som kommer næringslivet til gode. 

 

Rådmann gjør kommunestyret oppmerksom på følgende i sin behandling av saken:  

 

I forbindelse med årsregnskapet for 2018, er ca. 29 millioner kr av avsetningen på 103 millioner kr strøket i 

tråd med kommunens strykningsregler. Avsetningen fra Havbruksfondet for 2018 er nå på ca. 74 millioner kr. 

 

I tillegg har kommunen fått en faktura fra NFKK på kr 225 994 kr som må vurderes belastes havbruksfondet. 
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NY SLAMFORSKRIFT 2019-FRØYA KOMMUNE  
 

 

Hovedutvalg for forvaltnings innstilling til kommunestyret: 
 

1. Vedlagte forslag til slamforskrift vedtas som Frøya kommunes lokale slamforskrift. 
2. Frøya kommune delegerer samtidig sin forvaltningsmyndighet etter bestemmelsene i § 9 til 

HAMOS Forvaltning IKS 
3. HAMOS kunngjør kommunestyrets forskriftsvedtak etter forvaltningslovens regler. 

 
 
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for forvaltning den 09.04.2019 sak 50/19 
 

Vedtak: 
 

1. Vedlagte forslag til slamforskrift vedtas som Frøya kommunes lokale slamforskrift. 

2. Frøya kommune delegerer samtidig sin forvaltningsmyndighet etter bestemmelsene i § 9 til 

HAMOS Forvaltning IKS 

3. HAMOS kunngjør kommunestyrets forskriftsvedtak etter forvaltningslovens regler. 

 

Enstemmig. 
 

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Vedlagte forslag til slamforskrift vedtas som Frøya kommunes lokale slamforskrift. 

2. Frøya kommune delegerer samtidig sin forvaltningsmyndighet etter bestemmelsene i § 9 til HAMOS 

Forvaltning IKS 

3. HAMOS kunngjør kommunestyrets forskriftsvedtak etter forvaltningslovens regler. 

 

Vedlegg: 
 

1. Forslag til slamforskrift for Frøya kommune 

2. Møtereferat 09.03.18 - Slamtømming i Frøya kommune 

3. Avtale dat. 09.04.18 - Innsamling og behandling av slam 
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Saksopplysninger:   
 

Bakgrunn:                                                                                                                                   HAMOS 

Forvaltning IKS  har overtatt forvaltningsansvaret for innsamling og behandling av slam fra private og 

offentlige avløpsanlegg i Frøya kommune fra og med den 01.01.2018 (se vedlegg 2 og 3). Samtidig har 

HAMOS overatt faktureringen av tjenesten overfor abonnentene. HAMOS utfører denne tjenesten i alle 

eierkommunene etter tildelt enerett, nedfelt i selskapets vedtekter, senest stadfestet av Frøya kommunestyre den 

27.10.11, sak 8/11.  

Slamtømming er en lovpålagt kommunal oppgave som er underlagt selvkostregelverket. HAMOS leverer like 

tjenester til samme pris i alle eierkommunene, under forutsetning av at kommunen har innført de samme 

forskriftene som de øvrige kommunene.  

Frøya kommune mangler en egen vedtatt slamforskrift. I henhold til inngått avtale av den 09.04.18 (vedlegg 2), 

pkt. 1 tredje avsnitt, skal HAMOS bistå kommunen med saksbehandling for å tilrettelegge for innføring av en 

slik lokal slamforskrift, tilsvarende som i de øvige HAMOS-kommunene. 

Arbeidet med innføring av en slamforskrift for Frøya kommune ble forhåndskunngjort av HAMOS medio mai 

2018, jfr. bestemmelsene i forvaltningslovens § 37. Ved høringsfristens utløp den 1. juli 2018, var det ikke 

mottatt noen merknader eller innspill til forskriftsarbeidet. 

Utkast til slamforskrift for Frøya kommune følger vedlagt (vedlegg 1). 

 

Vurdering: 
Førskriften innføres med hjemmel i forurensningsloven og lov av 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og 

avløpsanlegg. Forskriften skal sikre at kommunens ansvar og forpliktelse i forhold til tømming av slam fra 

slamavskillere m.m. oppfylles.  

Oppbyggingen av denne forskriften er i store trekk lik den som er vedtatt og praktiseres med god erfaring 

innenfor renovasjonsområdet. Forskriften vil gi en standardheving knyttet til tjenestekvaliteten og en forenkling 

av gebyrfastsettelsen. Som tjenesteleverandør må en ha et forsterket kundefokus, hvor det legges opp til en 

større fleksibilitet for å imøtekomme abonnentenes ulike behov, samtidig som en innfrir myndighetskrav til 

dokumentasjon av utført arbeid. 

Ad § 1: Formål                                                                                                                 Forskriften skal 

sikre en miljømessig god løsning til lavest mulig kostnad for abonnenten. 

Ad § 2: Virkeområde                                            Alle 

med godkjent utslippstillatelse omfattes av den kommunale slamtømmeordningen.        

Ad § 3: Definisjoner                                                   Punktet 

forklarer betydningen av egrep og benevnelser, samt definerer kvaliteten på de ulike tjenestene. 

Ad § 4: Kommunal innsamling av slam                                                                                 Alle abonnentene 

omfattes av den kommunale innsamlingen, med mindre kommunen selv unntar bestemte områder eller 

eiendommer. 

Ad § 5: Abonnentenes plikter                                                                                             Abonnentene må 

samarbeide med kommunen og tilrettelegge for at tømmingen kan skje på en rasjonell måte i tråd med 

betingelsene som er gitt i utslippstillatelsen for eiendommen.    
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Ad § 6: Kommunens rettigheter                                                                                 Kommunen/HAMOS gir 

her en serviceerklæring som skal sikre at ordinær tømming blir gjennomført med den minimumsfrekvens som 

er satt i utslippstillatelsen. I tillegg tilbyr kommunen/HAMOS seg å imøtekomme abonnentenes individuelle 

behov, så som ekstra- og nødtømming, tilpasset tømming m.m. 

Kommunen/HAMOS påtar seg ansvaret for å varsle abonnenten kan kontrollere at den tjenesten som de betaler 

for er riktig utført. 

Ad § 7: Gebyrer                                                                                                               Gebyret graderes etter 

størrelsen på anlegget og fastsettes årlig av kommunestyret. 

Slamgebyret er sammensatt av følgende elementer: 

1. Oppmøtepris - kr/anlegg (O) 

2. Tømming og behandling fra slamavskillere - kr/m3 (P1)                                                              

Alt. Tømming og behandling av slam fra tett tank – kr/m3 (P2) 

Årsgebyret beregnes slik: Årsgebyret – (O+(VxP))xT, der O er oppmøtepris, V er tankvolum-minimum 4 m3, 

med tillegg for overskytende m3, P er tømme-, transport- og behandlingspris (P1 for slamavskillere, P2 for tett 

tank), T er tømmehyppighet jfr. § 6.1. For årlig tømming er T=1, for tømming hvert andre år er T=0,5, og for 

tømming hvert fjerde år et T=0,25. 

 

Kommunestyret kan med hjemmel i denne forskriften årlig fassette størrelsen på de 3 gebyrelementene, som så 

vil gi hele gebyrregulativet. På denne måten blir gebyrregulativet enklere, samt differensiert på type slam og 

ekstratjenester, da disse representerer uilke innsamlings- og behandlingsløsninger. 

 

Ad § 8: Unntak                                                                                                                      Kun kommunen 

selv har hjemmel til å unnta bestemte eiendommer fra den tvungne kommunale slaminnsamlingen. 

Ad § 9: Delegering av myndighet                                                                                             På samme måte 

som for ordinær renovasjon anbefales det at Frøya kommune også delegerer sin forvaltningsmyndighet etter 

bestemmelsene i § 9 i denne forskriften til HAMOS Forvaltning IKS. Utkastet til slamforskrift åpner for at 

kommunen kan delegere alt ansvar for gjennomføring og drift av ordningen til HAMOS, med unntak for 

gebyrfastsettelsen og muligheten for å unnta enkelteiendommer eller geografiske områder uten tilfredsstillende 

adkomst. 

Alle øvrige eierkommuner i HAMOS har allerede delegert tilsvarende myndighet til selskapet. 

Ad § 10: Klageadgang                                                                                                                    Hvis 

kommunen delegerer begrenset forvaltningsmyndighet etter § 9, vil all saksbehandling bli ivaretatt av HAMOS 

med selskapets klageorgan som ankeinstans. 

Ad § 11 og 12: Avsluttende bestemmelser                                                                               Av praktiske 

årsaker burde denne forskriften vært sluttbehandlet samtidig med fastsettelsen av slamgebyrene for 2019. 

Forskriften ville da kunne blitt gjort gjeldende fra 01.01.2019. Pga at dette ikke var mulig å få til, vil forskriften 

nå kunne bli gjort gjeldende fra kunngjøringstidspunktet.                

 
Konklusjon                                                                                                                                           
Med bakgrunn i at Frøya kommune i dag mangler slamforskrift som regulerer tjenestekvaliteten på 

slamtømmingen, vil Rådmannen anbefale at vedlagte forslag til slamforskrift vedtas som Frøya 

kommunes lokale slamforskrift. Med innføring av en slik forskrift vil krav og forpliktelser til både 

abonnenten og kommunen være behørig hjemlet. 

Rådmannen anbefaler også kommunestyret å delegere Frøya kommunes forvaltningsmyndighet for 

administrasjon og gjennomføring av kommunens slamtømmeordning til HAMOS Forvaltning IKS. 
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Dette sikrer en profesjonell gjennomføring av slamtømmetjenesten som igjen sikrer abonnentene en høy 

tjenestekvalitet til lavest mulig pris.    

Ved et eventuelt positivt vedtak vil HAMOS umiddelbart kunngjøre kommunestyrets forskriftsvedtak 

etter forvaltningslovens regler. 
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GANG- OG SYKKELVEG SISTRANDA - HAMARVIK  
 

 

Forslag til vedtak: 
 
Det vises til saksutredningen og fylkesrådmannens innstilling når det gjelder anleggstilskudd på kr. 6,5 
mill for utbygging av gang- og sykkelveg for strekningen Sistranda – Hamarvik. 
 
Frøya kommune bevilger inntil kr. 5,2 mill som sin andel av anleggskostnaden og forutsetter at 
fylkeskommunen er byggherre og dermed får momskompensasjon. I og med at kommunen bekoster en 
betydelig del av fundamentkostnaden i forbindelse med VA-anlegget bør den fylkeskommunale andelen 
økes utover de 50% som er innstilt fra fylkesrådmannens side. Det forutsettes videre at evt. 
overskridelser på anleggskostnaden fordeles likt mellom kommunen og fylkeskommunen. 
 
Bevilgningen på kr 5,2 mill tas fra disposisjonsfond og disposisjonsfond – Havbruksfond.  
 
Disposisjonsfondet har følgende oppsett og saldo pr 16.05.19: 

 
Navn Saldo 
Bufferfond 6 900 509 
Disposisjonsfond 2 383 569 
Disposisjonsfond – premieavvik 4 046 748 
Disposisjonsfond - Havbruksfond 77 499 962 
Totalt – disposisjonsfond 90 830 789 

 

Vedlegg: 
 

Brev oversendt Fylkeskommunen, datert 10.05.2019 

Fylkesrådmannens innstilling for anleggstilskudd 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 
 
Reguleringsplan for g/s-veg Nordhammarvika – Hamarvik busslomme. 

 

Saksopplysninger:   
Kommunen foretar nå utbygging av vannverket, samt utbygging av avløpsnettet på strekningen 

Nordhammarvika – Hamarvik. Det er derfor sett på muligheter for å legge gang- og sykkelveg i samme trase, 

noe som medfører en langt lavere pris for utbygging av g/s-veg, da fundamentet for vegen vil på det nærmeste 

være klargjort ved VA-utbyggingen. Det er kun en strekning på ca. 200 meter mot Hamarvik hvor man ikke 

har felles trase for veg og VA-anlegg. 

Det er vedtatt reguleringsplan for g/s-vegen og vegen er detaljprosjektert. Hele arbeidet med G/s-veg og VA-

anlegg har vært ute på anbud og det er gjennomført kontraktsforhandlinger med entreprenør. 
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Vurdering: 
 
Selve utbyggingen av gang- og sykkelvegen utgjør en kostnad på kr. 13.016.250,- inkl. mva. Dette prosjektet er 

ikke medtatt i fylkeskommunens handlingsprogram for utbygging av g/s-veger, men den faller helt åpenbart 

inn under strategi for medfinansiering som den foreligger vedtatt i Delstrategi veg i fylkeskommunen. Med 

bakgrunn i dette ble det derfor oversendt søknad til fylkeskommunen om et anleggstilskudd på minimum 50% 

av kostnaden. 

 

Søknaden om anleggstilskudd fra fylket vil bli behandlet i Hovedutvalg for veg den 22/23. mai og 

fylkesrådmannens har innstilt på at de bevilger kr. 6,5 mill inkl. mva til gang- og sykkelvegprosjektet, noe som 

utgjør 50% av kostnaden. 

 

Under forutsetning av at fylkeskommunen står som byggherre så vil de få momskompensasjon, slik at 

nettobeløpet utgjør kr. 5,2 mill. Det vil derfor være nettobeløpet som er kommunens andel, da fylkeskommunen 

får momskompensasjon. 

 

Rådmannen vil understreke at gang- og sykkelvegutbygging langs fylkesveger er et fylkeskommunalt anlegg. 

Imidlertid vil en samkjøring med VA-utbygging bety en vesentlig reduksjon i kostnaden for denne strekningen 

som vi nå har mulighet til å gjennomføre. Dersom prosjektet blir utsatt i påvente av at anlegget skal inn i 

handlingsplanen så vil kostnaden øke betydelig. Dette tilsier også at fylkeskommunen bør gi et anleggstilskudd 

utover 50% av kostnaden, da kommunen med VA-utbyggingen allerede bidra med et betydelig beløp i 

grunnarbeidet for selve vegen. Det må imidlertid være en klar forutsetning at kommunen kun deltar med 

nettobeløpet, da fylkeskommunen får momskompensasjonen også for kommunens andel. Det forutsettes videre 

at evt. overskridelser ved utbyggingen deles likt mellom kommunen og fylkeskommunen. 

 

Rådmannen tilrår at kommunen bevilger kr. 5,2 mill til utbygging av g/s-veg på strekningen Nordhammarvika- 

Hamarvik busslomme. Dette er et betydelig løft for trafikksikkerheten og vil gi en sammenhengende g/s-veg fra 

Flatval til Dyrvik og videre til Nesset/Hellesvika når denne strekningen blir utbygd slik den ligger i 

fylkeskommunens handlingsplan. 
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DETALJREGULERINGSPLAN DYRØY FERGELEIE  
 
 

Hovedutvalg for forvaltnings innstilling til kommunestyret: 
 

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-12, vedtar Frøya Kommune å egengodkjenne reguleringsplan 
Dyrøy fergeleie (50142018007) som vist på plankart, datert 01.04.2019, planbestemmelser datert 
02.04.2019 og planbeskrivelse datert 19.12.2018. 
 

 

 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for forvaltning den 16.05.2019 sak 74/19 
 

Vedtak: 

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-12, vedtar Frøya Kommune å egengodkjenne reguleringsplan Dyrøy 

fergeleie (50142018007) som vist på plankart, datert 01.04.2019, planbestemmelser datert 02.04.2019 og 

planbeskrivelse datert 19.12.2018. 

 

Enstemmig. 

 
 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for forvaltning den 09.04.2019 sak 57/19 
 

Vedtak: 

Saken utsettes til neste møte, adm bes ta kontakt med statens vegvesen. 

 

Enstemmig. 

 

Hovedutvalg for forvaltnings behandling i møte 09.04.19: 
 

Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet: 

 

Saken utsettes til neste møte, adm bes ta kontakt med statens vegvesen. 

 

Enstemmig 

 

 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for forvaltning den 17.01.2019 sak 3/19 
 

Vedtak: 
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1. Hovedutvalget for forvaltning vedtar å legge reguleringsplan for Dyrøy fergeleie (50142018007) med 

planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser datert 19.12.2018 ut på høring og offentlig ettersyn i 6 

uker, i medhold av 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 Dyrøy fergekai 

(1620200904), vedtatt 30.04.2009, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende 

bestemmelser, ved godkjenning av Dyrøy fergeleie (50142018007). 

 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 
 
I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-12, vedtar Frøya Kommune å egengodkjenne reguleringsplan Dyrøy 

fergeleie (50142018007) som vist på plankart, datert 01.04.2019, planbestemmelser datert 02.04.2019 og 

planbeskrivelse datert 19.12.2018. 

 

Vedlegg: 

1. Plankart i målestokk 1:1500, datert 01.04.19 

2. Reguleringsbestemmelser datert 02.04.19 

3. Planbeskrivelse datert 19.12.18 

4. ROS- analyse, datert 19.12.18 

5. Illustrasjonsplan 1:750 

6. Merknader samlet 
 

 

Nytt forslag til detaljregulering for Dyrøy skal tilrettelegge for flere parkeringsplasser ved Dyrøy 

fergeleie og ny snuplass for buss. Videre ønsker en å breddeutvide veien sørover mot busslomma 

ved snarveien opp til skolen og det er også regulert nytt fortau langs denne strekningen. 

Planforslaget 

Forslag til detaljregulering for Dyrøy fergeleie (50142018007) er mottatt fra ON arkitekter og 

ingeniører AS, den 19.12.18. Revidert plankart mottatt 01.04.2019. 

Det planforslaget som foreligger til behandling består av: 

- Plankart i målestokk 1:1500, datert 01.04.19 

- Reguleringsbestemmelser datert 02.04.2019 

- Planbeskrivelse datert 19.12.18 

- ROS- analyse, datert 19.12.18 

- Illustrasjonsplan 1:750 

Hensikt med regulering 

Hensikten med planarbeidene er å tilrettelegge for flere parkeringsplasser ved Dyrøy fergeleie. Det 

skal også tilrettelegges for snumulighet for buss på parkeringsplassen. Veien fra parkeringsplassen 

og sørover til busslomma ved snarveien opp til skolen er litt breddeutvidet og det er lagt inn fortau 

langs denne strekningen. Tidligere regulert småbåthavn foreslås flyttet lenger ut på holmen hvor 

forholdene ligger bedre til rette for dette. 
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Beliggenhet, eksisterende forhold 

For å sikre god og trafikksikker adkomst langsmed fylkesveien ned til butikk og bussholdeplass ved 

Dyrøy oppvekstsenter, så er det avsatt fortau langs med veien. Fortau vil krysse fylkesvei ved 

butikk, fra vest mot øst. 

Innregulerte molo i gjeldende plan er flyttet lengre nord med en utvidelse av småbåthavnen mot 

land. Område er i dag grunt og lite egnet som småbåthavn slik det er avsatt i gjeldende plan. Nytt 

område avsatt til småbåthavn sikrer et større område avsatt til formålet, og reduserer eventuelle 

inngrep i sjø, som for eksempel mudring. Avsatte molo er tenkt opparbeidet slik at den er allment 

tilgjengelig, og kan brukes til fiske med mer. 

Forhold til overordnete planer 

Gjeldende reguleringsplan viser område avsatt til sjøhus/naust, friområde, småbåtanlegg, 

bolig/fritidsbolig, parkering, gang- og sykkelvei og trafikk område i sjø 

Planforslaget er i hovedsak en endring av gjeldende detaljreguleringsplan Dyrøy fergekai 

(1620200904) med en utvidelse langs med Fylkesvei 6466 ned mot bussholdeplass for Dyrøy 

oppvekstsenter.  

Nytt forslag til detaljregulering har omregulert områdene avsatt til naust, friområde, allmennyttig 

formål og annen veggrunn til samferdselsanlegg og annen infrastruktur på nordsiden av holmen. Det 

er avsatt to mindre områder til naust på øst- og vestsiden av holmen. 

Førstegangs behandling 

Saken ble første gang behandlet i Hovedutvalget for forvaltning den 17.01.2019 som sak 3/19. 

Planen har ligget ute på høring og offentlig ettersyn i perioden 18.01.2019 til 08.03.2019. 

Høringsuttalelser 

Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden fra 18.01.2019 til 08.03.19. I samme periode 

ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 8 

uttalelser. Disse følger saken som utrykte vedlegg. Hovedtrekkene i merknadene er referert 

nedenfor. 

 
Merknad Rådmannens kommentar 

Fylkesmannen i Trøndelag 

Datert 08.03.2019 

Det foreligger en illustrasjonsplan for området. Det 

framgår av bestemmelsene § 7 at det før 

igangsettingstillatelse skal foreligge en godkjent 

utomhusplan. Trafikksikkerhet for de myke 

trafikantene er et sentralt folkehelsetema. Det er 

derfor viktig at utomhusplanen vektlegger og 

ivaretar sikker ferdsel for de myke trafikantene via 

parkeringsarealet til venterom, oppholdsareal, 

småbåthavn og molo. 

 

  

Ok, tatt til etterretning. 
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Statens vegvesen 
Datert 13.02.2019 

Statens vegvesen mener 1 meter mellom biler i 

fergekø og parallell parkeringsplass for bil er for 

lite. Denne bør økes slik at to biler har mulighet til å 

åpne dørene samtidig. 

Inntegnet krysningspunkt over fv. 6466 bør fjernes 

fra reguleringsplanen, da etablering av gangfelt ikke 

behandles i en reguleringsplan, men etter 

skiltforskriften. 

Illustrasjonsplanen bør vise tydelig hvordan myke 

trafikanter er tenkt ivaretatt på parkeringsarealet. 

 

 

Vi ber om at det inntas i bestemmelsene at 

avkjørslene skal bygges iht. vegnormalenes krav og 

at ferdig avkjørsel skal godkjennes av vegvesenet. 

Likeledes skal siktsonenes utstrekning og bruk 

presiseres. 

  

 

Avstand endret til 2 meter.  

 

 

 

Fjernes. 

 

 

 

Det er tegnet inn gangfelt for kryssing av 

sporingskurve i illustrasjonsplan. Fortau er gjort 

tydeligere og bredere enn ved forrige 

illustrasjonsplan.  

 

 

Tas med i bestemmelsene. 

Fylkesmannen i Trøndelag 

Dater 19.02.2019 

 

Ingen merknader 

  

  

  

Ok, ingen merknader. 

Rita Storhell 

Datert 09.03.2019 

 

Når man ser frem mot i dag og videre planer kan jeg 

som nabo til Dyrøy Fergekai ikke godta at 

reguleringsplanen ikke konsekvensutredes. Planer 

og tiltak pr i dag får vesentlige virkninger for 

samfunnet og miljøet på Dyrøy. 

 

Dyrøy Grendelag nevner «Revefarmen» som ekstra 

parkering. Rådmannens kommentar er at avstanden 

til den nedlagte revefarmen gjør at dette vil være en 

dårlig permanent løsning for dem som bruker 

området til daglig. 

Som en av de som har eierandel i Sæterholmen så 

vil jeg aldri gå med på at det skal bli ytterligere flere 

parkeringsplasser. Miljøet rundt en evnt. 

  

  

  

Planen faller ikke inn under planer som skal 

konsekvensutredes jf. Forskrift om 

konsekvensutredning §§ 6 – 8. Det er i planen 

utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse som er 

relevant for planen. 

 

Ekstern parkering er tenkt som ett tiltak for 

langtidsparkering. Kommunen vurderer tiltak for å 

hindre at parkeringsplasser blir oppholdt i en lengre 

periode.  

 

Dagens situasjon er ikke optimal, og det er ikke 

holdbart i lengden. Med trykket som er på 

parkeringsplasser i dag er det nødt til å gjøres tiltak. 
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småbåthavn, naust er viktig. Ser ikke noe trivsel 

eller trafikksikkert for barn at de må ferdes rundt 

parkerte biler. 

En regulering av området vil gi en bedre sikkerhet 

for de som ferdes i området, samt at forholdene blir 

bedre tilrettelagt.  

Rådmannen vurderer at endringene i 

reguleringsplan vil gi en langt bedre løsning enn 

dagsens situasjon med tanke på trafikksikkerhet 

både for kjørende og gående i området. 

Jon Arne Tørum 

Dater 08.03.2019 

Overvann grunnet gjenfylt rør.  

 

 

Ønsker ikke flere p-plasser på eksisterende 

parkeringsplass ved ferjeleiet. 

 

  

Kommunen ønsker å rette opp dette. Hjemmelshaver 

oppfordres til å ta kontakt og komme med merknad 

når byggesaken blir nabovarslet, slik at man er 

sikker på at dette blir utbedret. 

 

Dagens situasjon gjør at det er nødvendig med 

tiltak. I tillegg til å ta i bruk «farmen» for 

langtidsparkering er det et stort behov for 

parkeringsplasser ved ferjeleiet. 

Harry Meland 

Datert 08.03.2019 

Innsigelse mot parkering på gnr. 60/26.  

Felles innkjørsel med gnr. 26/25. Ønsker å beholde 

denne.  

Vi nærmeste naboer er pr i dag ille plaget med 

forsøpling (flasker, is papir, sneiper, etc) urinering i 

hager og mot naust fra mennesker samt avføring 

ifra hunder.  Er det tenkt noe 

inngjerding/skjermvegg mot nærmeste 

eiendommer? 

Forhold til langtidsparkering.  

 

 

 

Degradering av Dyrøya til en dumpingplass for 

biler.  

 

 

 

 

 

Spørsmål vedr. konsekvensutredning. 

  

 

Tatt ut av reguleringsplan.  

Innkjørsel opprettholdes. 

 

Det skal plasseres søppeldunker på området. På nytt 

venterom skal det også være wc.  

 

 

 

Det ordnes ny parkeringsplass på «farmen» for 

langtidsparkering. Kommunen vurderer tiltak for å 

sikre at p-plasser ved ferjeleiet ikke okkuperes av 

langtidsparkering.  

Situasjonen på Dyrøya har ikke vært optimal de 

siste årene, og det er nødvendig at det gjøres tiltak. 

Området det er snakk om er allerede berørt, og man 

mener ny reguleringsplan vil gi en bedre utnyttelse 

av arealet, samt en mer trafikksikker løsning for 

gående og kjørende enn hva dagens situasjon tilsier.  

Planen faller ikke inn under planer som skal 

konsekvensutredes jf. Forskrift om 

konsekvensutredning §§ 6 – 8. Det er i planen 

utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse som er 

relevant for planen 



Saknr: 65/19 

Dyrøy Grendalag 
Datert 16.01.2019 

Ekstra parkering på gnr 60/bnr26, vil ikke løse alle 

behov for parkering i høysesongen. Behov for 

tilleggsparkering ved revfarmen.  

Innkjøring til Dyrøyveien nr. 798 og til gnr 60/bnr 

25 ser ikke ut til å være ivaretatt. 

Venterom/lager. Bør oppføres lagerrom for lagring. 

Konteinere må bort. 

 

 

Bussanløp. Forslag til nytt av- og på stigningspunkt. 

 

  

Parkering på gnr, 60/26 er tatt bort. Ny parkering 

under oppføring.  

 

Dette er ivaretatt gjennom plankart. Fremtidig 

adkomst som i dag. 

Det er satt av eget område til last/lossing i 

illustrasjonsplan. Lagerrom osv. vil bli vurdert i 

påfølgende byggesak. Dieseltank er tenkt nedgravd i 

ny utfylling mot vest. 

Dette forslaget kan ikke Statens vegvesen gå med 

på. Av- og på stigning vil foregå som i dag. Det skal 

merkes godt for fotgjengerovergang osv. Det 

etableres ett nytt område for last/lossing. 

Øyrådet 
Datert 07.03.2019 

Arbeidet med å etablere langtidsparkering ved den 

gamle «revefarmen» må intensiveres.  

Det bør sees på muligheten for å utvide området 

mellom land og selve fergeleie.  

 

For å slippe blanding av myke trafikanter og 

biltrafikk bør det vurderes å legge busstopp inne i 

selve parkeringsområdet. Et område for 

av/påstigning samt av/pålessing av gods bør avsettes 

helt inntil selve fergeleiet. 

Viktig å finne en hensiktsmessig plassering av HC 

parkering.  

 

  

Arbeidet med parkeringsplass ved farmen er startet.  

 

Dette området er tatt med i revidert planforslag. 

 

 

Dette forslaget kan ikke Statens vegvesen gå med 

på. Av- og på stigning vil foregå som i dag. Det skal 

merkes godt for fotgjengerovergang osv.  

 

 

Dette blir hensyntatt i byggesaken, og er skissert i 

illustrasjonsplan. 

 

Innsigelser  

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

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

Endringer etter første- gangs behandling  

Det er foretatt små justeringer i planforslaget etter førstegangs høring og offentlig ettersyn.  

Området for parkering på gnr. 60, bnr. 26 er tatt ut av planen. Det er i tillegg lagt til rette for en 

utvidelse på vest-siden inn mot ferjeleiet. 

Det er foretatt små endinger i planbestemmelsene. 

Konsekvensutredning  
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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 medfører en utvidelse av dagens parkeringsareal ved Dyrøy ferjekai. Det har over 

lengre tid vært et stort behov for flere parkeringsplasser for reisende ut og til øyrekka. Framlagte 

planforslag medfører en omdisponering av dagens friområde på Sætervågen, samtidig som 

naustområdene er redusert for å få til flest mulig parkeringsplasser. I tillegg er molo i dagens 

reguleringsplan tenkt flyttet for å få til mer hensiktsmessig utnyttelse av dagens småbåthavn, og for 

å redusere inngrepene på sjøbunnen da område er grunt. 

Det har også vært jobbet godt må sikre et mer trafikksikkert tilbud, til både kjørende, men i 

hovedsak gående. Det er regulert inn fortau fra allerede fortau i reguleringsplan for Sætervågen ned 

til bussholdeplass ved Dyrøy oppvekstsenter. Dette for å i hovedsak sikre lokalbefolkning et godt å 

trafikksikkert tilbud, men også tilreisende til område. Videre er det jobbet med snuplass for buss, 

som har område som endeholdeplass. Skisserte løsninger er vist på en god måte i vedlagte 

illustrasjonsplan. 

Rådmannen mener at framlagte planforslag sikrer gode infrastrukturmessige løsninger på et område 

det oppleves et stort press, særlig i høytider og ferier. Rådmann vil også påpeke at et godt 

parkeringstilbud vil gjøre at bilkjøring i større grad reduseres ute i øyene hvor det er bilveier, og det 

er begrensede kvalitet på eksisterende infrastruktur. Det vil også gjøre øyene uten bilvei mer 

framkommelig og øke attraktiviteten. Som et viktig trafikknutepunkt for område, men også for 

reisende ut til øyrekka, så må det opparbeides nok oppstillingsplasser for bil. Samtidig vil 

planforslaget legge til rette for en forsvarlig snuplass for kollektivtrafikk, som har område som 

endeholdeplass. 

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 Dyrøy fergeleie (50142018007) som vist på plankart, datert 01.04.2019, 

planbestemmelser datert 02.04.2019 og planbeskrivelse datert 19.12.2018. 

Forhold til overordna planverk: 

Planområde består av dagens reguleringsplan for Dyrøy fergekai (planid. 1620200904) vedtatt 

05.11.2004 og Kommuneplanens arealdel (planid. 1620200803). 
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ORDFØRERS ORIENTERING  
 

 

Spørsmål til Ordfører: 
 
Veiforholdene til Titran 
 
I løpet av vinteren har deler av veistrekningen til Titran fått en del juling, noe som gjør at deler av 
veistrekninga er i dårlig forfatning, på 7 lengre eller kortere strekninger kjører man i dag på dårlig 
grusdekke. Trafikken til Titran flerdobles, normalt sett, i løpet av sommerhalvåret, dessuten vil jeg også 
minne om at Titranspelet blir spilt i løpet av juni, hvilket betyr ytterligere økning av trafikken.  
 
Spørsmål: Når kan man forvente at de grusdekte områdene får fast asfaltdekke?  
 
Håper på svar i førstkommende kommunestyremøte. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Martin Nilsen 
Frøya Høyre 
 
 

 



Saknr: 67/19 

FRØYA KOMMUNE 
Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 
23.05.2019 

Arkivsaksnr: 
19/1326 

Sak nr: 
67/19 

Saksbehandler: 
Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 
033 

Gradering: 
  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
67/19 Kommunestyret 23.05.2019 

 

RÅDMANNS ORIENTERING  
 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/1325    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Kommunestyret 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT MØTE 02.05.19  
 

 

Forslag til vedtak: 
Protokoll fra ekstraordinært møte 02.05.19 godkjennes som framlagt. 
 

 

Vedlegg: 
 

Protokoll fra ekstraordinært møte 02.05.19 

 

 

 

 



FRØYA KOMMUNE 

MØTEPROTOKOLL 

Kommunestyret 
Møtested: 
Kommunestyresalen, 
Frøya herredshus 

I 
Fra og med sak: 
Til og med sak: 

Møtedato: 
02.05.2019 

55/19 
56/1 9 

Møtetid: 
10:00 - 10:30 

I 
Av utvalgets medlemmer møtte 
23 av 23 

I 

Faste representanter i Kommunestyret i perioden 2015 - 2019 

Arbeiderpartiet: Sosialistisk Venstreparti: Høyre: 
Berit Flåmo Ola Vie Martin Nilsen 
Kristin Reppe Storø Remy Strømskag 
Pål Terje Bekken Fremskrittspartiet: 
Gunn Heidi Hallaren Aleksander Søreng Senterpartiet: 
Torbjørn Måsøval Hans Kristian Werkland Knut Ame Strømøy 
Randi Rabben Bjørnar Gisle Grytvik 
Vida Zubaite-Bekken Venstre: 
Heidi Taraldsen Arvid Agnar Hammernes 
Eli Ann Karlsen Halgeir Arild Hammer 
Ann Kristin Kristoffersen Harald Ole Aursøy 
Ame Ervik Edvin August Paulsen 
Helge Borgen 

Faste representanter med forfall: 

Arbeiderpartiet: Fremskrittspartiet: Høyre: 
Pål Terje Bekken Aleksander Søreng Martin Nilsen 
Heidi Taraldsen Hans Kristian W erkland 
Ann Kristin Kristoffersen Venstre: 
Ame Ervik Sosialistisk Venstreparti: Harald Ole Aursøy 

Ola Vie Edvin August Paulsen 

Vararepresentanter som møtte: 

Arbeiderpartiet: Fremskrittspartiet: Høyre: 
Harald Lassen Terje Grytvik Tone Måsøval 
Roar Hammernes Mona Elisabeth Olsen Skarsvåg 
Oddvar Espnes Venstre: 
Gustav Gjevik Sosialistisk Venstreparti: Robert Kløven 

Eskil Sandvik Susan Sæther 



Merknader: 

1. Innkalling til møte med saksliste ble enstemmig godkjent. 
2. Torbjørn Måsøval ble enstemmig valgt som settevaraordfører. 

Underskrift: 

~Mro 
Berit Flåmo 

Ordfører Protokoll underskriver 

~ ~j ~S" kaua Siv-Tove Skarshaug . . - . ~ 

Sekretær 
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Utvalg: 
Møtedato: 

HOVED UTSKRIFT 

Kommunestyret 
02.05.2019 

SAKSLISTE 

Saksnr. 

55/ 19 

56/19 

Arkivsaksnr. 
Innhold 

19/ 1165 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 11.04.19 

19/1161 
FRØYA VINDKRAFTVERK - STATLIG PLAN 
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55/19 
GODKJENNINGA V PROTOKOLL FRA MØTE 11.04.19 

Vedtak: 

Protokoll fra møte 11.04.19 godkjennes som framlagt. 

Enstemmig. 

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra møte 11.04.19 godkjennes som framlagt. 

56/ 19 
FRØYA VINDKRAFTVERK - STATLIG PLAN 

Vedtak: 

Frøya kommune sender følgende uttalelse til Olje- og Energidepartementet: 

Det vises til brev fra Olje- og energidepartementet av 23. april 2019, hvor Frøya kommune ble gitt frist til 
30. april 2019 for uttalelse til anmodning om statlig plan fra TrønderEnergi Vind AS («TrønderEnergi). 
Fristen ble senere forlenget til 2. mai 2019. 

Det påpekes at en høringsfrist på I uke for kommunen er fort kort med hensyn til forsvarlig saksbehandling. 

Frøya kommune mener det ikke er grunnlag for åta anmodningen fra Trønder Energi til følge. 

Innledningsvis ønsker kommunen å påpeke at statlig plan er et drastisk inngrep i det lokale selvstyret-Det 
vises til at det lokale selvstyret står sentralt i vårt styresett. Kommunen stiller spørsmål ved hvilke nasjonale 
interesser som er beskyttelsesverdige ved Frøya vindkraftverk, og som eventuelt kan begrunne bruk av 
statlig plan. 

Det fremgår av forarbeidene at statlig plan for produksjonsanlegg i hovedsak er ment for tilfeller hvor det 
igangsettes kommunale reguleringsprosesser i strid med gitte konsesjoner for produksjonsanlegget, eller 
hvor tiltaket er i strid med kommuneplanens arealdel og kommunen ikke ønsker å regulere i samsvar med 
konsesjonen eller gi dispensasjon. 

Frøya kommune har ikke igangsatt reguleringsprosesser i strid med gitt konsesjon eller nektet konsesjon. 
Tvert imot har kommunen gitt dispensasjon fra kommuneplanens arealdel etter søknad fra TrønderEnergis 
forgjenger Sarepta AS. Denne ble gitt 10. mars 2016, og meddelt 7. april 2016. I de påfølgende år forholdt 
kommunen seg til at dispensasjon var gitt, og fattet vedtak i samsvar med dette. 

Dispensasjonen utløp imidlertid som følge av at TrønderEnergi ikke igangsatte arbeidene innen 
treårsfristen i pbl. § 21-9. Tiltaket manglet dermed rettslig grunnlag etter plan- og bygningsloven, og når 
Trønder Energi likevel varslet at arbeid ville bli iverksatt innebar dette en ulovlighet. Kommunen pliktet da 
å forfølge forholdet etter pbl. 32-1, og fattet vedtak om pålegg om stans etter phi.§ 32-3. 

Videre skal bemerkes at TrønderEnergi ikke har søkt ny dispensasjon, men har valgt å bestride pålegget 
om stans ved både klage til Fylkesmannen og begjæring om midlertid forføyning til Fosen tingrett. 
Hovedargumentasjonen er at pbl. § 21-9 ikke gjelder for tiltak med anleggskonsesjon, subsidiært at tiltaket 
må anses igangsatt innen fristen, samt at kommunens vedtak må gis utsatt iverksettelse som følge av 
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forsinkelse og kostnader på Trønder Energis hånd. Kommunen mener både at vedtaket er gyldig og at det 
ikke er grunn for å gi vedtaket utsatt iverksettelse. Det vises i denne forbindelse til vedtaket om stans, samt 
svar på Trønder Energis klage til fylkesmannen som følger vedlagt. Som fremgår her, stilles det blant annet 
spørsmål ved hvorfor Trønder Energi ikke sørget for raskere fremdrift i prosjektet på et tidligere stadium 
og hvorvidt de i det hele tatt ville ha avbrutt fristen etter phi. § 21-9 selv uten protestaksjoner mv. 

TrønderEnergi bærer selv risikoen for at prosjektet gjennomføres i henhold til gjeldende arealplaner, 
herunder at tiltaket må iverksettes innen tre år etter at dispensasjon ble gitt. Det vil skape en uheldig 
presedensvirkning om kraftutbyggere skal kunne bruke statlig plan som virkemiddel mot en tids- og 
kostnadsmessig ulempe utbyggeren rettslig sett har påført seg selv. 

TrønderEnergi har som nevnt valgt å forfølge kommunens vedtak om pålegg om stans rettslig, herunder 
hvorvidt den underliggende dispensasjonen er utløpt. Slik situasjonen har blitt, mener Frøya kommune at 
denne prosessen må få gå sin gang før det i det hele tatt blir aktuelt å vurdere statlig plan. 

Vedtatt med 21 mot 2 stemmer. 

Kommunestyrets behandling i møte 02.05.19: 

Votering: 
21 stemmer for og 2 stemmer mot avgitt av Tone Måsøval og Gustav Gjevik. 

Forslag til vedtak: 

Frøya kommune sender følgende uttalelse til Olje- og Energidepartementet: 

Det vises til brev fra Olje- og energidepartementet av 23. april 2019, hvor Frøya kommune ble gitt frist til 30. april 
2019 for uttalelse til anmodning om statlig plan fra TrønderEnergi Vind AS ( «TrønderEnergi). Fristen ble senere 
forlenget til 2. mai 2019. 

Det påpekes at en høringsfrist på 1 uke for kommunen er fort kort med hensyn til forsvarlig saksbehandling. 

Frøya kommune mener det ikke er grunnlag for å ta anmodningen fra TrønderEnergi til følge. 

Innledningsvis ønsker kommunen å påpeke at statlig plan er et drastisk inngrep i det lokale selvstyret- Det vises til 
at det lokale selvstyret står sentralt i vårt styresett. Kommunen stiller spørsmål ved hvilke nasjonale interesser som 
er beskyttelsesverdige ved Frøya vindkraftverk, og som eventuelt kan begrunne bruk av statlig plan. 

Det fremgår av forarbeidene at statlig plan for produksjonsanlegg i hovedsak er ment for tilfeller hvor det 
igangsettes kommunale reguleringsprosesser i strid med gitte konsesjoner for produksjonsanlegget, eller hvor 
tiltaket er i strid med kommuneplanens arealdel og kommunen ikke ønsker å regulere i samsvar med konsesjonen 
eller gi dispensasjon. 

Frøya kommune har ikke igangsatt reguleringsprosesser i strid med gitt konsesjon eller nektet konsesjon. Tvert 
imot har kommunen gitt dispensasjon fra kommuneplanens arealdel etter søknad fra TrønderEnergis forgjenger 
Sarepta AS. Denne ble gitt 10. mars 2016, og meddelt 7. april 2016. I de påfølgende år forholdt kommunen seg til 
at dispensasjon var gitt, og fattet vedtak i samsvar med dette. 

Dispensasjonen utløp imidlertid som følge av at TrønderEnergi ikke igangsatte arbeidene innen treårsfristen i pbl. 
§ 21-9. Tiltaket manglet dem1ed rettslig grunnlag etter plan- og bygningsloven, og når Trønder Energi likevel 
varslet at arbeid ville bli iverksatt innebar dette en ulovlighet. Kommunen pliktet da å forfølge forholdet etter pbl. 
32-1, og fattet vedtak om pålegg om stans etter pbl. § 32-3. 

Videre skal bemerkes at TrønderEnergi ikke har søkt ny dispensasjon, men har valgt å bestride pålegget om stans 
ved både klage til Fylkesmannen og begjæring om midlertid forføyning til Fosen tingrett. Hovedargumentasjonen 
er at pbl. § 21-9 ikke gjelder for tiltak med anleggskonsesjon, subsidiært at tiltaket må anses igangsatt innen fristen, 
samt at kommunens vedtak må gis utsatt iverksettelse som følge av forsinkelse og kostnader på TrønderEnergis 
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hånd. Kommunen mener både at vedtaket er gyldig og at det ikke er grunn for å gi vedtaket utsatt iverksettelse. 
Det vises i denne forbindelse til vedtaket om stans, samt svar på TrønderEnergis klage til fylkesmannen som følger 
vedlagt. Som fremgår her, stilles det blant annet spørsmål ved hvorfor TrønderEnergi ikke sørget for raskere 
fremdrift i prosjektet på et tidligere stadium og hvorvidt de i det hele tatt ville ha avbrutt fristen etter pbl. § 21-9 
selv uten protestaksjoner mv. 

TrønderEnergi bærer selv risikoen for at prosjektet gjennomføres i henhold til gjeldende arealplaner, herunder at 
tiltaket må iverksettes innen tre år etter at dispensasjon ble gitt. Det vil skape en uheldig presedensvirkning om 
kraftutbyggere skal kunne bruke statlig plan som virkemiddel mot en tids- og kostnadsmessig ulempe utbyggeren 
rettslig sett har påført seg selv. 

TrønderEnergi har som nevnt valgt å forfølge kommunens vedtak om pålegg om stans rettslig, herunder hvorvidt 
den underliggende dispensasjonen er utløpt. Slik situasjonen har blitt, mener Frøya kommune at denne prosessen 
må få gå sin gang før det i det hele tatt blir aktuelt å vurdere statlig plan. 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/966    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Kommunestyret 

 

REFERATSAK  
 

 

Forslag til vedtak: 
Referatet tas til orientering. 
 

 

Vedlegg: 
 

Saksprotokoll fra behandling i Trafikksikkerhetsutvalget. Høring delstrategi - 

Trafikksikkerhet - Trøndelag fylkeskommune 

2019-04.29 protokoll årsmøte RmN SA 

Protokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune - 30.04.2019 

Protokoll - representantskapet Konsek Trøndelag 29.4.2019 

Rapport etter tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helsemessig og sosial beredskap i 

Frøya kommune 

Ref. møte i styringsgruppa 07.03.19 

Referat ekstra møte i styringsgruppa .12.03.19 s 

Referat møte i styringsgruppa 24.01.19 

Referat møte i styringsgruppa 110419 

Referat regionrådsmøte Krokstadøra 220319 

Til eierkommunene i TrønderEnergi. 190407 Brev til eierne april 2019 

Årsrapport TrønderEnergi 2018 

Årsresultatet 2018 TrønderEnergi 

Samlet saksfremstilling med vedtak i Oppfølging av Fylkesmannens vedtak i klagesak – 

pålegg om stans 

Brev til KMD 

 

 

 

 

 

 



Postadresse: Besøksadresse: 

 Rådhusgata 25 Telefon:  

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

Saksprotokoll 
 
Utvalg: Trafikksikkerhetsutvalget   
Møtedato: 26.03.2019 
Sak: 3/19  Arkivsak: 19/56 
 
SAKSPROTOKOLL - HØRING DELSTRATEGI - TRAFIKKSIKKERHET - TRØNDELAG 
FYLKESKOMMUNE  
 
Vedtak: 
Frøya kommunestyre tar Delstrategi Trafikksikkerhet til orientering og ønsker å gi følgende 
høringsuttalelse: 

1. Frøya kommune er sertifisert som Trafikksikker kommune. Vi ønsker å understreke viktigheten 
av at fylkeskommunen samarbeider med kommunene i sitt arbeid med trafikksikkerhet. 
Gjennom samordnet innsats i barn og ungdoms utdanningsløp vil vi sammen bidra til langsiktig 
og systematisk holdningsskapende arbeid.  
 

2. Frøya kommune vil understreke fylkeskommunens ansvar som kunnskapsleverandør til målrettet 
trafikksikkerhetsarbeid.  
 

3. Kunnskapsgrunnlag med ulykkesdata og risikoanalyser bør også innarbeides i 
beslutningsgrunnlaget for prioritering av gang- og sykkelsveier, utover funksjonsklassifiseringen 
i Delstrategi veg.  
 

4. Frøya kommune støtter fylkeskommunens fokus på trafikksikker skoleskyss og kollektivtrafikk. 
Frøya kommune er en kommune med en høy andel barn avhengige av skoleskyssordning. Som 
veieier og ansvarlig for skoleskyss bør fylkeskommunen ha et økt fokus på trafikksikre 
overganger med busskur, veibelysning og godt markerte busstopper.  

 

Enstemmig. 
 

 

Behandling: 
Trafikksikkerhetsutvalgets behandling i møte 26.03.19: 
 

Kristin Strømskag meldte seg innhabil da hun er saksbehandler i saken. 

 

 



MØTEPROTOKOLL 
Årsmøte Revisjon Midt-Norge SA 
mandag 29.04.2019 kl. 1300 - 1430, Scandic Hell, Stjørdal 

Åpning av møtet: 

R~Revisjon 
Midt-Norge 

Leder av årsmøtet, ordfører Bjørn Iversen Verdal kommune, ønsket velkommen til møtet og registrering av 
oppmøte godkjent. 

Følgende møtte; 

Medlem 
Agdenes kommune 
Bjugn kommune 
Brønnøy kommune 
Flatanger kommune 
Fosnes kommune 
Frosta kommune 
Frøya kommune 
Grong kommune 
Hattfjelldal kommune 
Hemne kommune 
Herøy kommune 
Høylandet kommune 
Inderøy kommune 
Leirfjord kommune 
Levanger kommune 
Lierne kommune 
Malvik kommune 
Meldal kommune 
Melhus kommune 
Meråker kommune 
Namdalseid kommune 
Namsos kommune 
Namsskogan kommune 
Orkdal kommune 
Osen kommune 
Overhalla kommune 
Roan kommune 
Røyrvik kommune 
Selbu kommune 
Skaun kommune 
Snillfjord kommune 
Stjørdal kommune 
Trøndelag fylkeskommune 
Tydal kommune 
Vefsn kommune 
Verdal kommune 
Verran kommune 
Åfjord kommune 

Representant 
Hans Bernhard Meland - varaordfører 

Olav Jørgen Bjørkås - ordfører 
Trygve Jonny Sandvik - ordfører 
Trine Haug - ordfører 

Skjalg Åkerøy - ordfører 
Sølvi Andersen 
Geir Rostad 
Einar Martin Nordnes 
Hege Nordheim-Viken 

Ivan Haugland 
Robert Svarva - ordfører 
Bente Estil - ordfører 

Vibeke Mehlum - varaordfører 

Kari Anita Furunes - ordfører 
Steinar Lyngstad - ordfører 
Arnhild Holstad - ordfører 
Stian Brekkvassmo - ordfører 
Knut Even Wormdal 
John Einar Høvik 
Per Olav Tyldum - ordfører 
Einar Eian OF 
Hans Oskar Devik - ordfører 
Arnstein Trøite 
Jon P Husby - ordfører 

Oddvar Vigdenes 
Randi Dille 
Odd Gulbrandsen 
Magnus Myrvoll 
Bjørn Iversen - ordfører 
Anders Lindstrøm - ordfører 
Vibeke Stjern 

Protoko l l Årsmøte Revisjon Midt -Norge SA 29 .04 .2019 

Vararepresentant 

Hans Eide - VOF 
Trude Valla 

Pål Terje Bekken - varaordfører 

Otte Vatn 

Torkel Ystgaard 

Stine Estenstad - varaordfører 

Bernt Olaf Aune - varaordfører 
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Fullmakt: 
Ingen 

Forfall : 
Bindal kommune 
Midtre Gauldal kommune 
Nærøy kommune 
Snåsa kommune 
Steinkjer kommune 

Møtte ikke: 
Alstahaug kommune 
Dønna kommune 
Grane kommune 
Hitra kommune 
Indre Fosen kommune 
Klæbu kommune 
Leka kommune 
Sømna kommune 
Træna kommune 
Vega kommune 
Vevelstad kommune 
Ørland kommune 

Britt Heistad - ordfører 
Sivert Moen - ordfører 
Rune Arstein - varaordfører 
Tone Våg - ordfører 
Bjørn Arild Gram - ordfører 

Bård Anders Langø - OF 
John-Erik Skjellnes Johansen OF 
Bjørn Ivar Lamo - ordfører 
Bjørg Reitan Bjørgvik 
Steinar Saghaug - ordfører 
Pål Sture Nilsen 
Per Helge Johansen - ordfører 
Andrine Solli Oppegard - ordfører 
Per Pedersen - OF 
Andre Møller - ordfører 
Kari A Bøkestad Andreassen - ordfører 
Tom Myrvold 

Årsmøtet hadde 38 medlemmer med 87 stemmer av 118. 

For øvrig deltok i møtet; 

Styret: Hans S.U. Wendelbo 
Oddvar Fossum 

styreleder 
styremedlem 

Tor-Arne Aune - varaordfører 
Harald Rognes - varaordfører 
Johannes Sandstad 
Ola Kristian Johansen - varaordfører 
Stein Erik Aalberg 
Øystein Bjørnes 
Gjertrud Holand 
Mia Silkoset 
Tor Arne Gamvik 

Siv H. Sigerstad - VOF 
Nils Olav Jenssen VOF 
lda-Catrin Olsen - varaordfører 
Lindis Ramona Heggvik Aune 
Liv Darell - varaordfører 
Jomar Aftret 
Kristin Floa - varaordfører 
Gunder Strømberg - varaordfører 

Hilde Sprækenhus - varaordfører 
John Arne Nilssen - varaordfører 

Administrasjon : Arnt Robert Haugan 
Inge Storås 
Unni Romstad 

Daglig leder Revisjon Midt-Norge SA 
Ass. daglig leder Revisjon Midt-Norge SA 
Ny ass. daglig leder fra 01 .05.2019 
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Saksliste: 

SAK 01/19 GODKJENNING AV INNKALLING 

Varsel om dato for årsmøte ble sendt 2019-0208, saksliste ble sendt kommunene den 
2019-0401 og møtebok den 2019-0415. 

Vedtak: 

Innkallingen godkjennes. 

SAK 02/19 VALG AV REFERENT OG TO TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN 

Forslag fremmet i møtet: 

Referent: Inge Storås 
Underskrift protokoll: Robert Svarva og Kari Anita Furunes 

Vedtak: 

Forslag fremmet i møtet vedtatt. 

SAK 03/19 GODKJENNING AV SAKSLISTE 

Innkalling og saksliste utsendt på forhånd. 

Vedtak: 

Sakslisten godkjennes. 

SAK 04/19 ORIENTERING FRA STYRELEDER OG DAGLIG LEDER 

Vedtak: 

Orienteringene tas til etterretning. 

T Behandling i årsmøte 29.04.2019 

Saker nevnt fra styreleder; 
• Styreleder viste til hvor viktig etableringen av selskapet ble i forhold til marked, 

konkurranse og den kompetanse som etterspørres fra kommunene. 
• Ønsket kommunene fra Fosen og Ytre Helgeland velkommen i selskapet. 
• Takket av ass. daglig leder Inge Storås 

Daglig leder orienterte om: 
• Samfunnsoppdraget for selskapet 
• Utvidelse av selskapet med nye medlemskommuner fra 01.01.2019. Dette gjelder 

Fosen og Ytre Helgeland. 
• Strategiarbeid i selskapet, herunder digitalisering. Det er igangsatt et strategiarbeid i 

selskapet. Årsmøtet vil få dette presentert på møtet i høst. 
• Kommunestruktur og betydning for selskapet. Inntekter og oppgaver vil forsvinne når 

10 kommuner opphører som egne kommuner. Alle kommuner som slår seg sammen 
vil få besparelser på revisjonshonoraret. De kommuner som ikke slår seg sammen vil 
ikke få økte honorar. 

• Viser til dialog (foilsett) med Skatteetaten på skatt og MVA håndtering. 
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SAK 05/19 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2018 REVISJON MIDT-NORGE SA 

Vedtak: 

Årsmøtet godkjenner årsregnskapet for 2018 med de disposisjoner som er foretatt. Årets 
overskudd avsettes til disposisjonsfond. 

SAK 06/19 REVIDERT BUDSJETT 2019 FOR REVISJON MIDT-NORGE SA 

Vedtak: 

Årsmøtet vedtar revidert budsjett for 2019. 

SAK 07/19 ORIENTERING OM ØKONOMIPLAN 2019-2023 

Vedtak: 

Årsmøtet tar utkast til økonomiplan 2019 - 2023 til orientering. 

Utskrift sendt: Medlemskommunene 
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Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune 
 

Møtedato/tid: 30.04.2019 kl 10:00-14:00 

Møtested: Herredshuset, møterom A 

 
Møtende medlemmer: 

 

Lars Ø. Nordgård  
Helge Borgen  
Kirsten Dragsnes  
Laila Wedø  
Sten S. Arntzen  
 
Andre møtende: 
Beathe Sandvik Meland, Rådmann 
Thomas Sandvik, Økonomisjef 
Wenche Holt, Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA (RMN) 
Tor Arne Stubbe, Forvaltningsrevisor, RMN 
Torbjørn Brandt, seniorrådgiver, Konsek Trøndelag IKS (konsek) 

      

 
Arkivsak:19/105  
 
Merknader: 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
15/19 Godkjenning av innkalling og sakliste 

16/19 Godkjenning av møteprotokoll 

17/19 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2018 

18/19 Forvaltningsrevisjon av det tverrfaglige samarbeidet for barn og unge 

19/19 Orientering om timebruk fra revisjonen 

20/19 Orientering om oppfølging av forvaltningsrevisjon - økonomistyring i 
investeringsprosjekter 

21/19 Orientering om kommunens behandling av vindkraftsaken 

22/19 Nytt fra utvalgene 30.4.19 

23/19 Referatsaker 

24/19 Eventuelt 

 
 
 
 
  

[Z] ~Q.nsek 



Sak 15/19 Godkjenning av innkalling og sakliste  
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 30.04.2019 15/19 
 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Innkalling og sakliste godkjennes. 

 
Behandling: 
Merknad: Epostadresse som benyttes for utsending av sakspapirer til medlem Stein S. Arntzen 
må rettes opp til neste møte. 

Merknad: Helge Borgen stilte spørsmål ved at sak 21/19 var satt på sakskartet. Utvalgets leder 
redegjorde for at det var et ønske om å bli orientert om status for saken så langt. 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 
Innkalling og sakliste godkjennes. 

 

 

Sak 16/19 Godkjenning av møteprotokoll 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 30.04.2019 16/19 
 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Protokollen godkjennes. 

 
Behandling: 
Utvalget behandlet møteprotokoll fra forrige møte. Ingen merknader. 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 
Protokollen godkjennes. 

 

 

Sak 17/19 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2018 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 30.04.2019 17/19 
 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Kontrollutvalget vedtar forslaget til uttalelse angående Frøya kommunes årsregnskap og 
årsberetning for 2018. 

Uttalelsen oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 

 
Behandling: 
Rådmannen presenterte kommunens årsregnskap og besvarte spørsmål fra utvalget. 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor orienterte utvalget om revisjonsberetning samt redegjorde 
for resultatene for den løpende revisjonen for 2018. 

Kontrollutvalgssekretariatet gjorde utvalget oppmerksom på at det er feil i saksfremlegget. Netto 
resultatgrad er 8,9 % (netto driftsresultat / brutto driftsinntekt) og ikke 0,8 %. 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
  



 
Vedtak: 
Kontrollutvalget vedtar forslaget til uttalelse angående Frøya kommunes årsregnskap og 
årsberetning for 2018. 

Uttalelsen oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 

 

 

Sak 18/19 Forvaltningsrevisjon av det tverrfaglige samarbeidet for barn 
og unge  
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 30.04.2019 18/19 
 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Kontrollutvalget tar rapporten fra forvaltningsrevisjon til orientering, og legger frem følgende 
innstilling for kommunestyret:  

1. Kommunestyret tar rapporten fra forvaltningsrevisjon av det tverrfaglige 
samarbeidet for barn og unge til orientering.  

2. Kommunestyret ber rådmannen:   
a. Sørge for at møteinnkallinger til viktige samarbeidsfora oppleves 

forutsigbare, gjerne gjennom årshjul/ årlig møteplan.  
b. Sørge for gjensidig informasjons- og forventningsavklaringer 

mellom barnehager, skoler og barneverntjenesten. 
c. Vurdere om det er hensiktsmessig at PPT ikke skal være påkoblet 

prosessen rundt familiens hus.  
3. Kontrollutvalget ber rådmannen rapportere tilbake til kontrollutvalget om 

oppfølging av rapporten innen utgangen av 2019. 
 
Behandling: 
Forvaltningsrevisor, Tor-Arne Stubbe, presenterte rapport fra forvaltningsrevisjon, og besvarte 
spørsmål fra utvalgets medlemmer. 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar rapporten fra forvaltningsrevisjon til orientering, og legger frem følgende 
innstilling for kommunestyret:  

1. Kommunestyret tar rapporten fra forvaltningsrevisjon av det tverrfaglige 
samarbeidet for barn og unge til orientering.  

2. Kommunestyret ber rådmannen:   
a. Sørge for at møteinnkallinger til viktige samarbeidsfora oppleves 

forutsigbare, gjerne gjennom årshjul/ årlig møteplan.  
b. Sørge for gjensidig informasjons- og forventningsavklaringer mellom 

barnehager, skoler og barneverntjenesten. 
c. Vurdere om det er hensiktsmessig at PPT ikke skal være påkoblet 

prosessen rundt familiens hus.  
3. Kontrollutvalget ber rådmannen rapportere tilbake til kontrollutvalget om oppfølging 

av rapporten innen utgangen av 2019. 

 

 

Sak 19/19 Orientering om timebruk fra revisjonen 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 30.04.2019 19/19 
 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 

 



Behandling: 
Revisor orienterte og besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer. 

Utvalget vil presisere at henvendelsen gjaldt total ressursramme for 2019 når det gjelder 
regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. 

Når det gjelder orientering om timebruk fra revisjonen for den enkelte forvaltningsrevisjon, tar 
utvalget denne til orientering. 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 

 

 

Sak 20/19 Orientering om oppfølging av forvaltningsrevisjon - 
økonomistyring i investeringsprosjekter 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 30.04.2019 20/19 
 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.  

 
Behandling: 
Rådmannen orienterte og besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer. 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.  

 

 

Sak 21/19 Orientering om kommunens behandling av vindkraftsaken  
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 30.04.2019 21/19 
 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 

 
Behandling: 
Rådmannen orienterte og besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer. 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 

 

 

Sak 22/19 Nytt fra utvalgene 30.4.19 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 30.04.2019 22/19 
 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Kontrollutvalget tar nytt fra utvalgene til orientering. 

 
  



 
Behandling: 
Utvalgets medlemmer orienterte kontrollutvalget om aktuelle saker fra utvalgene. 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar nytt fra utvalgene til orientering. 

 

 

Sak 23/19 Referatsaker  
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 30.04.2019 23/19 
 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Referatsakene tas til orientering. 

 
Behandling: 
Referatsakene ble lagt frem til utvalget. 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 

 

 

Sak 24/19 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 30.04.2019 24/19 
 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Saken legges fram uten innstilling. 

 
Behandling: 
Ingen saker fremmet. 

 
Vedtak: 
Ingen vedtak fattet. 

 

 



[Z]KQnsek 
Møteprotokoll - Representantskapet 

Møtedato/tid: 

Møtested: 

29.04.2019 kl 10:30 - 11 :20 

Scandic Hell hotell 

Møtende medlemmer: 
Kjell Inge Selbekk, Agdenes kommune 
Olav Jørgen Bjørkås, Flatanger kommune 
Trygve Jonny Sandvik, Fosnes kommune 
Trine Haug, Frosta kommune 
Pål Terje Bekken, Frøya kommune 
Skjalg Åkerøy, Grong kommune 
Hege Nordheim-Viken, Høylandet kommune 
Otte Vatn, Inderøy kommune 
Robert Svarva, Levanger kommune 
Bente Estil, Lierne kommune 
Torkel Ystgaard, Malvik kommune 
Vibeke Mehlum, Meldal kommune 
Stine Estenstad, Melhus kommune 
Kari Anita Furunes, Meråker kommune 
Odd Vårvik, Midtre Gauldal kommune 
Steinar Lyngstad, Namdalseid kommune 
Arnhild Holstad, Namsos kommune 
Stian Brekkvassmo, Namsskogan kommune 
Roald Furuli, Orkdal kommune 
Per Olav Tyldum, Overhalla kommune 
Hans Oskar Devik, Røyrvik kommune 
Arnstein Trøite, Selbu kommune 
Jon P. Husby, Skaun kommune 
Bernt Olav Aune, Snillfjord kommune 
Oddvar Vigdenes, Stjørdal kommune 
Randi Dille, Trøndelag fylkeskommune 
Odd Gulbrandsen, Tydal kommune 
Bjørn Iversen, Verdal kommune 
Anders Lindstrøm, Verran kommune 

Forfall: 
Jostein T etlie, Hemne kommune 
Bjørg Reitan Bjørgvik, Hitra kommune 
Tone Våg, Snåsa kommune 
Bjørn Arild Gram, Steinkjer kommune 

Ikke møtt: 
Pål Sture Nilsen, Klæbu kommune 
Per Helge Johansen, Leka kommune 
Rune Arstein, Nærøy kommune 

Arkivsak: 19/114 



Merknader: 

Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
29 av 36 eierkommuner til stede, 86 % av stemmene i selskapet er representert. Eva Bekkavik,-
Konsek Trøndelag IKS, ble valgt til referent. 
Per Olav 7Yldurp), Overhalla kommune, og Hege Nordheim Viken, Høylandet kommune, ble 
valgt til å underskrive protokollen. 

Styreleder Gunnar Alstad orienterte om selskapet i starten av møtet. 

Sakliste: 

Saksnr. 

01/19 
02/19 
03/19 
04/19 

Sakstittel 

Årsregnskap og årsmelding for 2018 
Økonomiplan for 2020-2023 med budsjettramme for 2020 
Ny selskapsavtale fra 1.1.2020 
Valg 

. 
/ 

{ - ~ 



Sak 01/19 Årsregnskap og årsmelding for 2018 

Saken behandlet i 
Representantskapet 

Innstilling til representantskapet 

Møtedato 
29.04.2019 

Saknr 
01/19 

I . Representantskapet vedtar Konsek Trøndelags årsmelding og regnskap for 2018. 
2. Regnskapsmessig overskudd på kr 536.712 fordeles slik: kr 464.821,60 overføres til fond 

påløpte pensjonsforpliktelser, kr 71.434, 13 overføres til konto annen egenkapital. 

Behandling: 
Daglig leder Konsek Trøndelag IKS orienterte om årsregnskap og årsmelding for 2018. 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
I. Representantskapet vedtar Konsek Trøndelags årsmelding og regnskap for 2018. 
2. Regnskapsmessig overskudd på kr 536. 712 fordeles slik: kr 464.821,60 overføres til 

fond påløpte pensjonsforpliktelser, kr 71.434, 13 overføres til konto annen egenkapital. 

Sak 02/19 Økonomiplan for 2020-2023 med budsjettramme for 2020 

Saken behandlet i 
Representantskapet 

Innstilling til representantskapet 

Møtedato 
29.04.2019 

I. Representantskapet slutter seg til forslaget til honorarmodell. 

Saknr 
02/19 

2. Representantskapet vedtar økonomiplan 2020-2023 med budsjettramme for 2020 på kr 
8.250.000. 

Behandling: 
Daglig leder Konsek Trøndelag IKS orienterte om honorarmodell og økonomiplan. 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Representantskapet slutter seg til forslaget til honorarmodell. 
2. Representantskapet vedtar økonomiplan 2020-2023 med budsjettramme for 2020 på kr 

8.250.000. 

Sak 03/19 Ny selskapsavtale fra 1.1.2020 

Saken behandlet i 
Representantskapet 

Innstilling til representantskapet 

Møtedato 
29.04.2019 

Saknr 
03/19 

I . Representantskapet anbefaler at deltakerkommunene i Konsek Trøndelag vedtar ny 
selskapsavtale for Konsek Trøndelag. 

2. Den nye selskapsavtalen gjelder fra 1.1.2020 og avløser gjeldende selskapsavtale. 

Behandling: 
Daglig leder Konsek Trøndelag IKS orienterte om ny selskapsavtale. 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 



Vedtak: 
1. Representantskapet anbefaler at deltakerkommunene i Konsek Trøndelag vedtar ny 

selskapsavtale for Konsek Trøndelag. 
2. Den nye selskapsavtalen gjelder fra 1.1.2020 og avløser gjeldende selskapsavtale. 

Sak 04/19 Valg 

Saken behandlet i 
Representantskapet 

Innstilling til representantskapet 
Til styret velges: 
• Inga Balstad, gjenvalg 
• Jan Ole Sund, gjenvalg 
• Erik Seem, gjenvalg 

Som varamedlemmer i rekkefølge velges: 
1. Liv Hjørdis Thun, gjenvalg 
2. Hans-Fredrik Donjem, gjenvalg 
3. Karin Bjørkhaug, gjenvalg 
4. Skjalg Åkerøy, ny 
5. Steinar Berdal, gjenvalg 
6. *** 

Behandling: 

Møtedato 
29.04.2019 

Saknr 
04/19 

Trine Haug, leder av valgkomiteen, presenterte valgkomiteens forslag til nye styremedlemmer og 
varamedlemmer. 

Gunnar Alstad velges som styrets leder for 1 år (gjenvalg) 

Inga Salstad velges som styrets nestleder for 1 år (gjenvalg) 

Forslag fra valgkomiteen på 6. vara: Trude Tevik Guldbrandsen. 

Godtgjørelse til styret holdes uendret. 

Innstilling og forslag i møtet ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Til styret velges: 
• Inga Salstad, gjenvalg, 2 år 
• Jan Ole Sund, gjenvalg, 2 år 
• Erik Seem, gjenvalg, 2 år 

Som varamedlemmer i rekkefølge velges: 
1. Liv Hjørdis Thun, gjenvalg 
2. Hans-Fredrik Donjem, gjenvalg 
3. Karin Bjørkhaug, gjenvalg 
4. Skjalg Åkerøy, ny 
5. Steinar Berdal, gjenvalg 
6. Trude Tevik Guldbrandsen, ny 

Gunnar Alstad velges som styrets leder for 1 år (gjenvalg) 



Inga Balstad velges som styrets nestleder for 1 år (gjenvalg) 

Godtgjørelse til styret holdes uendret. 

Leder representanskapet 
ege Nordheim-Viken 

Høylandet kommune 
Per Olav Tyldum 
Overhalla kommune 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

Tilsyn med kommunal beredskapsplikt og 
helsemessig og sosial beredskap i Frøya kommune 12. mars 2019

Rapport

Dokument dato: 25.04.2019

Vår referanse: 2019/954-352.1Fylkesmannen i Trøndelag 
Troondelagen fylhkenålma 



Bakgrunn for tilsynet 
Hensikten med tilsynet var å kontrollere kommunens arbeid og etterlevelse av 
bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt og helsemessig- og sosial beredskap. 

Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i:  
 Lov 26. juni 2010 om kommunal beredskapsplikt, sivilbeskyttelse og Sivilforsvaret 

(sivilbeskyttelsesloven) § 29 og forskrift av 22. august 2011 om kommunal 
beredskapsplikt § 10.  

 Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. (helsetilsynsloven) § 2, 1. 
ledd, jfr. lov om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven) § 2-1. Det 
ble ført tilsyn med følgende lovbestemmelser: 

o Helseberedskapsloven § 2-2, 1. ledd, jfr. lov om folkehelsearbeid 
(folkehelseloven) § 28, 2. ledd 

o Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. §§ 1 til 9 
o Folkehelseloven § 27 og Smittevernloven § 7-1 og § 7-2 

Formålet med tilsynet var å: 
 Fastslå om kommunen har kartlagt hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i 

kommunen (sivilbeskyttelsesloven § 14) 
 Fastslå om kommunen har utarbeidet en egen beredskapsplan (sivilbeskyttelsesloven 

§ 15) 
 Fastslå om kommunen har tilstrekkelige planer og prosedyrer for utarbeidelse av 

beredskapsplan for de helse- og omsorgstjenester de er ansvarlige for (helsemessig 
beredskapslov § 2-2) 

Dokumenter 
 Overordnet ROS Frøya kommune 
 Kommunal beredskapsplan 01.02.2019 
 Planstrategi Frøya kommune, med politisk vedtak 
 Kommuneplanens samfunnsdel 
 Kommuneplanens arealdel 2018-2030 (høring) 
 KPA ROS-analyse 
 Smittevernplan 
 Plan for helse- og sosialberedskap Frøya revisjon 2019 
 Handlingsplan Psykososialt kriseteam 2019 
 Plan for distribuering av jodtabletter i Frøya kommune 
 Politisk vedtak helhetlig omsorgsplan 
 Tilkallingsliste kriseteam 
 Beredskapsplan BAM, brann og andre alvorlige hendelser  
 Beredskapsplan familie og helse 
 Beredskapsplan PLO  



Deltakere 

Navn Funksjon/rolle Virksomhet 

Å
pn

in
gs

 
m

øt
e 

In
te

rv
ju

 

Sl
ut

tm
øt

e 

Berit Flåmo Ordfører Frøya kommune x x  
Beathe Sandvik Meland Konst. rådmann Frøya kommune x x  
Marit Wisløff Norborg Virksomhetsleder strategi og 

utvikling og beredskapskontakt 
Frøya kommune x x x 

Sandra Holm Avd. leder hjemmetjenesten Frøya kommune x x x 
Ingrid Kristiansen Kommuneoverlege og leder 

kriseteam 
Frøya kommune x x x 

Kristin Grønskag Avdelingsleder korttidsavdelingen Frøya kommune  x x 
Dag Otto Skar Fylkesberedskapssjef og 

tilsynsleder 
Fylkesmannen i 
Trøndelag 

x x x 

Kaja Kristensen Seniorrådgiver beredskap og 
sekretær 

Fylkesmannen i 
Trøndelag 

x x x 

Marit Dypdal Kverkild Fagdirektør helse og samfunn Fylkesmannen i 
Trøndelag 

x x x 

Siri Ramberg Stav Seniorrådgiver helse- og 
omsorgsavdelingen 

Fylkesmannen i 
Trøndelag 

x x x 

Gjennomføring av tilsynet 
Varsel om tilsyn ble sendt i brev av 31.01.2019. Tilsynsdato ble endret jfr epost av 
05.02.2019. Innledningsvis informerte tilsynsleder om bakgrunn og plan for tilsynet. Det ble 
deretter gjennomført intervjuer. Intervjuene relatert til helsemessig- og sosial beredskap ble 
ledet av representanter fra Fylkesmannens helse- og omsorgsavdeling.  

Hovedinntrykk 
 
Kommunal beredskap 
Arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap synes godt forankret i ledelsen og 
organisasjonen for øvrig. Samfunnssikkerhet og beredskap er tatt inn i kommunens 
overordna planer på en god måte. 
 
Kommunen har en helhetlig ROS-analyse fra 2015 som gir en god oversikt over risiko og 
sårbarheter i kommunen. Analysen er utarbeidet sammen med Hitra kommune. For å innfri 
kravene i § 14 i sivilbeskyttelseloven må ROS-analysen oppdateres ila 2019. Kommunen 
opplyser at analysen skal revideres ifm nytt kommunestyre. 

 
Kommunen har en oppdatert overordnet beredskapsplan. Planen beskriver roller og ansvar i 
kriseledelsen, og det synes å være stort engasjement for beredskapsarbeidet blant de 
involverte. Kommunens kriseledelse øver årlig og ansvarlige for krisestøtteverktøyet CIM 
øves hver måned. 
 



Kommunen har ikke et beredskapsråd, men benytter politirådet som forum for diskusjon 
med relevante parter. 

Helsemessig og sosial beredskap 
 
Kommunelegen sin rolle  
Kommunen har kommuneoverlege i 50% stilling. Stillingen ligger under strategi og utvikling i 
kommunens organisasjonskart. Kommuneoverlegen fungerer som medisinskfaglig rådgiver 
og er medlem i kommunens kriseledelse. Kommuneoverlegen er også leder for kommunens 
kriseteam.  
 
Kommuneoverlegen har en viktig rolle i forhold til kommunens overordnede plan for 
helsemessig og sosial beredskap. Kommunen skal utarbeide en ny risiko- og 
sårbarhetsanalyse, og kommuneoverlegen er tenkt en viktig rolle i dette arbeidet.  
 
Kommunen har ikke et team for miljørettet helsevern. Dette er et ønske fra 
kommuneoverlegen.  
 
Smittevern er en viktig jobb for kommuneoverlegen. Kommuneoverlegen har ansvaret for 
smittevern på sykehjemmet sammen med fagutviklingssykepleier. Kommuneoverlegen 
bruker også mye tid på å jobbe med folkehelsearbeid. 
 
Kriseteam 
Kommunen har et velfungerende kriseteam der kommuneoverlegen har lederansvaret. 
Kriseteamet har det siste året jobbet med å få skriftlige rutiner for arbeidet. Kompetanse i 
teamet er sentralt og det jobbes med å arrangere fagdager for kriseteamets medlemmer. I 
tillegg til felles fagdager, er teamet opptatt av at hvert enkelt medlem skal få individuell 
kompetanseheving. Kriseteamet jobber godt. Det siste året har teamet rykket ut på 11-12 
hendelser. Det legges stor vekt på debreefing etter hver hendelse. I tillegg til hendelser, 
samles teamet jevnlig til møter. Kriseteamet samarbeider med kriseteamene i 
nabokommunene.  
 
Kriseteamet har ikke deltatt på kommunens beredskapsøvelser. Neste beredskapsøvelse i 
kommunen skal omhandle pandemi. Da skal kriseteamet delta.  
 
Helsetjenesten, Pleie- og omsorgstjenesten  
Pleie- og omsorg har vært delaktig i utarbeidelse av plan for helsemessig og sosial 
beredskap. Sykehjemmet har jevnlige brannøvelser. Det er utarbeidet skriftlige rutiner for 
pasienter som forsvinner fra sykehjemmet. Sykehjemmet har eget nødaggregat, og det er et 
eget rom på sykehjemmet med nødstrøms-kontakter. Nødaggregatet testes med jevne 
mellomrom og ved varsling om uvær. Sykehjemmet har en prioriteringsliste for kontakt med 
hjemmeboende pasienter for eventuell overføring av pasienter til sykehjemmet ved uvær.  
Kommunen har kjøpt inn «hvite biler» til pasienttransport. Disse bilene er stasjonert på 
øyene utenfor Frøya, og frakter pasientene til legebåt eller helikopter. 
  
Kommunen har ikke utarbeidet skriftlige planer for helsehjelp dersom veier blir blokkert ved 
f.eks uvær. Praksis er at ledere og ansatte i pleie- og omsorgstjenesten kontakter 



brannvesenet når det oppstår behov for hjelp til å komme seg ut til pasienter eller for å 
frakte pasienter til sykehjem eller sykehus. 
 
Pleie- og omsorgstjenesten har individuelle opplæringsplaner som ivaretar det enkelte 
helsepersonells behov for kompetanseheving.  
 
Kommunen har ikke medisinlager.  
 
Ved neste gjennomgang av risiko- og sårbarhetsanalyse er planen at ansatte i pleie- og 
omsorgssektoren skal delta i dette arbeidet.  

Resultater fra tilsynet 

Kommunal beredskap 
 

 Ingen avvik eller merknader 

Helsemessig og sosial beredskap 
 

 Ingen lovbrudd eller merknader 
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                                 Referat 
 

Navn på organet som har møte: 
Møte i styringsgruppa – Morgendagens omsorg – del 3 
 
Sted: Møterom Teknisk 
          

Møte nr. 3 -2019 

Møtedato:   
07.03.19 
 
 
Kl 10.30 -11.30 
 

Beathe Sandvik Meland 
Kristin R. Storø  
Kristin Strømskag  
Pål Terje Bekken 
Thomas Sandvik 
 
Ivar Sæther -Skype  
Torny D. Sørlie  
 
 
 

Sted:  
Møterom teknisk 
 

 

Møteleder:  
Beathe 
 
Referent:  
Torny 
 

 
Sak nr Saksopplysninger – jf saksliste. Orientering/Drøfting/Beslutning Type Ansvarlig 
12-19 Plan- og designkonkurransen 

 
1. Vi har fått inn èn klage på juryens kåring i konkurransen fra Ratio 
AS/Streken AS («Lophelia»). Klagen går på avvik fra 
reguleringsbestemmelsene i delreguleringsplan for Bekken i 
forslaget som er kåret som vinner – Link Arkitektur AS 
(«Hjerterom»). Ratio/Streken mener vinnerforslaget skulle vært 
avvist. 
 
2. Vi har også fått inn èn begjæring om midlertidig forføyning fra  
Arkitema («Frøyahagene»), som mener de har det beste tilbudet og 
påpeker også Hjerterom sitt avvik fra reguleringsbestemmelsene. 
 
En av tre tilbyderne som har levert løsningsforslag avviker fra 
delreguleringsplanen for Bekken. 

O 
D 
B 

Ivar S. 

FRØYA KOMMUNE 
Kraft og mangfold 
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Saksunderlag: 
- Delreguleringsplan Bekken, Frøya kommune 
- Svar fra arealplanlegger Frøya kommune, Epost pr. 

28.02.19 
- Oppsett på høydeavvik i forslagene i forhold til 

reguleringsbestemmelser fra Arkitektformidling v/ Astrid 
Reikvam. 

 
Behandling i styringsgruppa: 
Saken ble lagt frem for styringsgruppa i møtet og flere alternative 
løsninger ble diskutert.  
 
I forbindelse med klagebehandlingen er alle 3 forslagene 
gjennomgått på nytt mht høydeavvik i forhold til 
reguleringsbestemmelsene for BEKKEN. Det viste seg da at kun to 
av forslagene er innenfor regulerte kotehøyder i reg. plan og i 
forhold til konkurransegrunnlaget for øvrig. 
 
Hjerterom som er kåret som vinner, ligger vesentlig over i 
mønehøyde i området o_BOP1, jfr oppsett på høydeavvik i vedlegg. 
I og med at dette anses som vesentlig, jfr uttalelse fra Frøya 
kommune v/ planavdelingen og beste skjønn, skal dette forslaget 
avvises. 
 
For videre behandling av konkurransen er det flere muligheter. 
 
Alt. 1: 
I utgangspunktet ble det kåret 2 vinnere, 

- Nr. 1 Hjerterom 
- Nr. 2 Frøyahagene. 

Ved avvisning av forslaget Hjerterom, vil Frøyahagene seile opp 
som vinner av konkurransen.  
 
Lophelia vil uansett ikke kunne kåres som vinner etter at Hjerterom 
er avvist, grunnet at konkurransen er avsluttet og anonymiteten er 
brutt. Juryen har også formelt avsluttet sitt arbeid. 
 
Vi sitter da igjen med kun èn vinner som er Frøyahagene. Ved å 
avvise Hjerterom vil klagen fra Lophelia innfris og vi antar at 
midlertidig forføyning fra Frøyahagene vil bli trukket. Hva som skjer 
videre i forhold til evt. nye klager/tilbakemeldinger er vanskelig å 
forutse. 
 
Uavhengig av valg av vinner, så er forutsetningen i 
konkurransegrunnlaget at vinnerutkastet skal videre bearbeides i 
samarbeid med byggherre/brukere. Her kan en bruke ideer og 
løsninger fra de øvrige tilbyderne inn i bearbeidelsesfasen med 
vinnerutkastet. Alle løsningsforslagene er honorert og er således 
Frøya kommune sin eiendom. 
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Fremdriftsmessig vil vi anslå at denne aksjonen vil utsette 
prosjektet med 1-2 mnd, avhengig av hva som skjer i videre 
klagebehandling. 
 
Oppsummering alt. 1: 

- Avvisning av Link Arkitektur «Hjerterom».  
- Arkitema «Frøyahagene» kåres som vinner og går videre til 

forhandlingsfasen. 
- Ratio/Streken nådde ikke opp i konkurransen. 

 
Alt. 2: 
Hvis kommunestyret ikke godkjenner noen av forslagene, kan de 
velge å avslutte konkurransen og lyse ut en ny konkurranse. Dette 
må grunngis på en slik måte at det ikke medfører nye 
klager/innsigelser og evt ytterligere økonomisk kompensasjon til 
tilbyderne i første konkurransen. 
 
I forbindelse med dette alternativet bør en vurdere å endre 
reguleringsbestemmelsene mht kotehøyder for området, slik at en 
evt i en ny konkurranse får inn bedre løsningsforslag uten heftelser 
mht høyder. Slik reguleringsbestemmelsene foreligger i dag, 
fremstår de som svært rigide og absolutte.  
 
Dette alternativet har større kostnadsmessig og fremdriftsmessig 
konsekvens enn alt.1. Vi estimerer dette til ca 1 mill eks. mva, samt 
min. 6 mnd utsettelse av prosjektet. (ny utlysning – ny konkurranse 
– ny juryering, osv.)  
 
Oppsummering alt.2: 

- Alle forslagene forkastes av kommunestyret 
- Ny konkurranse 
- Stor kostnads- og fremdriftsmessig konsekvens 

 
 
Beslutning i styringsgruppa: 
Styringsgruppa ber om nytt møte i juryen, med påfølgende møte i 
styringsgruppa så snart som mulig. 
 
Etterskrift: 
Nytt møte i juryen er satt til 12.03.19 kl. 14.00-16.30 
Nytt møte i styringsgruppa er satt til 12.03.19 kl. 16.30-17.30  
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                             Referat 
 

Navn på organet som har møte: 
Møte i styringsgruppa – Morgendagens omsorg – del 3 
 
Sted: Videregående skole, Skype-rom 
          

Møte nr. 4 -2019 

Møtedato:   
12.03.19 
 
 
Kl 16.30 -17.30 
 

Beathe Sandvik Meland 
Kristin R. Storø  

Kristin Strømskag -forfall 
Pål Terje Bekken 
Thomas Sandvik 

 
Ivar Sæther -Skype  
Astrid Reikvam -Skype 
Torny D. Sørlie  

 

 

 
Sted:  

Møterom Videregående skole 

Skype-rom 
 

 

Møteleder:  

Beathe 
 
Referent:  

Torny 
 

 
Sak nr Saksopplysninger – jf saksliste. Orientering/Drøfting/Beslutning Type Ansvarlig 
13-19 Plan- og designkonkurransen -  Klage på juryens kåring 

 
I konkurransen fra Ratio AS/Streken AS (Lophelia ) 
I forbindelse med klagebehandlingen er alle 3 forslagene 
gjennomgått på nytt mht høydeavvik i forhold til regulerings - 
bestemmelsene for BEKKEN. Det viste seg da at kun to av 
forslagene er innenfor regulerte kotehøyder i reg. plan og i forhold 
til konkurransegrunnlaget for øvrig.  
 
Hjerterom ligger vesentlig over i mønehøyde i området o_BOP1, jfr 
oppsett på høydeavvik i vedlegg. I og med at dette anses som 
vesentlig, jfr uttalelse fra Frøya kommune v/ planavdelingen og 
beste skjønn, kan dette forslaget avvises. 

  

FRØYA KOMMUNE 
Kraft og mangfold 
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For videre behandling av konkurransen har styringsgruppa vurdert 
flere alternativer, jfr. referat fra møte i styringsgruppa 7.03.19 
 
Alt. 1:  
 - Avvisning av Link Arkitektur «Hjerterom». 
 - Arkitema «Frøyahagene» kåres som vinner og går videre til 
   forhandlingsfasen.  
 - Ratio/Streken nådde ikke opp i konkurransen. 
 
Alt.2:  
 - Alle forslagene forkastes av kommunestyret. 
 - Ny konkurranse.  
 - Stor kostnads- og fremdriftsmessige konsekvenser. 
 
Styringsgruppa har hatt møte med juryen 12.03.19 for å gjennomgå 
juryens vurderinger av de tre forslagene, samt tilråding i fh. til 
videre behandling.  
Styringsgruppa ser også et 3. alternativ i saken: 
 
 Alt. 3: 
- Å opprettholde juryens kåring og at saken vurderes av tingretten.  
 
Konkurransegrunnlaget har lagt til grunn gjeldende reguleringsplan 
som utgangspunkt for leverandørenes løsningsforslag.  
Styringsgruppa kan ikke se at det hefter feil ved juryens 
skjønnsutøvelse. Konkurransegrunnlaget åpnet for mindre 
vesentlige avvik fra reguleringsplanen, uten annen begrensning enn 
at avvikene kunne håndteres som en «mindre vesentlig endring» 
eller dispensasjon uten full omregulering.  
 
Tilføyelse: 
En endring av høydebestemmelsene på inntil to meter på område 
BOP_1 kan foretas som en mindre endring av plan da endringen i 
liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen. Dette går ikke ut 
over hovedrammene for planen og berører heller ikke hensynet til 
viktige natur- og friluftsområder.  
 
Vedtak i styringsgruppa: 
 

1. Begjæringen om midlertidig forføyning fra Arkitema 
(Frøyahagene) tas ikke til følge.  

2. Styringsgruppa anbefaler å starte arbeid med en endring av 
dagens reguleringsbestemmelser (Delreguleringsplan 
Bekken), da disse avviker fra dagens praksis for området. 
 

 Videre aksjon: 
Advokatfirma er engasjert, og det avholdes tlf. møte mellom 
advokatene i saken 18.03.19. 
Det er foreslått muntlig forhandling i Tingretten 20.03.19,  
men det er ytret ønske om utsettelse til 27.03.19 
 



3 

 

 
    

 



1 

 

 

                                 Referat 
 

Navn på organet som har møte: 
Møte i styringsgruppa – Morgendagens omsorg – del 3 
 
Sted: Kommunestyresalen 
          

Møte nr. 1 -2019 

Møtedato:   
24.01.19 
 
 
Kl 09.00 -11.00 
 

Beathe Sandvik Meland 
Kristin R. Storø  

Kristin Strømskag 
Pål Terje Bekken 
Thomas Sandvik 

 
Ivar Sæther  
Torny D. Sørlie  

 

 

 
Sted: Kommunestyresalen 
 

Forfall: Pål Terje Bekken 

Møteleder:  

Beathe 
 
Referent:  

Torny 
 

 
Sak nr Saksopplysninger – jf saksliste. Orientering/Drøfting/Beslutning Type Ansvarlig 
1-19 Godkjenning av referat 6.11.18.  

Møtereferat godkjent 
Notat 6.12.18 tas til orientering 
 

B Beathe 

2-19 Status i DP1 

 Orientering om innkomne tilbud / forlag Plan og 
designkonkurransen 

 Digital folkehøring v. Frode Larsen. 
              På hvilken måte kan dette gjennomføres? 

 Politisk behandling av juryens kåring. 

 Storkjøkken – status i arbeidet 

 Fremdriftsplan 
 
Behandling i styringsgruppa: 

 Plan og designkonkurransen. Tre løsningsforslag er 
anonymisert og sendt til jurymedlemmene. Juryen har hatt 

O 

D 

B 

 

 

 

 

 

 
Ivar Sæther 
Frode L. 

Torny D.S. 

FRØYA KOMMUNE 
Kraft og mangfold 
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sitt første møte 23.01.19. Juryen gjør sine vurderinger etter 
fastsatte kriterier i konkurransegrunnlaget, og utformer en 
rapport (konklusjon). 
Når vinner er valgt, åpnes konvolutten med pristilbud (kun 
for videre prosjektering) 
Juryens kåring legges fram for politisk behandling. 

 Digital folkehøring. Forslagene legges ut for offentligheten, 
både i form av utstilling av løsningsforslagene ( «åpen 
dag») samt på kommunens hjemmeside og lokal nettavis i 
uke 5. Dette skal kun være en folkeopplysning, der den 
enkelte kan kommentere/ gi innspill via e- post til Frøya 
kommune. Eposten arkiveres i kommunen. Leseheftene vil 
bli liggende ute på nett t.o.m 10.02.19. (uke 6) 
Kommentarer/ innspill behandles av juryen. 

 Behandling av juryens kåring. Rapporten sendes 
styringsgruppa, og legges deretter fram for 
Eldreråd/Brukerråd (uke10), HFD 12.03, Formannskap 
19.03 og KST 28.03.19 

 Storkjøkken. Det er gjennomført kommunebesøk for å 
høste erfaringer fra andre storkjøkken (Åfjord, Hitra, 
Stjørdal). Det er innhentet forslag til arealløsninger, 
logistikk/produksjonsflyt, cafeløsninger. Det er innhentet 
forslag til distribusjonsløsninger med tanke på avdelinger 
og hjemmeboende brukere. Flere benytter frivilligsentralen 
som har ansvar for å skaffe frivillige for utkjøring. Hitra 
Storkjøkken har egen bil til utkjøring. 
Kok- kjølprinsippet er valgt. 

       Det jobbes nå videre med forslag til    
       funksjoner/arealløsninger. Planlegging av storkjøkkenet vil 
       bli et eget tema i «samspillsfasen» som antas blir i slutten 
       av februar/1 uke på mars? 

 Fremdriftsplan. 
PL reviderer fremdriftsplanen. 

 
 

3-19 Infrastruktur, strøm, vann og avløp etc. 
Status 
Strøm: Egen trafo settes opp. 
Vann/avløp: ligger fram til tomt. 
Sak vedr renseanlegg må opp til pol.behandling. 
 

O Ivar S. 

4 -19 Geotekniske undersøkelser. 
 Status 
Ut på anbud. 
Kåring av vinner i uke 5. 
Geoteknisk rapport forventes ferdig om 5-7 uker. 

O Ivar S.  

5 -19 Utvidelse av mandat, delprosjekt 1. 
Vedtak i HFD nov.2018: ««Rådmann vurderer om hele eller deler av 
St. melding 15 «Leve hele livet» skal inngå i delprosjekt 1. sitt 
mandat, da i en planleggings/kartleggingsfase». 
Forslag til mandat behandles i Rådgivende gruppe 18.01.19. 

O 

D 

B 

Torny D.S. 
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Vedtak i styringsgruppa:  
Styringsgruppa slutter seg til forslaget fra rådgivende gruppe. 
Mandat til DP1: 
DP1. gjør seg kjent med St.Melding 15, og gjør prioriteringer innen 
satsningsområdene. DP1 planlegger kartlegging av behov og 
utfordringer i de tre virksomhetene Plo, Bam og Fam.Helse. 
Gjennomføringen av kartleggingen legges til linja. 
Videre anbefales endring av prosjektdeltakere i dette arbeidet: 
Fagutviklingssykepleier Plo, avdelingsledere fra hjemmetjenesten, 
sykehjemmet, Bam og fra Fam.helse. I tillegg deltakelse fra 
kommuneoverlege.  
 

6-19 Delprosjekt 2 
Arbeidsnotat 3 «Morgendagens omsorg», RO des. 2018 
Behandling/ vedtak i styringsgruppa: 
Arbeidsnotat 3 fra RO tas til orientering. 
 

O 

D 

Torny D.S. 

7-19 Prosjektet Morgendagens omsorg, forslag til oppgaver som 
framover legges til linja. 
 
Behandling / Vedtak i styringsgruppa: 
Styringsgruppa slutter seg til forslaget fra Rådgivende gruppe: 

1. Endrings- og utviklingsprosesser (jfr. R.O. rapport) 
fortsetter i prosjektet inntil videre. 

2. Helhetlig tjenesteløp med fokus på større samhandling og 
sømløshet fortsetter i prosjektet. 

3. Arbeidet med organisering og bemanning i pleie og omsorg 
fortsetter i prosjektet, inntil fremtidig modell er vedtatt i 
styringsgruppa/ evt. politisk behandling. 
 Arbeidet legges deretter til linja ( se pkt. 4 under) 

4. Innplassering av ansatte i ny organisering trekkes ut av 
prosjektet, da retningslinjer allerede er utarbeidet og pol. 
godkjent. Gjennomføringen av ny innplassering legges til 
linja. 

 

O 

B 

Torny D.S. 

8 -19 Møteplan 2019 
Datoer som er satt framover: 

 15.02.19 kl 14.30 - 15.30 

 20.03.19 kl 12.00 – 14.00 

 30.04.19 etter kl 12.00 
 

  

9-19 Evt. 
Valg av miljø/energi -  rådgiver som skal bistå juryen i plan og 
designkonkurransen. 
Behandling i styringsgruppa: 
Det engasjeres en miljø- og energirådgiver for å bistå i evalueringen 
av forslagene. Enten engasjeres en rådgiver direkte (forutsatt verdi 
under 100’), eller det engasjeres en rådgiver under juryformann sitt 
engasjement. PL tar dette videre. 

 Torny 
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                                 Referat 
 

Navn på organet som har møte: 
Møte i styringsgruppa – Morgendagens omsorg – del 3 
 
Sted: Teknisk 
          

Møte nr. 5 -2019 

Møtedato:   
11.04.19 
 
 
Kl 11.00 -12.30 
 

Beathe Sandvik Meland 
Kristin R. Storø  

Kristin Strømskag, forfall  
Pål Terje Bekken, forfall 
Thomas Sandvik 

 
Ivar Sæther -Skype  
Torny D. Sørlie  

 

 

 
Sted:  
Møterom Teknisk 

 

 

Møteleder:  
Beathe 

 
Referent:  
Torny 

 

 
Sak nr Saksopplysninger – jf saksliste. Orientering/Drøfting/Beslutning Type Ansvarlig 
14 -19 Godkjenning av referat 24.01.19, 07.03.19 og 12.03.19 

Møtereferat 24.01 og 7.03 godkjennes 
 
Referat 12.03.19 godkjennes med følgende tilføyelse i 
sak 13-19:   
En endring av høydebestemmelsene på inntil to meter på område 
BOP_1 kan foretas som en mindre endring av plan da endringen i 
liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen. Dette går ikke ut 
over hovedrammene for planen og berører heller ikke hensynet til 
viktige natur- og friluftsområder.  
  

  

15-19 Plan- og designkonkurransen -  Klage på juryens kåring 
Frøya kommune har fått medhold i klagesaken. 
Abakus tilskriver tilbyderne om resultatet via Merchell. 

 

  

FRØYA KOMMUNE 
Kraft og mangfold 
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16-19 Delreguleringsplan Bekken 

Behandling i styringsgruppa: 
Det er lagt inn bestilling på en mindre reguleringsendring av 
maksimalt tillatt høyde for området BOP_1 Bekken. 
Endringen av planen er sendt ut på begrenset høring i 2-3 uker og 
behandles så politisk.  
Endringen skal vedtas av hovedutvalg for forvaltning og 
kommunestyret.  
 

  

 

17-19 Utredning av bo og driftsform rus og psykisk helse 
Saksunderlag: 
Sluttrapport - Utredning av bo og driftsform rus og psykisk helse 
 
Behandling i styringsgruppa: 
Det foreligger nå 3 ulike rapporter vedr bo og driftsform /psyk.helse 
og rus, behovskartlegging og rapport fra RO. 
Styringsgruppa ber om at det utarbeides en helhetlig oversikt i form 
av en visuell modell over boligbehov, hvilken type boliger (for hvem 
og hvor). Det er da lettere å se alt under ett, og hva dette konkret 
medfører. Fremtidig organisering og funksjoner er en del av dette. 
Dette presenteres i Forum Helse for diskusjon. Det utarbeides 
anbefalinger som grunnlag for videre politisk behandling.  
 

 

  

18-19 Videre møtedatoer i styringsgruppa 
Datoer bør også samkjøres med Link Arkitektur, og forut for møter i 
KST. Torny lager forslag som legges fram i møte 30.04. 
 

  

19 - 19 Evt. Ingen saker 
 

  

 



Referat møte i regionrådet i Orkdalsregionen 

Tid: 22. mars 2019, 1000-1400 

Sted: Rådhuset Krokstadøra, Snillfjord  

Til stede: Berit Flåmo, Beathe Meland, Ole L Haugen, Dag Willmann, Laila Hjertø, Geir Ove Storstein, 

John Lernes, Hallgeir Mjønes, Birger Hellan, Odd Jarle Svanem, Ola Rognskog, Råg Ranes, Ola T 

Heggem, Line Flaatten, Birgit Reisch, Are Hilstad, Roy Fritzon, Ola Øye, Oddbjørn Bang, Svein H 

Berdal, Asbjørn Leraand, Jan-Yngvar Kiel, Bjørn Buan (ref) 

Gjester/innledere: Torodd Østerås (Staten vegvesen), Vigdis Espnes Landheim (Trøndelag 

Fylkeskommune), Per Arne Kaarstad (KS), Tor Åm (St Olavs hospital), Jimmy Wikell (Orkdal 

kommune), Jannicke Blåsberg (St Olavs hospital) 

 

Sakliste 

1: Innkalling, sakliste og opprop 

Innkalling og sakliste ble godkjent. 

2: Presentasjon av ny daglig leder av Orkdalsregionen.  

Kari Frøseth tiltrer stillingen som daglig leder for Orkdalsregionen fra 20. august 2019. Hun ble ønsket 

velkommen og fikk presentere seg. Kari har vært tilsatt hos Fylkesmannen i Trøndelag i en årrekke, 

og hun har bosted i Trondheim kommune/Byneset. Under presentasjonen trakk hun fram et ønske 

om å få møte hver enkelt av kommunene i Orkdalsregionen så snart som praktisk mulig etter at hun 

har tiltrådt. Kari har takket ja til invitasjon om å delta i Orkdalsregionens planlagte strategisamling 5.-

7. juni 2019 i Rørvik. 

3: Strukturendringer i Statens vegvesen, trafikkstasjoner i Trøndelag: Uttalelse fra Orkdalsregionen 

til KS 

Seksjonssjef Torodd Østerås fra Statens vegvesen (SVV) orienterte om planlagte struktur-

endringer som gjelder et stort antall trafikkstasjoner i Trøndelag. SVV har fått i oppdrag fra 

Samferdselsdepartementet å foreslå en ny tjenesteleveransemodell og tjenestestruktur for trafikant- 

og kjøretøyområdet innen 10. mai 2019. Endringene skal føre til økonomiske innsparinger. Som 

underlag for prosessen har konsulentselskapet Cap Gemini utarbeidet en områdegjennomgang av 

SVVs trafikant- og kjøretøyvirksomhet. 

Endringene i SVV vil medføre overgang til flere digitale tjenester og mer samarbeid med lokale 

godkjente bilverksteder. Det legges også opp til kortere åpningstider for publikumstjenester 

(gjeldende fra 23. april), og tjenestetilbudene vil bli mer sentralisert. Konkret legges det opp til at 

Trafikkstasjonene på Ørlandet, Orkdal og Oppdal vil få begrensede åpningstider og et redusert 

tjenestetilbud. 

Per Arne Kaarstad fra KS var invitert til møtet for å orientere om innholdet i KS sin høringsuttalelse til 

forslaget fra SD/SVV, etter at KS nylig hadde behandlet saken i sitt styremøte i KS Trøndelag. Der ble 

det uttrykt bekymring over konsekvenser for distriktene, slik som kvalitet på tjenestetilbud, 

problemer med kjøreskoleopplæring i videregående skole, og økt reisetid. KS tilrår at eksisterende 

tjenestetilbud opprettholdes inntil selvbetjeningsløsninger og ambulerende løsninger etableres, f eks 

for førerprøver. KS frykter at yrkessjåførutdanningen kan bli svekket som følge av endringene. KS 



advarer mot at et antall av dagens trafikkstasjoner vil falle bort, slik at fylkene blir stående igjen med 

kun en trafikkstasjon i hvert fylke. Store reiseavstander vil ikke være samfunnsøkonomisk 

bærekraftig, og sentraliseringen vil utfordre nullvekstmålet for personbiltrafikken i Trondheims-

området. KS advarer mot at andre enn Statens vegvesen skal tillates å gjennomføre førerprøver. Av 

hensyn til trafikksikkerheten anbefaler KS at standard og kvalitet på tjenester ved førerprøver 

opprettholdes på et likt nivå over hele landet.  

Under ordskiftet ble det kommentert at endringene som foreslås vil innebære en betydelig 

sentralisering, og at de i realiteten ville føre til avvikling av tjenestetilbudet i distriktene, bl a ved at  

kjøreskoletilbudet for distriktene vil kunne bli svekket. Det kom imidlertid også fram at ny, digital 

tjenesteutvikling vil kunne kompensere for en del oppmøtepliktige tjenester. I møtet ble det uttrykt 

bekymring over de foreslåtte endringene for SVV i fylket, og motsvarende uttrykk for støtte til KS sin 

uttalelse. 

 Oppfølging: Regionrådet uttrykker ønske om at Orkdalsregionen utarbeider en egen uttalelse via 

Arbeidsutvalget  (AU) som videresendes KS og Statens vegvesen. 

 

4: Utkast til strategiplaner fra Trøndelag fylkeskommune, Uttalelser fra Orkdalsregionen? 

Forslag til ny fylkeskommunal kompetansestrategi.  

Et forslag til uttalelse var sendt ut sammen med innkallingen, for kommentarer før møtet. Uttalelsen 

ble stående uten innsigelser. 

Vedtak: Uttalelse fra Regionrådet signert av kommunenes ordførere oversendes Trøndelag 

fylkeskommune (frist 22. mars 2019) 

Delstrategi Gods. Høringsfrist 15/4-19.   

Kommunene hadde mottatt utkast til delstrategi for gods fra Trøndelag fylkeskommune for 

kommentar.  

Ola Øye la fram en presentasjon og viste en video om framtidsrettede transportløsninger for sjø og 

bane, inkludert omlasting fra bil. Presentasjonen ble møtt med positiv interesse. 

Fylkeskommunens utkast til godsstrategi ble møtt med generelt positive reaksjoner, men det ble 

også vist til noen forbedringsområder. Det ble vist til føringene fra Strategisk næringsplan for 

Orkdalsregionen, og til «Orkdalspakken «. 

Det kom fram at Fylkeskommunens strategi i for liten grad hadde tatt hensyn til transport via 

sjøvei/havn og til vurderinger fra transportnæringen. Strategien påpeker at transportkapasiteten 

langs veinettet i fylket vil bli utfordret i årene framover. Trass i vesentlige forbedringer i aksen 

Frøya/Hitra –Orkanger, henger fylkesveiene om Agdenes og Rindal etter. 

Foreslått omlastingsterminal på Torgård utenfor Trondheim mangler finansiering i overskuelig 

framtid, og det er nødvendig å tenke alternativer, både på vei, bane og sjø.  

Bedrifter i Orkdalsregionen har transportbehov via Orkdalen og langs E6.  En «omlastings-hub» på 

Berkåk kan framstå som et interessant alternativ.  

Oppfølging: Oddbjørn Bang utarbeider et utkast til felles uttalelse som sendes rundt for kommentar. 

  



«Balansekunst. Kulturstrategi for Trøndelag» Høringsfrist 8/4-19. 

Fylkeskommunen har sendt ut utkast til kulturstrategi på høring. Odd Jarle Svanem foreslo at han 

kunne utarbeide et utkast til høringsuttalelse, på grunnlag av kommunens innsats og ambisjoner på 

området. 

Oppfølging: Odd Jarle Svanem utarbeidet utkast til felles uttalelse som sendes rundt for kommentar  

 

5: Strategisamling Rørvik i møte med Namdalsregionen 

Regionrådet skal gjennomføre en strategisamling 5-7. juni, med overnatting i Rørvik. Forberedelsene 

til samlingen er godt i gang. Avtaler med Namdal regionråd, med reisebyrå om transport og 

overnatting er på plass. Det er innhentet tilbud på ekstern støtte for fasilitering av samlingen og 

strategiprosessen. Invitasjon og påmelding sendes ut.  

6: Kreftkoordinator, status og plan for videre arbeid 

I ordførermøtet i januar ble det signert avtaler om felles kreftkoordinatorstillinger for 2019 på hhv 20 

prosent og 60 prosent. Orklandskommunene og Hitra valgte å begrense seg til 20-prosentavtalen. De 

øvrige «SiO-kommunene» signerte begge avtaler. Stillingene ble besatt av tidligere prosjektansatt, 

med første arbeidsdag 11. februar. Skaun er vertskommune. Som del av avtalene skal ordningen i 

2019 evalueres innen september 2019. Det legges opp til å få fram resultater allerede før sommeren, 

av hensyn til budsjettprosessen for 2020 og framover. 

Det foreligger en sluttrapport fra arbeidet i prosjektstillingen fra SiO-samarbeidet fram til høsten 

2018. Den er sendt ut til alle deltakerkommuner, og skal legges ut på hjemmesiden til 

Orkdalsregionen.  

7: Endringer i audiograftilbudet i Orkdalsregionen, uttalelse og dialog med Helse Midt-Norge 

Helse Midt-Norge har varslet innstramming av avtaler med Øre-Nese-Hals-leger i Midt-Norge. 

Eksisterende samarbeid mellom selvstendige audiografer og avtalespesialister skal opphøre. Et nytt 

tilbud om høresentral bl a på Orkanger har vært nevnt som kompenserende tiltak.  

Arbeidsutvalget har i den forbindelse sendt inn en bekymringsmelding til styret for Helse Midt-Norge. 

Henvendelsen ble registrert og overført til administrasjonen uten egen behandling i styret.  

Under påfølgende diskusjon framkom misnøye med Helse Midt-Norges behandling av saken og 

bekymring omkring tap av et velfungerende tilbud i flere distriktskommuner. Leder av Regionrådet vil 

be om et møte med Helse Midt-Norge. 

 

Oppfølging: Regionrådets leder anmoder om et møte med Helse Midt-Norge 

8 Status for legevakt og KAD under felles akuttenhet ved St Olavs hospital avd. Orkdal  

Samhandlingsdirektør Tor Åm ved St Olavs hospital var invitert til å orientere. Han kom i følge med 

kommuneoverlege/faglig leder ved sengeposten Jimmy Wikell, kommunalsjef i Orkdal, Kristin 

Wangen og seksjonsleder Jannicke Blåsberg ved sengeposten. 

Tor Åm presenterte status for St Olavs ambisjoner og planer for Orkdal sjukehus i årene framover. Ny 

oppgavedeling vil endre tilbudene og gi nye muligheter. Det felles mottaksprosjektet er en mindre 

del av disse planene. 

Når byggearbeidene ved Orkdal sjukehus avsluttes ved utgangen av året, skal legevakt og 

pasientmottak samlokaliseres. Sengeposten blir ikke samlokalisert med legevakt, som først planlagt. 



Sengeposten drives sammen med observasjonsposten ved St Olavs. Antall kommunale senger er fra 

2019 redusert fra 7 til 5 senger. Per i dag ser det ut til at kommunene vil kunne forvente en 

økonomisk gevinst for 2019 gjennom dette kostnadskuttet.  

Jimmy Wikell orienterte om status for drifta av de kommunale oppgavene. Oppstart av arbeidet ved 

sengeposten og legevakta har i hovedsak gått greit, med noe lavere aktivitet under oppstarten, 

grunnet opplæring i rutiner og nye IKT-systemer. Ved legevakta er det per i dag foreløpig få reelle 

endringer, ut over at hjelpepersonalet er overført ny arbeidsgiver og underlagt felles ledelse og 

administrasjon under St Olavs hospital. 

Regionrådet tok redegjørelsen til orientering. 

 

9: Forslag om Regional plan for arealbruk fra Trøndelag fylkeskommune 

Seksjonsleder Vigdis Espnes Landheim fra Trøndelag fylkeskommune orienterte om bakgrunnen for 

fylkeskommunens initiativ. Orkdalsregionen hadde gjennom sitt arbeidsutvalg allerede avlevert en 

høringsuttalelse, der regionen hadde uttrykt generell skepsis til fylkeskommunens forslag. Skepsisen 

var begrunnet i de begrensninger en slik plan vil kunne føre til for kommunenes planer for egen 

utvikling. 

Landheims redegjørelse var oppklarende, men posisjonene mellom fylkeskommunen og kommunene 

i Orkdalsregionen lå likevel fast. 

Regionrådet tok redegjørelsen til orientering. 
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Til eierkommunene i TrønderEnergi  
 
TrønderEnergi er i vinden, bokstavelig talt. Dette er en utfordrende situasjon utad og innad, 
samtidig er selskapet tilfreds med at vi har klart å realisere de målene som ble satt for snart 
10 år siden. I 2010 kjøpte TE 50% av Sarepta (NTE eier den andre 50%-en), med mål om å 
realisere 1 TWh med ny produksjon i Trøndelag. Årsaken til dette er og var;  
 

• ny fornybar energiproduksjon er en viktig del av løsningen på klimautfordringen, og Norges 

sitt bidrag i å oppfylle våre internasjonale klimaforpliktelser mot FN 

• vindkraftproduksjon er en naturlig del av TEs virksomhet 

• TE har aktivt jobbet med vindkraft i større skala siden midten av 2000-tallet 

• Trøndelag var et underskuddsområde for kraftproduksjon (med høye priser og dårlig 

forsyningssikkerhet i kuldeperioder) 

• det ble vurdert som en vekstmulighet innenfor det som er vår kjerneoppgave  

• Stortinget vedtok enstemmig i 2012 fornybardirektivet, hvor målet var å bygge ut 10% mer 

fornybar produksjon. Målet var at 50% burde bygges i Norge. 

• Det forventes økt elektrifisering som øker behovet for kraft, bla i transportsektoren  

TrønderEnergi har for å realisere dette målet over flere år arbeidet tett sammen med eierne. 
TE har gjennomført emisjon med KLP (med enstemmig vedtak i kommunestyrene i alle 
eierkommunene), og det har over flere år blitt gjort vedtak både i eierkommunene og i 
selskapets generalforsamling. Det har ikke vært bare enkle beslutninger, men selskapet har 
opplevd at det er og har vært en sterk forankring om strategien til selskapet.  
 
De siste årene har TrønderEnergi bidratt til investeringer i vind og nye regional- og 
sentralnettlinjer for opp mot 20 milliarder i Trøndelag. Dette styrker forsyningssikkerheten i 
regionen, ikke minst mot kysten, og vekstmulighetene for blant annet havbruksnæringen i 
Trøndelag. Dette gjør at næringslivet går godt i regionen, og at vi er godt rustet for 
ytterligere vekst i næringer hvor kraftproduksjon er en viktig faktor. 
 
Den forretningsmessige lønnsomheten i vindkraft har hatt en positiv utvikling de siste årene. 
Teknologiutviklingen har bidratt til fallende priser (og høyere master med større effekt) på 
turbinene, og det kan i dag bygges ut vindkraft uten subsidier. I sum har dette medført at 
fokuset på hvor mye ny vindkraft Norge skal bygge blitt ytterligere aktualisert.  
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Myndighetene la 1. april i år frem en plan for fremtidige konsesjonsområder for vind, og 
selskapet imøtekommer en politisk debatt om videre utbygging av vindkraft. Dette er 
imidlertid prosjekter som ligger flere år frem i tid, og hvor konsesjonsprosessene ennå er år 
frem i tid.  
 
Dagens situasjon er at TrønderEnergi eier i underkant av 8% i Fosen Vind, og eierandeler på 
30% i Frøya, Stokkfjellet og Sørmarkfjellet. Selskapet skal drifte disse tre parkene, i tillegg til 
Roan (Fosen Vind) og Hundhammerfjellet. Til sammen utgjør de siste tre prosjektene 
investeringer på ca. 3 mrd. og vil eies sammen med Stadtwerke München (SWM).  
 
Vi har fått tillatelse fra nasjonale myndigheter om å starte arbeidene på alle prosjektene. 
Prosjektene har i forkant av godkjenningene vært gjennom flere år med planarbeid og lokale 
godkjenningsprosesser.  
 
Som dere er kjent med gjennom media har den lokale motstanden, da spesielt på Frøya, økt i 
den senere tiden. Medieoppmerksomheten og de ulovlige aksjonene er naturligvis 
utfordrende for fremdriften, men administrasjonens og styrets oppgave er å ivareta 
selskapets og eiernes interesser. Vi har dessverre ikke mulighet til å gå i detalj på det som 
skjer i det enkelte prosjektet og hvordan den videre prosessen vil bli, men både styreleder og 
konsernsjef er klare til å svare på direkte henvendelser fra kommunene.  
 
Til slutt 
 
Statnetts anslag er at det innenlandske strømforbruket vil øke med 30-50 TWh for å nå den 
tverrpolitiske ambisjonen om å realisere lavutslipssamfunnet innen 2050. 
Norge hadde i 2018 et kraftoverskudd på 10 TWh. Til sammenligning hadde Midt-Norge et 
kraftunderskudd på 8 TWh. 
 
Ny fornybar kraftproduksjon i vår region skal brukes til å dekke opp det nåværende og 
fremtidig økende behovet for kraft i Midt-Norge. 
 
For å bidra til dekke regionens behov for billig og fornybar energiproduksjon jobber 
TrønderEnergi med flere virkemidler:  
- få maksimalt ut av vannkraftressursen,  
- utvikle ny vindkraft,  
- og en offensiv tilnærming i arbeidet for å utvikle nye energiløsninger. 
 
 
 
Per Kristian Skjærvik      Ståle Gjersvold 
Styreleder        Konsernsjef 
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Konsernsjefen har ordet 
Ståle Gjersvold 

På vår vakt 
TrønderEnergi - og energibransjen - står ved et veiskille som krever mot. Vi har over flere år beveget 
oss fra å være et tradisjonelt vertikalintegrert kraftselskap, til å bli et rendyrket produksjonsselskap 
med eierposisjoner i energibasert infrastruktur. Etter flere år med omstrukturering for å posisjonere 
konsernet innen vindkraft, er vi nå inne i en vekst- og konsolideringsfase. 

Det siste året har vært krevende for organisasjonen, blant annet med mange store beslutninger som 
vil definere TrønderEnergi i mange år fremover.  Vi solgte sluttbrukervirksomheten til Fjordkraft - 
sammen med NTE og KLP etablerte vi grunnlaget for et stort Midt-Norsk nettmonopol - og med 
Stadtwerke München (SWM) startet vi et industrielt samarbeid om utbygging og drift av ny vindkraft. 
I sum vil disse tre prosessene tydeliggjøre og styrke vår kompetansebase betydelig, samt øke vår 
konkurransekraft som operatør av fornybar kraft.  

Klimautfordringene og veien mot fornybarsamfunnet har kraft til å endre næringer, men også til å 
skape nye lønnsomme markeder. Det vil kunne endre energiselskapenes rolle, men vil gi oss nye 
vekstmuligheter. TrønderEnergi har som ambisjon å ta ledende posisjoner innen fornybar produksjon 
og energirelatert infrastruktur – og utnytte det finansielle handlingsrommet vi har etablert i tett 
samarbeid med våre eiere.  

En av våre styrker er at vi har god tilgang til de beste utdannings- og kunnskapsmiljøene i Norge. Vi 
lanserte nylig en nasjonal satsning innen utbygging av infrastruktur for el-bil lading (Morel). Dette 
viser at vi prioriterer, og er åpen for kunnskaps- og forretningsutvikling der vi besitter naturlige 
fortrinn som kraftprodusent - eller som langsiktig eier av energirelatert infrastruktur. 

Vår viktigste misjon er å skape lønnsom grønn vekst, samtidig som vi kontinuerlig effektiviserer og 
industrialiser vår operative virksomhet innen vann og vind. Vi har en fremoverlent organisasjon, men 
vi må fortsette å styrke vår kjernekompetanse innen eierskapsforvaltning, fornybare teknologier, 
utbygging, kraftproduksjon og krafthandel. Og ikke minst må vi styrke vår evne til å kommersialisere 
de idéene og den kunnskapen vi besitter, til nye forretningsmuligheter og etablering i nye markeder. 

De viktigste forutsetningene for å lykkes med å skape lønnsom vekst er å ha en tydelig retning, god 
kompetanse og en selskapsstruktur som gir gjennomføringskraft – samt bygge videre på den sterke 
pionerkulturen som er etablert gjennom generasjoner. TrønderEnergi ble nylig kåret til en av landets 
beste arbeidsplasser gjennom «Great Place to work» (GPTW). Dette har vært, og er, et langsiktig 
satsningsområde for konsernet. Uten fornøyde og motiverte medarbeidere lykkes vi ikke. 

TrønderEnergi har sterke verdier og stolte tradisjoner både gjennom at vi er «eid av folket, og 
gjennom vårt samfunnsansvar. Vår målsetting er å gjenskape denne kraften på veien mot 
fornybarsamfunnet. Vi har gjennom de valgene vi har tatt, staket ut vår kurs videre – og har sterk tro 
på at fortsatt målrettet arbeid vil gi grønn vekst og verdiskapning til nytte for samfunnet, og til det 
beste for våre ansatte og våre eiere. 



Organisasjon 
Konsernsjef Ståle Gjersvold er daglig leder av morselskapet og leder av TrønderEnergi-konsernet. 

TrønderEnergi er et kraftkonsern som ved utgangen av 2018 hadde kjernevirksomhet innenfor 

produksjon og distribusjon av fornybar energi. Konsernet har virksomhet i Norges og hovedkontoret 
ligger ved Lerkendal i Trondheim. TrønderEnergi er eid av 24 kommuner i Sør-Trøndelag, Kommunal 

Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap (KLP) og Nordmøre Energiverk AS. Oversikt over 

aksjonærene finnes i note 27 i konsernets regnskap. 

Ved utgangen av 2018 besto konsernet av virksomhetsområdene (også benevnt segment) energi, 

nett og øvrig. Innenfor energiområdet har det igjen vært en todeling av virksomheten. Disse 

organisasjonsenhetene er benevnt Produksjon og Marked. 

Energi 

Produksjon 

Marked 

TrønderEnergi 

Nett 

Distribusjonsnett 

Regionalnett 
Kundeservice 

Øvrig 

I løpet av 2018 har konsernet solgt strømsalgsvirksomheten til Fjordkraft AS, og offentliggjort at det 

arbeides med sikte på å slå sammen nettselskapene TrønderEnergi Nett AS og NTE Nett AS til et 

felles midt-norsk nettkonsern. Hensyntatt dette består konsernets kjernevirksomhet ved inngangen 

til 2019 av vann- og vindkraftproduksjon. 

Konsernstaben i TrønderEnergi AS, som ved utgangen av 2018 besto av 38 ansatte og 38 årsverk, har 

en todelt rolle i konsernstrukturen. 

Konsernstaben er ansvarlig for eierutøvelse i datterselskapene gjennom å inneha styreverv og 

gjennom å fastsette overordnede konsernføringer. Føringene er hovedsakelig innenfor områdene 

økonomi, finans, juridisk styringsstruktur, kommunikasjon/merkevare og strategisk HR. I tillegg til 

konsernføringer har konsernet styringsprinsipper som gjelder alle selskaper og som er tilpasset 

kravene om nøytralitet og funksjonelt skille som gjelder for nettvirksomhet. 

Konsernstaben er også intern tjenesteleverandør til forretningsområdene innen regnskap, lønn, IT, 

HR, juridiske tjenester, eiendomsdrift og kommunikasjon/merkevaretjenester. Forretningsområdene 

står relativt fritt til å løse sine behov for øvrige støttetjenester. 

4 
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Segment Nett 
Konstituert nettdirektør Bjørn Rune Stubbe leder forretningsområde Nett. Forretningsområdet 
består av selskapet TrønderEnergi Nett AS (TEN), TrønderEnergi Nett Sør AS (heleid datterselskap av 
TEN) og TrønderEnergi Service AS. TEN er et 95,91% eid datterselskap av TrønderEnergi AS. 
Resterende aksjer på 4,09% eies av Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap (KLP). 
TrønderEnergi Service AS er et heleid datterselskap av TrønderEnergi AS.  

TEN har ansvar for energitransport, utbygging, drift og vedlikehold av regionalnettet i Sør-Trøndelag, 
og distribusjonsnettet i 14 kommuner i fylket. Selskapet har områdekonsesjon i kommunene 
Agdenes, Frøya, Hitra, Klæbu, Malvik, Meldal, Melhus, Osen, Roan, Selbu, Skaun, Trondheim, Tydal 
og Åfjord samt deler av Orkdal og Snillfjord. 

Ved årets utgang var det 268 ansatte i TEN (inkl TrønderEnergi Nett Sør). Antall årsverk var 261. Med 
268 ansatte og 160 789 kunder er selskapet en stor arbeidsgiver i Midt-Norge, og er Trøndelags 
viktigste transportør av elektrisk energi. Nettleien i konsesjonsområdet er blant landets laveste og 
leveringssikkerheten er god. Selskapet har som mål å være et av Norges mest effektive nettselskap, 
noe som vil bidra til å holde en lav nettleie også i fremtiden. 

TrønderEnergi Service AS er intern tjenesteleverandør av fakturerings- og kundesentertjenester til 
TrønderEnergi Nett. Ved utgangen av året hadde TrønderEnergi Service AS 26 ansatte og 25 årsverk. 
Fra mars 2018 ble TrønderEnergi Service AS organisert som en del av segment Nett. 

Segment Energi 
Forretningsområde Produksjon 
Energidirektør Tormod Eggan leder forretningsområde Produksjon, som har ansvaret for 
kraftproduksjon og kraftomsetning i engrosmarkedet. Forretningsområdets virksomhet utføres 
gjennom selskapene TrønderEnergi Kraft AS og TrønderEnergi Vind Holding SA som er heleide 
datterselskap av TrønderEnergi AS, samt i de deleide selskapene Kraftverkene i Orkla (35 %), Driva 
kraftverk (75 %) og Usma Kraft AS (80 %).  

Forretningsområdet har eierandeler i 15 vannkraftverk og flere vindkraftverk, med samlet 
normalproduksjon på 1.855 GWh, inklusive en tilsigsavhengig kraftrettighet i Nea kraftverk. 

For mer informasjon om konsernets kraftproduksjon henvises det til note 18 i konsernets regnskap. 

Ved utgangen av 2018 ble det tatt beslutning om bygging av fire nye vindparker i Trøndelag. 
Investeringene vil bli realisert i samarbeid med Stadtwerke München (SWM).  SWM blir også 
majoritetseier i TrønderEnergis eksisterende vinkraftportefølje, som har en normalproduksjon på 229 
GWh. Gjennom transaksjonen med SWM ble eierskapet til eksisterende og nye vindparker solgt til et 
nyopprettet selskap Midgard Vind Holding AS, som eies av SWM (70%) og TrønderEnergi AS (30%). 
TrønderEnergi og SWM har også opprettet et felles operatørselskap, TrønderEnergi Vind AS 
(eierandel TrønderEnergi 51%, eierandel SWM 49%), som skal bygge, drifte og utvikle disse 
prosjektene videre fremover.  

Ved årets utgang var det 74 ansatte og 70 årsverk i forretningsområdet Produksjon. 
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Forretningsområde Marked 
Tarje Holskil leder forretningsområdet Marked. Forretningsområde Marked besto av 
handelsvirksomheten og utvikling av nye virksomhetsområder. Ved årets utgang var det 27 ansatte 
og 26 årsverk i forretningsområdet. 
 
Handel overvåker og analyserer kraftmarkedet og har som hovedoppgaver å delta i optimalisering av 
vannkraftproduksjon og handle aktivt ved den finansielle nordiske kraftbørsen. Handelsvirksomheten 
har hovedansvar for avregning av balansetjenester og oppfølging av finansiell krafthandel. 
 
Forretningsområdet har videre ansvaret gjennomføring av strategi- og forretningsutviklingsprosjekter 
knyttet til innovative produkter og tjenester.  
 
 

Øvrig virksomhet 
Øvrig virksomhet gjelder hovedsakelig selskapene Energibygget AS og Terminalveien 7 Berkåk AS. 
Selskapene eier forretningskontorene til TrønderEnergi og har ingen ansatte.  

 

Årsberetning 
Strategi – TrønderEnergi er klar for vekst  
Energibransjen påvirkes av globale trender og en svært høy utviklingstakt, som både gir nye 
muligheter men også store utfordringer for de tradisjonelle kraftselskapene. Av større makrotrender 
som påvirker TrønderEnergi i betydelig grad ser vi blant annet vekst i energibruk, stort fokus på 
fornybar energi og økende elektrifisering som noen av de viktigste. En rekke teknologitrender gir 
også muligheter, blant annet lagringsteknologier, maskinlæring og AI, robotikk og sensorteknologi.   
 
I Norge ser vi flere utviklingstrekk som påvirker energibransjen, blant annet at store konsumenter blir 
produsenter og danner egne energiselskap, flere aktører gjør betydelige investeringer i avansert 
energirelatert infrastruktur og komplekse lokale microgrids utfordrer den tradisjonelle verdikjeden 
med produsent, distributør, energisalg og konsument.  
 
TrønderEnergi har i løpet av 2018 gjennomført omfattende restruktureringsprosesser for å fokusere 
konsernet og rigge selskapet for fremtidig vekst. Gjennom disse strukturprosessene er TrønderEnergi 
et konsern med fokusert kjernevirksomhet knyttet til utvikling, finansering, eierskap og drift av 
produksjon og annen energirelatert infrastruktur. Strategiarbeidet i 2019 vil fokusere på to 
elementer: vekst og «operational excellence». 
 
TrønderEnergi har ambisjoner om vekst 
Samarbeidet med Stadtwerke München på vindutbygging/operatørskap, utløsing av opsjon drift av 
vindparken på Roan, utvikling og lansering av konsept for elbillading (Morel) og deltakelse i store EU-
prosjekter knyttet til fremtidens energiløsninger er noen eksempler på at TrønderEnergi er offensive. 
Gjennom 2019 vil TrønderEnergi etablere et «Målbilde 2030», som gir en tydelig vekstambisjon og 
strategisk retning for konsernet med utgangspunkt i vår kjernevirksomhet.  
 
«Operational excellence» 
Skal TrønderEnergi lykkes med satsingene fremover må vi være best på det vi gjør – vi må fokusere 
på «operational excellence» i alle våre prosesser. Dette gjelder både kjerneprosesser som utbygging, 
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asset management, drift og vedlikehold, energy management og forretningsutvikling, men også 
støtteprosesser som anskaffelser, HR og økonomi. Vi må bruke erfaringen fra vann til å bli god på 
vind - og satsingen på vind til å utfordre og videreutvikle oss på vann, og vi må bruke den solide 
kunnskapsbasen vi har i TrønderEnergi til å skape nye forretningsmuligheter innen ny 
energiproduksjon.  Dette arbeidet koordineres gjennom et OU-program, som blant annet skal bidra 
til at vi industrialiserer hvordan vi driver vår virksomhet og at vi har digitale løsninger som 
understøtter måten vi arbeider på. Den enkelte ansatte skal også få en mer effektiv og enklere 
hverdag.  
 
 

Etikk og Samfunnsansvar  
TrønderEnergi er en av de viktigste næringslivsaktørene i Midt-Norge, og vi ønsker å drive vår 
virksomhet på en bærekraftig og etisk ansvarlig måte. TrønderEnergi bygger energiløsninger for 
generasjoner, og vi baner vei for fornybarsamfunnet gjennom vår kjernevirksomhet. 
 
TrønderEnergis styrende dokumenter er førende for konsernet og forretningsområdenes drift, og 
setter klare etiske rammer for vår verdiskapning. Sentralt blant de styrende dokumenter står 
TrønderEnergis nye «Regler om Etikk og Samfunnsansvar», som ble besluttet og rullet ut i 2017.  
Reglene er bindende for alle ansatte og styremedlemmer i konsernet, og stiller en rekke krav til alle 
som opptrer på konsernets vegne. Reglene inneholder blant annet forbud mot korrupsjon og andre 
lovbrudd, gir regler om habilitet og åpenhet, og om varsling om irregulære forhold og konsernets 
krav om forsvarlig håndtering av slik varsling. Reglene gir også forpliktende pålegg om å respektere 
internasjonale menneskerettigheter slik de er nedfelt i FNs menneskerettserklæring, konvensjoner 
og sentrale internasjonale konvensjoner.  Alle ledere i konsernet har deltatt på kurs og 
dilemmatrening i tilknytning til de nye etikkreglene, og ytterligere opplærings- og bevissthetstiltak 
overfor ledere og ansatte er planlagt å gjennomføres fremover.  
 
Konsernet har for øvrig også besluttet en ny overordnet HMS-politikk i 2017 og har en rekke styrende 
dokumenter for HMS-området som ivaretar både ansattes sikkerhet og hensynet til det ytre miljø. 
 
 

Eierstyring og selskapsledelse 
Konsernets prinsipper for eierstyring og selskapsledelse er basert på Norsk anbefaling for eierstyring 
og selskapsledelse (NUES). Med bakgrunn i denne har styret vedtatt «Eierstyring og selskapsledelse i 
TrønderEnergi». Dokumentet er tilgjengelig på  
www.tronderenergi.no/om-tronderenergi/organisasjon/eierstyring. 
 
De formelle eierorganene er generalforsamling og valgkomité.  
 
Selskapet avholder også jevnlige eiermøter der selskapet informerer og drøfter strategisk viktige 
spørsmål med eierne på uformelt grunnlag.  
 
Styret har oppnevnt et revisjonsutvalg. Utvalget har bestått av Margrethe Smith, Morten Bostad og 
Dina Elverum Aune i 2018. Revisjonsutvalget har hatt regelmessige møter gjennom året og 
gjennomgår konsernrapporter og regnskap før fremleggelse i styret. Utvalget har utstrakt samarbeid 
med revisor. Utvalget har foretatt gjennomgang av konsernets prosess for finansiell rapportering og 
organisering av risikostyring og internkontroll. 
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Utbyttepolitikk 
Styret har vedtatt følgende ny utbyttepolitikk for TrønderEnergi AS gjeldende fra og med 2013: 
 

Utbytte på aksjekapitalen skal i normalsituasjoner tilsvare halvparten av det årlige 
driftsrelaterte overskuddet som tilhører majoritetsandelen i konsernet. 

 
 

Redegjørelse for årsregnskapet 
Redegjørelsen for årsregnskapet forklares per segment på driftsresultat og samlet på konsernnivå for 
de øvrige regnskapspostene. For mer utdypende informasjon om segment vises det til 
nøkkeltallsoppstillingen og note 5 i konsernregnskapet. 
 
Regnskapet for 2018 er påvirket av flere transaksjoner som gir store utslag i regnskapet: 

• Kundevirksomheten er solgt til Fjordkraft – dette medfører en regnskapsmessig gevinst på 
240 millioner. Resultat fra virksomheten fram til salgstidspunkt er også reklassifisert til 
«resultat fra avhendet virksomhet». 

• Eksisterende vindparker og vindkraftprosjekter er overført til et nytt selskap, Midgard Vind 
Holding AS. TrønderEnergi eier 30% av dette selskapet og Stadtwerke Munchen eier 70%. 
Transaksjonen medfører en regnskapsmessig gevinst på 270 millioner kroner. Resultatet fra 
virksomheten fram til salgstidspunkt er reklassifisert til «resultat fra avhendet virksomhet». I 
balansen er eksisterende vindparker tatt ut og vi får inn en aksjepost på vår eierandel i 
selskapet. 

• TrønderEnergi og NTE har i 2018 offentliggjort at det arbeides med sikte på å slå sammen 
nettselskapene TrønderEnergi Nett AS og NTE Nett AS til et felles eid nettkonsern. 
TrønderEnergi vil eie 40% av dette selskapet. Transaksjonen er ikke gjennomført per 
31.12.2018 men siden det er vesentlig sannsynlighet for gjennomføring skal resultatpostene 
og balansepostene fra selskapet reklassifiseres til "virksomhet holdt for salg", som nettoføres 
på egen linje i regnskapet. Dette gjelder både resultat, eiendeler og forpliktelser knyttet til 
selskapet. 

 
Konsekvensen av forholdene ovenfor er at en større del av resultatet for 2018 er reklassifisert til 
resultat fra avhendet virksomhet og virksomhet holdt for salg, selv om TrønderEnergi har eid 
selskapene i 2018. I segmentoppstillingen i konsernregnskapet (note 5) presenteres driftsresultat for 
den perioden vi har eid virksomheten, og omklassifiseringen vises i egen kolonne. Dette gir etter vårt 
skjønn et bedre bilde av konsernets driftsresultat i 2018. 
 
I resultatregnskapet er 2017 tall omklassifisert på samme måte som 2018 tallene for å skape 
sammenlignbare tall. Det vil si at driftsresultat i resultatregnskapet både for 2017 og 2018 er uten 
resultat fra de 3 virksomhetene som er solgt i 2018. 
 
 
Omsetning og driftsresultat 
Omsetning i 2018 inklusive virksomhet holdt for salg er 2.118 millioner kroner mot 1.784 millioner 
kroner i 2017. Etter reklassifisering til virksomhet holdt for salg er omsetningen 863 millioner. 
Tilsvarende tall i 2017 etter reklassifisering er 771 millioner. 
 
Driftsresultat for konsernet inklusive virksomhet holdt for salg ble 247 millioner kroner i 2018, mot 
631 millioner kroner i 2017. Etter reklassifiseringen er driftsresultat 71 millioner kroner i 2018 mot 
290 millioner i 2017. Disse tallene inneholder store engangseffekter som er ført under linjen netto 
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andre gevinster/tap som er knyttet til urealiste verdiendringer på kraft- og valutakontrakter for 
sikring av framtidig produksjonsinntekt.  
 
I segmentoppstillingen i konsernregnskapet (note 5) presenteres vi driftsresultat per segment uten 
urealiserte verdiendringer, og disse presenteres i egen kolonne.  
 
 
Segment Energi 
Driftsresultat for segment Energi ble 288 millioner kroner i 2018, mot 299 millioner kroner i 2017. 
 
Produksjonen i 2018 var vesentlig lavere enn i 2017 men motvirkes av en høyere oppnådd kraftpris. 
 
I 2018 ble kraftproduksjon 1.770 GWh mot 2.366 GWh i 2017. Produksjon i 2018 er inkludert 
vindkraftverkene Bessakerfjellet, Valsneset og Skomakerfjellet frem til 20.12.18. Fra denne datoen er 
vindkraftverkene overført til selskapet Midgard Vind Holding AS. 
 
2018 vil bli husket for en uvanlig tørr vår og sommer. I begynnelsen av juli lå det an til at 2018 ville bli 
det tørreste året i vår tilsigsstatistikk som går tilbake til 1958. Nå snudde det i august slik at året som 
helhet ikke er det tørreste, men nedbøren i 2. halvår veier ikke opp for produksjonstapet i 1. halvår. 
I begynnelsen av 2018 var magasinbeholdningen 581 GWh og ved slutten av 2018 520 GWh. 
Gjennomsnittlig magasinbeholdning ved årsskiftet de siste 10 år er 551 GWh.  
 
Hoveddelen av produksjonen omsettes på kraftbørsen. Her ble gjennomsnittlig kraftpris for område 
Midt-Norge (NO3) 42,3 øre pr kWh i 2018 mot 27,6 øre pr kWh i 2017. Gjennom optimalisering 
disponeres kraften for å oppnå best mulig pris gitt de begrensninger som konsesjonsreglement og 
tekniske forhold gir. Fra dette arbeidet ble det oppnådd en merverdi på 0,52 øre pr kWh i 2018. 
Dette sammenlignet med 0,98 øre pr kWh i 2017.  
 
I tillegg er noe av kraften bundet opp i konsesjonskraft- og industrikraftkontrakter og noe prissikres. 
Sikringsgraden i 2018 er noe høyere enn tidligere, og ligger på 40-50% fram til 2020. Hensyntatt 
sikringskontrakter er oppnådd kraftpris 35,5 øre pr kWh i 2018 mot 27,4 øre i 2017. 
 
 
Segment Nett 
Driftsresultat for forretningsområde Nett ble 128 millioner kroner i 2018, mot 234 millioner kroner i 
2017. Nedgangen i driftsresultatet fra 2017 til 2018 skyldes i hovedsak at nettselskapet i 2018 har 
fakturert 81 millioner mindre enn tillatt inntekt, mens man i 2017 hadde fakturert 52 millioner mer 
enn tillatt. Bakgrunnen for endringen i mer/mindreinntekten er i hovedsak at kostnader knyttet til 
tap i nett og overføringskostnader fra overliggende nett er økt i 2018, uten at tariffene og nettleien 
er økt tilsvarende. 
 
Totalforbruket i distribusjonsnettet i de kommunene nettselskapet har områdekonsesjon var på 
3.623 GWh (inkludert nettap) i 2018. Tilsvarende tall i 2017 var 3.512 GWh. Antall nettkunder var 
160.789 ved utgangen av 2018. Til sammenligning var det ved utgangen av 2017 147.998 nettkunder. 
Økningen er et resultat av innlemming av kundene i Kvikne, Rennebu og Gauldal, i tillegg til vekst i 
det opprinnelige konsesjonsområdet. 
 
 
Segment Kunde 
Driftsresultat for forretningsområde Kunde ble 7 millioner kroner i 2018, mot 44 millioner kroner i 
2017. Nedgangen er en konsekvens av at virksomheten er solgt per april 2018. 
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Morselskap og øvrig virksomhet 
Driftsresultat fra øvrig virksomhet ble minus 15 millioner kroner mot 5 millioner kroner i 2017. 
Endringen fra 2017 kommer i hovedsak fra at man i 2017 hadde en engangseffekt (redusert kostnad) 
på 25 millioner kroner. 
 

 

Resultat fra felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskap 
Resultat fra felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskap ble 13 millioner i 2018 mot 51 
millioner i 2017.  
 
 
Netto finanskostnader 
Netto finansposter ble minus 89 millioner kroner i 2018, mot minus 40 millioner kroner i 2017.  

• Netto rentekostnader på 71 millioner kroner i 2018 mot 53 millioner kroner i 2017. 
• Av øvrige finansposter er de største endringene knyttet til valutagevinster. Se note 8 i 

konsernets regnskap for mer informasjon om finansposter. 
 
 
Skatt 
Konsernets skattekostnad ble på 59 millioner kroner i 2018 mot 81 millioner kroner i 2017. 
Se note 14 i konsernets regnskap for mer informasjon om skattekostnad. 
 
 
Resultat fra avhendet virksomhet og virksomhet holdt for salg 
Resultat fra avhendet virksomhet og virksomhet holdt for salg ble 652 millioner kroner i 2018 mot 
273 millioner kroner i 2017.  Resultatet i 2018 inneholder gevinster ved salg av virksomhet på totalt 
529 millioner kroner. Se note 26 i konsernets regnskap for mer informasjon om dette. 
 
 
Årsresultat 
Årsresultat etter skatt ble 588 millioner kroner i 2018 mot 494 millioner kroner i 2017. 
 
 
 
Balanse og likviditet 
 
Eiendeler 
Eiendelene i konsernet utgjorde 9.246 millioner kroner per 31.12.2018 mot 7.937 millioner kroner 
per 31.12.2017. Av dette utgjorde anleggsmidler 3.724 millioner kroner i 2018 og 6.594 millioner 
kroner i 2017. Omløpsmidler utgjorde 1.255 millioner kroner i 2018 og 1.343 millioner kroner i 2017. 
 
Den største forklaringen til økningen i eiendeler er: 

• Løpende investeringer i Fosen Vind ca 250 millioner kroner 
• Kjøp av nettselskapene til Kvikne Rennebu Kraftlag, Gauldal Nett og 49% av Oppdal Everk 
• Investeringer i AMS og regionalnett i nettvirksomheten 
• Likvide midler er økt med 410 millioner kroner til 1020 millioner kroner per 31.12.2018. 
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Videre er fordeling av eiendelene påvirket at følgende forhold: 

• Driftsmidler og bokført verdi av aksjepost i Sarepta knyttet til vindparker er overført til 
Midgard Vind Holding AS og vår andel på 30% i dette selskapet er bokført som «investering i 
felleskontrollert virksomhet». 

• Eiendeler (både anleggsmidler og omløpsmidler) knyttet til nettselskapet er omklassifisert til 
egen linje «eiendeler klassifisert som holdt for salg». 

 
Konsernet har en vedtatt finansstrategi som forutsetter at likviditetsreserven (bankinnskudd, likvide 
finansielle plasseringer og ubenyttede trekkrettigheter) til enhver tid skal utgjøre minst 20 % av 
konsernets omsetning. Per 31.12.2018 var likviditetsreserven 1.532 millioner kroner, hvilket 
representerer 178 % av siste års omsetning. Per 31.12.2017 var likviditetsreserven på 1.404 millioner 
kroner som utgjorde 79 % av omsetningen. Se note 24 i konsernets regnskap for mer informasjon om 
kontanter og beregning av likviditetsreserver. 
 
  
Egenkapital og gjeld 
Sum egenkapital i konsernet utgjorde 4.632 millioner kroner per 31.12.2018 mot 4.147 millioner 
kroner ved utgangen av 2017. Av dette utgjorde ikke-kontrollerende eierinteresser 11 millioner 
kroner i 2018 og 970 millioner kroner i 2017.  
 
Rentebærende gjeld i konsernet er 2.932 millioner kroner i 2018 mot 2.402  millioner kroner i 2017. 
For mer informasjon om rentebærende gjeld, se note 30 i konsernets regnskap.  
 
I konsernet var egenkapitalandelen 50,1 % per 31.12.2018 mot 52,3 % i 31.12.2017.  
 
 

Risikostyring og internkontroll 
Finansiell risiko 
Finansiell risiko i TrønderEnergi består av både markedsrisiko, kredittrisiko og likviditetsrisiko. I tillegg 
er konsernet utsatt for operasjonell risiko og regulatorisk risiko. Rammer og fullmakter for de enkelte 
virksomheter gis av styret og det er etablert løpende rapportering på rammeutnyttelse og 
resultatutvikling.  
 
Sentralt i arbeidet med økonomiske risikoer er risikostyringsverktøyet som er utviklet. Dette benyttes 
i stor grad til å synliggjøre det økonomiske handlingsrom konsernet har gitt ulike scenarier. Modellen 
fungerer både som langtids prognosemodell og til å simulere konsernets økonomiske utvikling under 
usikkerhet og ved ulike strategiske veivalg. 
 
Styret har en årlig gjennomgang av konsernets viktigste økonomiske risikoområder. I tillegg 
rapporteres det kvartalsvis økonomisk status til styret. Styret har også oppnevnt et eget 
revisjonsutvalg. 
 
Agering i rente- og valutamarkedene er forankret i fullmakter gitt av konsernstyret gjennom 
finansstrategien som revideres årlig. Konsernets finansfunksjon er gitt ansvaret å handle i 
kapitalmarkedene. Hovedmålet med finansstrategien er at risikoen fra finansoperasjonene 
gjennomgående skal være lav og bidra til at den totale økonomiske eksponeringen for konsernet 
reduseres.  
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Det overordnede styringsverktøyet er at TrønderEnergi søker å opprettholde en kredittrating 
tilsvarende minimum BBB. Skyggerating offentliggjøres ikke lenger av norske banker, men det søkes 
likevel å opprettholde en finansiell soliditet tilsvarende BBB.   
 
For mer utdypende om finansiell risiko se note 4 i konsernets regnskap. 
 
 

HMS og miljø 
 
HMS 
Sykefraværet totalt for konsernet var i 2018 på 3,6 %. Dette er en forbedring fra 2017 da 
sykefraværet var på 4,1 %. Antall skader med fravær i konsernet var til sammen 9. En av disse var en 
dødsulykke som følge av trafikkulykke i arbeids medfør. Antall skader med fravær har hatt en liten 
økning fra i fjor.  Konsernet har fokus på å utvikle en god sikkerhetskultur og jobber kontinuerlig med 
å forbedre oss innen HMS.  
 
Også i 2018 ble det gjennomført medarbeidertilfredshetsundersøkelser i konsernet via Great Place to 
Work som måler den totale tillitsindeksen. Tillitsindeksen i konsernet er god. Undersøkelsen viser at 
ansatte i konsernet opplever sin arbeidsplass som et sted der de har tillit, er stolte og føler et sterkt 
fellesskap. 
 
TrønderEnergi ble i 2018 sertifisert som en Great Place to Work-bedrift, det betyr at vi oppfyller 
kravene til en global standard som kjennetegner gode arbeidsplasser. Dette er dokumentert gjennom 
en omfattende undersøkelse av medarbeidernes tillit, stolthet og fellesskap på arbeidsplassen. 
 
 
Det ytre miljø  
TrønderEnergis virksomhet påvirker ikke det ytre miljø på andre måter enn det som er vanlig for 
denne type virksomhet. Virksomheten drives i henhold til konsernets styringssystem, gitte 
konsesjoner og aktuelle lover og forskrifter. Elektrisitetsproduksjon fra vann- og vindkraftverk regnes 
normalt som en meget miljøvennlig produksjonsmåte i forhold til andre former for 
elektrisitetsproduksjon.  
 
TrønderEnergi hadde i 2018 ingen hendelser med vesentlig negativ konsekvens for ytre miljø. 
 
 
Likestilling 
Det er 91 kvinner og 342 menn i konsernet. Kvinneandelen utgjør 21 %. TrønderEnergi jobber aktivt 
med å oppnå en god kjønnsbalanse. Vi har tro på at dette bidrar til å skape et bedre resultat og et 
bedre arbeidsmiljø.  Styret består av 4 kvinner og 6 menn. Kvinneandelen utgjør 40%. 
 
 
Diskriminering 
TrønderEnergi arbeider for å forhindre diskriminering. Vi skal proaktivt arbeide for å sikre mangfold i 
vår virksomhet og aldri diskriminere noen på grunnlag av kjønn, seksuell orientering, etnisk eller 
kulturellbakgrunn, politisk ståsted, funksjonshemming eller alder. Dette er beskrevet i 
TrønderEnergis etiske retningslinjer. 
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Aktiviteter omfatter blant annet rekruttering, helhetlig livsfasepolitikk, lønns- og arbeidsvilkår, 
forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Vi jobber i tillegg aktivt med å 
oppnå god kjønnsbalanse. Som en viktig samfunnsaktør er vår holdning at medarbeidere med ulik 
bakgrunn og arbeidsevne er en berikelse for arbeidsmiljøet. 
 
 
Personelloversikt 
Konsernet hadde pr 31.12.2018 433 ansatte. Dette utgjør 420 årsverk. 
 
Gjennomsnittsalder i konsernet er 46,1 år med følgende aldersfordeling: 

• Under 30 år           63 
• 30-39 år                 81 
• 40-49 år                 71 
• 50-59 år               145 
• Over 60 år              73 

 
 

Framtidsutsikter 
De økonomiske resultatene fra kjernevirksomheten i TrønderEnergi er påvirket av både 
markedsbestemte priser, teknologisk- og markedsmessig utvikling, hydrologiske forhold og 
rammebetingelser gitt av offentlige myndigheter. 
 
Styret legger til grunn at kraftprisen i 2018 har vært høyere enn det man kan forvente i et 5 års 
perspektiv. Betydelig utbygging av uregulerbar kraftproduksjon, primært gjennom landbasert vind i 
Norge og Sverige, skaper usikkerhet rundt fremtidig kraftpris i et lengre perspektiv. 
 
Lønnsomheten i nettvirksomheten påvirkes i all hovedsak av de rammebetingelser offentlige 
myndigheter setter og hvor effektivt nettselskapet driver i forhold til sammenlignbare selskaper.  
De offentlige rammebetingelser for nettvirksomheten har overordnet sett for store selskaper vært 
forutsigbare de senere år og styret legger til grunn at dette også fortsetter fremover. Den vedtatte 
integreringen av nettselskapene til TrønderEnergi og Nord-Trøndelag E-verk vil etter styrets 
oppfatning gi grunnlag for ytterligere effektivisering av driften og således styrke de økonomiske 
resultatene fra nettvirksomheten. 
 
Med de operative, strukturelle og strategiske grep konsernet har gjennomført de senere år legger 
styret til grunn at de økonomiske resultatene vil være konkurransedyktige i forhold til 
sammenlignbare selskaper de nærmeste årene. 
 
I et 10-15 års perspektiv står kraftbransjen overfor betydelige endringer. Styret vektlegger at 
konsernet skal ha en aktiv og offensiv tilnærming til de muligheter og trusler det nye fremtidsbildet 
gir. Styret ser betydningen av å øke fokuset på forretningsutvikling og innovasjon kombinert med en 
aktiv holdning til strukturelle tilpasninger som viktige virkemidler fremover. I tillegg anses den solide 
kapitalstrukturen konsernet har etablert over flere år som avgjørende for å utnytte 
forretningsmuligheter i fremtiden. 
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Fortsatt drift 
I henhold til regnskapsloven § 3-3a bekrefter vi at forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og at 
regnskapet er utarbeidet på grunnlag av forutsetningen om fortsatt drift.  
 
 
 
 
 

     
  Trondheim 11. april 2018   
     
     
       

Per Kristian Skjærvik    Ståle Gjersvold 
styreleder    konsernsjef 

     
     
        

Margrethe Smith  Ingvill Kvernmo  Morten Bostad  

     
     
        

Arve Slørdahl  Dina Elverum Aune  Geir Ove Kjesbu 

     
     
        

Rune Olaisen  Roger Harsvik  Karin Skogan Holm 
 



Nøkkeltall konsern Def. Note Enhet 2018 2017 2016 2015 2014

Resultatregnskap
Salgsinntekter mill 863 1 784 1 487 1 523 1 558
EBITDA 1 mill 150 832 613 471 740
Driftsresultat mill 71 643 440 117 533
Resultat før skattekostnad mill -5 653 354 26 378
Årsresultat mill 588 494 282 0 271

Justering for underliggende drift
Urealisert verdiendringer kraft, valuta og rentekontrakter 7 mill 162 0 -11 12 -20
Planendring pensjon mill 0 0 0 0 -104
Nedskrivninger mill 1 -44 -28 156 0
Endring i utsatt skatt grunnrenteinntekt 14 mill 15 6 -16 35 3
Resultat fra ikke videreført virksomhet/holdt for salg 26 mill -529 0 0 -29 9
Andre vesentlige engangsposter mill -3 -36 -1 96 90
Skatt på poster ovenfor mill -37 16 11 -49 38
Sum justeringer på årsresultat -391 -58 -45 221 14

Resultat underliggende drift
Salgsinntekter mill 2 118 1 784 1 544 1 523 1 607
EBITDA mill 655 803 589 567 641
Driftsresultat mill 407 571 388 369 433
Resultat før skattekostnad mill 319 573 316 290 361
Årsresultat mill 197 436 237 221 285

Balanse
Totalkapital mill 9 246 7 937 7 263 6 547 7 063
Egenkapital mill 4 632 4 147 3 840 3 705 3 169
Rentebærende gjeld 2 30 mill 2 932 2 402 2 145 1 737 2 425
Sysselsatt kapital 3 mill 7 564 6 549 5 985 5 442 5 593
Fri likviditetsreserver 4 24 mill 1 532 1 401 1 053 630 1 117
Netto rentebærende gjeld (NIBD) 5 31 mill 1 913 1 613 1 199 1 196 1 796
Forfall rentebærende gjeld neste 12 måneder 30 mill 266 265 60 64 710
Bankinnskudd 24 mill 724 588 738 421 477

Kontanstrøm
Netto kontantstrøm fra drift før endringer i arbeidskapital mill 277 718 517 413 486
Funds from operations (FFO) 6 mill 470 623 469 525 486
Avsatt utbytte til aksjonærene i morselskapet 28 mill 128 144 43 33 52
Avsatt utbytte til ikke-kontrollerende eierinteresser mill 61 29 48 69 53
Betalte renter på ansvarlig lån klassifisert som egenkapital mill 61 61 61 61 61

Nøkkeltall finansiering
Rentedekningsgrad 7 4,2 10,4 7,4 7,0 5,9
Egenkapitalandel % 50,1 52,3 52,9 56,6 44,9
Egenkapitalandel sysselsatt kapital % 61,2 63,3 64,2 68,1 56,6
FFO / NIBD % 24,6 38,6 39,1 43,9 27,1
NIBD / EBITDA underliggende drift 2,9 2,0 2,0 2,1 2,8
Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) underliggende drift 8 % 5,8 10,4 6,9 6,5 9,9
Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) regnskap 8 % 1,2 11,6 7,6 1,7 8,1
Egenkapitalrentabilitet (ROE) underliggende drift 9 % 4,5 10,9 6,3 6,4 9,0
Egenkapitalrentabilitet (ROE) regnskap 9 % 13,4 12,4 7,5 0,0 8,5

X0A0T



Nøkkeltall segment Note Enhet 2018 2017 2016 2015 2014

Energi
EBITDA underliggende mill 375 395 276 194 221
Faktisk produksjon 18 GWh 1 770 2 366 1 840 1 941 1 675
Normalproduksjon 18 GWh 1 855 2 046 2 051 2 039 2 080
Magasinbeholdning pr 31.12 18 GWh 520 581 594 563 523
Midlere magasinbeholdning 31.12 siste 10 år 18 GWh 551 552 558 591 590
Nyttejustert tilgjengelighet vann % 97,4 99,2 99,4 96,5 98,7
Områdepris NO3 øre/kWh 42,3 27,6 26,6 19,0 26,4
Fysisk merverdi over spotpris øre/kWh 0,5 1,0 1,0 1,9 1,3
Oppnådd kraftpris (inkl sikring) øre/kWh 35,5 27,4 27,6 20,3 27,6
Antall ansatte 101 92 86 91 95
Antall årsverk 96 89 81 86 90

Nett
EBITDA underliggende mill 274 367 366 429 441
Antall nettkunder 160 789 147 998 142 341 139 966 137 981
Levert energi GWh 3 766 3 512 3 449 3 266 3 263
KILE kostnad mill 24 33 23 24 14
Nettkapital (NVE-kapital) TrønderEnergi mill 3 074 2 372 1 994 1 812 1 691
Nettkapital (NVE-kapital) dagens fusjonerte nett mill 3 074 2 527 2 305 2 124 1 988
Saldo mer(+)/mindre(-)inntekt pr 31.12 mill 120 205 163 133 -46
Antall ansatte 294 233 221 221 225
Antall årsverk 286 226 220 219 222

Definisjoner
1 EBITDA: Driftsresultat + Avskrivninger + Nedskrivninger

2 Rentebærende gjeld: ekskl. pensjonsforpliktelser

3 Sysselsatt kapital: Egenkapital + Rentebærende gjeld

4 Frie likviditetsreserver: Bankinnskudd + likvide plasseringer + trekkrettigheter

5 Netto rentebærende gjeld (NIBD): Rentebærende gjeld - bankinnskudd - noterte verdipapirer

6 Funds from operations (FFO): EBITDA - netto finanskostnader - betalbar skatt +/- non-cash posteringer +/- justeringer for
underliggende drift
Non-cash posteringer inkluderer forskjell mellom kostnadsført og innbetalt pensjon

7 Rentedekningsgrad: (Netto kontantstrøm fra drift før endringer i arbeidskapital + Rentekostnader) /   (Rentekostnader -
rentekostnader på foretaksfondsobligasjonslån)

8 Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE): (Årsresultat før skatt + Rentekostnader) / Gjennomsnittlig sysselsatt kapital

9 Egenkapitalrentabilitet (ROE): Årsresultat / Gjennomsnittlig egenkapital



1000 kr
Resultatregnskap 01.01 - 31.12 2018 2017

Salgsinntekter 6 863 349 770 895
Energikjøp -66 169 -54 890
Overføringskostnader -13 312 -11 953
Personalkostnader 9 33 -137 914 -121 129
Avskrivninger 16 17 -78 375 -76 654
Nedskrivninger 16 17 -522 5 617
Andre driftskostnader 10 -231 073 -211 111
Netto andre gevinster/tap 7 -264 591 -10 374
Driftsresultat 71 392 290 400

Resultatandel tilknyttet selskap 11 13 084 50 509
Sum resultatandel fra FKV og TS 13 084 50 509

Renteinntekt 8 15 713 12 430
Rentekostnad 8 -86 868 -65 837
Andre finansposter 8 -17 981 13 733
Netto finansposter -89 136 -39 674

Resultat før skattekostnad og avhendet virksomhet -4 660 301 235

Skattekostnad på årets resultat 14 35 285 -24 772
Skattekostnad grunnrenteskatt 14 -94 530 -55 780
Resultat fra videreført virksomhet -63 905 220 683

Resultat fra avhendet virksomhet og virksomhet holdt for salg 26 652 359 273 317
Årsresultat 588 454 494 000

Årsresultat tilordnes
Aksjonærene i morselskapet 545 361 427 903
Ikke-kontrollerende eierinteresser 37 43 092 66 098

Note 1-39 er en integrert del av konsernregnskapet
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1000 kr
Utvidet resultatoppstilling (OCI) - netto etter skatt Note 2018 2017

Årsresultat 588 454 494 000

Utvidet resultat
Rekalkulering pensjonsforpliktelse 29 9 340 -18 859
Sum poster som ikke vil bli omklassifisert over resultat 9 340 -18 859

Andel utvidet resultat tilknyttet selskap 11 81 -4 132
Kontantstrømsikring 21 5 943 -22 046
Sum poster som kan bli omklassifisert over resultat 6 024 -26 178

Sum utvidet resultat 15 364 -45 037
Tilordnes aksjonærene i morselskapet 11 074 -39 049
Tilordnes ikke-kontrollerende eierinteresser 4 291 -5 988

Totalresultat (årsresultat + utvidet resultat) 603 818 448 963
Tilordnes aksjonærene i morselskapet 556 435 388 853
Tilordnes ikke-kontrollerende eierinteresser 47 382 60 109

Note 1-39 er en integrert del av konsernregnskapet
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BALANSE
1000 kr

Eiendeler per 31.12 Note 2018 2017

Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler 17 5 850 717 086
Utsatt skattefordel 15 52 241
Utsatt skattefordel grunnrenteskatt 32 215 067 226 758
Varige driftsmidler 16 2 450 065 5 035 777
Investering i felleskontrollert virksomhet 11 318 132 121 375
Investering i tilknyttet selskap 11 393 206 392 372
Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultat 23 7 511 10 969
Derivater langsiktig 20 143 192 47 990
Fordringer langsiktig 25 138 247 41 238
Sum anleggsmidler 3 723 511 6 593 565

Omløpsmidler
Lager 1 985 4 870
Kundefordringer 25 10 319 181 455
Fordringer kortsiktig 25 196 350 347 261
Derivater kortsiktig 20 26 942 20 019
Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultat 22 295 723 201 528
Bankinnskudd 24 723 702 588 155
Sum omløpsmidler 1 255 020 1 343 289

Eiendeler klassifisert som holdt for salg 26 4 267 946 0
Sum eiendeler 9 246 477 7 936 854

Note 1-39 er en integrert del av konsernregnskapet
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1000 kr
Egenkapital og gjeld per 31.12 Note 2018 2017

Egenkapital
Aksjekapital 27 111 890 111 890
Annen innskutt egenkapital 27 1 705 128 1 705 148
Opptjent egenkapital 1 630 533 1 364 299
Annen egenkapital - ikke resultatført 29 6 850 -3 839
Egenkapital tilordnet selskapets aksjonærer 3 454 402 3 177 498

Ikke-kontrollerende eierinteresser 37 1 177 853 969 557
Sum egenkapital 4 632 255 4 147 054

Gjeld
Ansvarlig rentebærende gjeld 30 3 830 3 611
Langsiktig rentebærende gjeld 30 2 662 011 2 133 245
Utsatt skatt 15 0 87 731
Utsatt skatt grunnrenteskatt 32 95 527 91 805
Pensjonsforpliktelser 33 140 962 385 325
Derivater langsiktig 20 209 507 75 887
Andre avsetninger for forpliktelser 35 7 307 17 152
Annen langsiktig gjeld 34 103 579 100 522
Sum langsiktig gjeld 3 222 724 2 895 279

Kortsiktig rentebærende gjeld 30 266 135 265 438
Leverandørgjeld 70 651 151 819
Betalbar skatt 14 92 055 82 743
Derivater kortsiktig 20 100 358 23 106
Andre avsetninger for forpliktelser 35 14 006 11 002
Annen kortsiktig gjeld 36 169 048 360 412
Sum kortsiktig gjeld 712 253 894 521

Forpliktelser knyttet til eiendeler holdt for salg 26 679 245 0
Sum egenkapital og gjeld 9 246 477 7 936 854

Note 1-39 er en integrert del av konsernregnskapet
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Trondheim 11. april 2019

Per Kristian Skjærvik Ståle Gjersvold
styreleder konsernsjef

Margrethe Smith Ingvill Kvernmo Morten Bostad 

Arve Slørdahl Dina Elverum Aune Geir Ove Kjesbu

Rune Olaisen Roger Harsvik Karin Skogan Holm



1000 kr
Kontantstrømoppstilling 2018 2017
Resultat før skattekostnad og avhendet virksomhet -4 660 653 468

Justert for:
Avskrivninger og nedskrivninger 16 17 78 897 188 497
Valutakursendringer 8 8 986 6 995
Netto andre gevinster/tap 7 159 604 -1 901
Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbet. i pensj.ordn. 33 -4 882 -20 953
Rentekostnader 8 86 868 76 266
Andre finanskostnader 8 9 348 -14 151
Konsernbidrag fra virksomhet holdt for salg 104 529 -                  
Resultatandel fra TS og FKV fratrukket utbytte fra selskapet 11 -5 734 -49 101
Endring kundefordringer 25 96 322 -38 475
Endring leverandørgjeld 30 208 71 885
Endringer i andre omløpsmidler, gjeldsposter og tidsavgrensninger 38 483 37 805
Betalte renter -87 793 -76 150
Betalte skatter -67 884 -44 709
Netto kontantstrømmer fra driftsaktiviteter 442 293 789 475

Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 873 1 277
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler 16 -326 560 -993 713
Innbetalinger ved salg av immaterielle eiendeler 17 4 995 -                  
Utbetalinger ved kjøp av immaterielle eiendeler -                  -20 782
Innbetaling fra salg av virksomhet 26 677 406 -                  
Utbetaling ved kjøp av virksomhet -19 225 -                  
Utbetaling ved kjøp av finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultat 22 -308 967 -144 760
Innbetaling ved salg av finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultat 22 214 316 166 916
Emisjon i tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet 11 -7 313 -14 992
Kjøp av andeler i tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet -                  -2 250
Innbetaling på langsiktige fordringer -                  5 494
Utbetaling på langsiktige fordringer 25 -105 838 -18 078
Kapitaltilførsel til virksomhet holdt for salg -559 604 -                  
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -429 917 -1 020 887

Innbetalinger fra ny langsiktig gjeld 30 798 800 95 634
Innbetalinger fra nytt kortsiktig lån 30 -                  199 981
Utbetaling ved nedbetaling av kortsiktig gjeld 30 -200 000 -61 470
Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld 30 -64 024 -                  
Utbetalt rente på lån klassifisert som egenkapital -60 663 -60 776
Utbetalt utbytte til aksjonærene i morselskapet 28 -143 857 -43 044
Utbytte til ikke-kontrollerende interesser -25 602 -48 418
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 304 654 81 907

Bankinnskudd pr. 01.01. 588 155 737 659
Reklassifisering bankinnskudd pr. 01.01 knyttet til virksomhet holdt for salg -181 483 -                  
Sum kontantstrøm/endring i bankinnskudd 317 031 -149 504
Kontanter og kontantekvivalenter pr. 31.12. 24 723 702 588 155

Kontantstrøm for 2018 vises eksklusive virksomhet holdt for salg. For kontantstrøm for virksomhet holdt for salg 
henvises det til note 26. Sammenligningstall for 2017 er inklusive virksomhet holdt for salg.
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1000 kr

Endringer i konsernets egenkapital 2018 Note
Aksje-
kapital

Egne 
aksjer

Annen 
innskutt 

egenkapital
Opptjent 

egenkapital

Annen 
egenkapital - 

ikke 
resultatført

Egenkapital 
tilordnet 

selskapets 
aksjonærer

Ikke-
kontrollerende 
eierinteresser Sum egenkapital

Egenkapital 31.12.2017 113 818 -1 928 1 705 148 1 364 299 -3 839 3 177 498 969 557 4 147 055

Årsresultat -20 545 382 545 362 43 092 588 454

Utvidet resultatregnskap
Kontantstrømsikring 21 5 943 5 943 5 943
Andre inntekter og kostnader fra TS 11 81 81 81
Estimatavvik pensjon 33 5 050 5 050 4 291 9 340
Sum utvidet resultat 0 11 074 11 074 4 291 15 364

Årets totalresultat etter skatt -20 545 382 11 074 556 436 47 382 603 818

Utbetalt utbytte 28 -143 857 -143 857 -28 991 -172 848
Kapitalforhøyelse 219 759 219 759
Renter på lån klassifisert som egenkapital 30 -60 663 -60 663 -60 663
Utgang datterselskap 12 12
Tilgang datterselskap 15 15
Implementeringseffekt endring pensjonsordning i TS -13 275 -13 275 -13 275
Implementeringseffekt IFRS 15 -55 493 -55 493 -29 881 -85 375
Andre poster -5 859 -384 -6 243 -6 243
Egenkapital 31.12.2018 113 818 -1 928 1 705 128 1 630 533 6 850 3 454 402 1 177 853 4 632 255

Note 1-39 er en integrert del av konsernregnskapet



1000 kr

Endringer i konsernets egenkapital 2017 Note
Aksje-
kapital

Egne 
aksjer

Annen 
innskutt 

egenkapital
Opptjent 

egenkapital

Annen 
egenkapital - 

ikke 
resultatført

Egenkapital 
tilordnet 

selskapets 
aksjonærer

Ikke-
kontrollerende 
eierinteresser Sum egenkapital

Egenkapital 31.12.2016 113 818 -1 928 1 705 165 1 026 016 35 409 2 878 481 961 293 3 839 774

Årsresultat -17 427 920 427 903 66 098 494 000

Utvidet resultatregnskap
Kontantstrømsikring 21 -22 046 -22 046 -22 046
Andre inntekter og kostnader fra TS 11 -4 132 -4 132 -4 132
Estimatavvik pensjon 35 -12 871 -12 871 -5 988 -18 859
Sum utvidet resultat 0 -39 049 -39 049 -5 988 -45 037

Årets totalresultat etter skatt -17 427 920 -39 049 388 854 60 109 448 963

Utbetalt utbytte 28 -43 044 -43 044 -48 415 -91 459
Kapitalforhøyelse 999 999
Renter på lån klassifisert som egenkapital 31 -60 776 -60 776 -60 776
Endringer tidligere år 13 899 13 899 13 899
Utgang datterselskap -4 429 -4 429
Andre poster 284 -200 84 84
Egenkapital 31.12.2017 113 818 -1 928 1 705 148 1 364 299 -3 839 3 177 498 969 557 4 147 055



Noteoversikt

1 Generell informasjon
2 Sammendrag av de vesentligste regnskapsprinsipper
3 Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger
4 Finansielle risikofaktorer
5 Segmentinformasjon
6 Inntekter
7 Netto andre gevinster/tap
8 Netto finansposter
9 Personalkostnader

10 Andre driftskostnader
11 Tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet etter EK-metoden
12 Felleskontrollert drift etter bruttometoden
13 Netto valutagevinster og tap
14 Skattekostnad
15 Utsatt skatt
16 Varige driftsmidler
17 Immaterielle eiendeler
18 Kraftproduksjon
19 Finansielle instrumenter
20 Derivater
21 Sikring
22 Kortsiktig finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultat
23 Langsiktig finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultat
24 Likviditetsreserver
25 Kundefordringer og andre fordringer
26 Avhendet virksomhet og virksomhet holdt for salg
27 Selskapets aksjer og aksjonærer
28 Utbytte per aksje
29 Annen egenkapital - ikke resultatført
30 Rentebærende gjeld
31 Netto gjeld
32 Utsatt grunnrenteskatt
33 Pensjonskostnader, -forpliktelser og -midler
34 Annen langsiktig gjeld
35 Andre avsetninger for forpliktelser
36 Annen kortsiktig gjeld
37 Selskap som inngår i konsolideringen
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1    Generell informasjon 

TrønderEnergi er et norsk energikonsern med virksomhet som omfatter produksjon og salg av energi 
samt bygging, drift og vedlikehold av nett. TrønderEnergi selger energiprodukter hovedsakelig i 
regionale markeder. 

TrønderEnergi eies av 24 kommuner, NEAS AS og KLP- Kommunal Landspensjonskasse gjensidig 
forsikringsselskap. 

2 Sammendrag av de vesentligste regnskapsprinsipper 

2.1. Rammeverk for regnskapsavleggelsen 

Konsernregnskapet til TrønderEnergi er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting 
Standards (IFRS) og fortolkninger fra IFRS fortolkningskomite (IFRIC) som fastsatt av EU. 
Konsernregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift. 

Konsernregnskapet er utarbeidet basert på historisk kost-prinsippet med følgende modifikasjoner: 
Finansielle eiendeler og forpliktelser inkludert finansielle derivater er vurdert til virkelig verdi over 
resultatet. 

Utarbeidelse av regnskap i samsvar med IFRS krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av 
konsernets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn. Områder som i stor grad inneholder 
slike skjønnsmessige vurderinger, høy grad av kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger og 
estimater er vesentlige for konsernet, er beskrevet i note 3. 

Nye og endrede standarder som er tatt i bruk fra 1 januar 2018 

IFRS 15 Inntekter fra kundekontrakter 

Konsernet har fra 1. januar 2018 tatt i bruk den nye inntektsføringsstandarden IFRS 15 Inntekter fra 
kundekontrakter i tråd med beskrivelse gitt i note 2.1 i årsregnskapet til konsernet for 2017. IFRS 15 
er implementert i henhold til modifisert retrospektiv metode. 

I 2018 har konsernet avhendet en vesentlig del av virksomheten, samt reklassifisert vesentlig del av 
virksomheten til avhendet virksomhet. Som en konsekvens av det er nettvirksomheten og vindkraft 
blitt klassifisert som avhendet virksomhet. 

Gjenværende virksomhet består hovedsakelig av salg av kraft som ikke påvirkes av endrede 
prinsipper for inntektsføring. 

For nettvirksomheten har IFRS 15 hatt effekt for regnskapsføring av kostnader relatert til 
anleggsbidrag. 

Inntekter fra anleggsbidrag er dekning av kostnader i forbindelse med etablering av nye 
nettilknytninger og ved forsterkning av nettet til eksisterende kunder. Konsernet har vurdert 
virkningene av den nye standarden og kommet frem til at den ikke fører til endringer i hvordan 
konsernet regnskapsfører inntekter fra anleggsbidrag. Regnskapsføring av anleggsbidraget medfører 
bruk av skjønn. Faktiske utgifter ved å fremføre eller forsterke nett til en enkeltkunde skal dekkes 



krone for krone uten påslag av den aktuelle kunden gjennom et anleggsbidrag. Konsernet anser 
leveransen som blir dekket av anleggsbidrag for å være en separat leveringsforpliktelse. Denne 
leveringsforpliktelsen inntektsføres når nettoppkoblingen utvikles. Utgiftene som inngår i 
anleggsbidraget inngår ikke i nettkapitalen, og gir derfor ikke opphav til avkastning i senere perioder. 
Utgiftene anses derfor ikke å kvalifisere som en eiendel. Konsernet har frem til 01.01.2018 lagt til 
grunn en fortolkning av IFRIC 18 om at anlegget skal måles til kostnader for utvikling av anlegget og 
anleggsbidraget har derfor blitt innregnet til virkelig verdi på dato for overføring og inntektsført i tråd 
med IAS 18. Nettleie er en løpende kontrakt som går over byggets levetid. Kontraktene anses å ikke 
være avsluttet på tidspunktet for implementering av IFRS 15 og anleggsbidrag relatert til tidligere år 
anses å gjelde kontrakter som ikke er avsluttet. 

 

Den samlede effekten av implementeringen 01.01.2018 vises i tabellen nedenfor i kolonnen endring: 

 

  

IFRS 9 Finansielle Instrumenter 

IFRS 9 Finansielle Instrumenter erstatter IAS 39 fra 1 januar 2018 og omhandler klassifisering, måling 
og fraregning av finansielle eiendeler og forpliktelser, samt introduserer nye regler for 
sikringsbokføring og en ny nedskrivingsmodell for finansielle eiendeler. 

Klassifisering 

Standarden omfatter blant annet følgende forhold som anses mest relevant for konsernet: 

Etter IFRS 9 skal finansielle eiendeler klassifiseres i tre kategorier: Virkelig verdi over utvidet resultat, 
virkelig verdi over resultatet, samt amortisert kost. Målekategori bestemmes ved 
førstegangsinnregning av eiendelen. 

Klassifiseringen avhenger av enhetens forretningsmodell for styring av finansielle instrumenter og 
karakteristika ved kontantstrømmene til det enkelte finansielle instrumentet. 

For finansielle forpliktelser viderefører standarden stort sett kravene i IAS 39. Den største endringen 
er i de tilfeller der virkelig verdi-opsjonen er tatt i bruk for en finansiell forpliktelse, så skal endringer i 
virkelig verdi som skyldes endring i egen kredittrisiko innregnes i utvidet resultat, med mindre dette 
skaper eller forsterker «accounting mismatch» i resultatet. 

Følgende tabell viser kategoriene av finansielle instrumenter under IAS 39 og endringene i kategorier 
ved implementeringen av IFRS 9 fra 01.01.2018: 

 

 

 

1000 kr
31.12.2017 Endring 01.01.2018

Varige driftsmidler 5 035 777              -113 733            4 922 044    
Opptjent egenkapital 1 364 299              -55 493              1 308 806    
Ikke kontrollerende eierinteresser 969 557                  -29 881              939 676       
Utsatt skatt 87 731                    -28 358              59 373         



 

 

 

Nedskrivningsmodell for finansielle eiendeler 

Verdifall som skyldes kredittrisiko skal nå innregnes basert på forventet tap i stedet for dagens 
modell der tap må være pådratt. Den nye nedskrivningsmodellen baserer seg på forventet kredittap 
som kan resultere i tidligere avsetning for tap på utlån. Konsernet har oppdatert 
nedskrivningsmodellen ved implementeringen av IFRS 9 uten vesentlig effekt sammenlignet med 
tidligere metode.  

Sikringsbokføring 

De nye reglene for regnskapsføring av sikring etter IFRS 9 medfører at regnskapsføringen i praksis vil 
henge tettere sammen med konsernets risikostyring. Generelt sett er det lettere å anvende 
sikringsbokføring framover, ettersom standarden innfører en mer prinsippbasert tilnærming. 
Konsernet sikrer løpende deler av vannkraftproduksjonsvolumet. Implementeringseffekten relatert 
til endrede krav til sikringsbokføring hadde ingen effekt for konsernet. 

IFRS 9 krever retrospektiv implementering, men har overgangsregler som tillater at 
sammenligningstall ikke omarbeides. Konsernet benytter seg av disse overgangsreglene, og har ikke 
omarbeidet 2017 sammenligningstall ved implementering av IFRS 9. 

 

 

31.12.2017 01.01.2018
Regnskapslinjer Etter IAS 39 1000 kr Etter IFRS 9 1000 kr
Anleggsmidler
Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Tilgjengelig for salg 10 969 Virkelig verdi over resultat 10 969
Derivater Virkelig verdi over resultat 13 820 Virkelig verdi over resultat 13 820
Derivater Derivater for sikringsformål 34 171 Virkelig verdi over resultat/sikring 34 171
Andre fordringer Utlån og fordringer 41 238 Amortisert kost 41 238

Omløpsmidler
Kundefordringer Utlån og fordringer 181 455 Amortisert kost 181 455
Andre fordringer Utlån og fordringer 347 261 Amortisert kost 347 261
Derivater Virkelig verdi over resultat 20 019 Virkelig verdi over resultat 20 019
Derivater Derivater for sikringsformål Virkelig verdi over resultat/sikring 0
Fin. eiendeler til virkelig verdi over resultat Virkelig verdi over resultat 201 528 Virkelig verdi over resultat 201 528
Kontanter, bankinnskudd Utlån og fordringer 588 155 Amortisert kost 588 155
Sum eiendeler 1 438 616 1 438 616

Langsiktig gjeld
Ansvarlig rentebærende gjeld Virkelig verdi over resultat 3 611 Virkelig verdi over resultat 3 611
Langsiktig rentebærende gjeld Andre finansielle forpliktelser 2 133 245 Amortisert kost 2 133 245
Derivater Virkelig verdi over resultat 75 887 Virkelig verdi over resultat 75 887
Andre avsetninger for forpliktelser Andre finansielle forpliktelser 17 152 Amortisert kost 17 152
Annen langsiktig gjeld Andre finansielle forpliktelser 100 522 Amortisert kost 100 522

Kortsiktig gjeld
Kortsiktig rentebærende gjeld Andre finansielle forpliktelser 265 438 Amortisert kost 265 438
Leverandørgjeld Andre finansielle forpliktelser 151 819 Amortisert kost 151 819
Derivater Virkelig verdi over resultat 23 106 Virkelig verdi over resultat 23 106
Derivater Derivater for sikringsformål 11 002 Virkelig verdi over resultat/sikring 11 002
Annen kortsiktig gjeld Andre finansielle forpliktelser 360 412 Amortisert kost 360 412
Sum  gjeld 3 142 195 3 142 195



Nye standarder og fortolkninger som ennå ikke er i bruk 

Nye standarder, endringer til standardene og fortolkninger er pliktige for fremtidige årsregnskap, og 
konsernet har ikke valgt tidlig anvendelse av noen nye eller endrede IFRS –standarder eller IFRIC-
fortolkninger. De regnskapsstandardene som er godkjent av IASB ved årsslutt 2018 og som er de 
vesentligste for konsernet, er følgende: 

IFRS 16 Leieavtaler 

IASB har utgitt enn ny standard for regnskapsføring av leieavtaler -IFRS 16 Leieavtaler. Den nye 
standarden vil ikke vesentlig endre regnskapsføring av leieavtaler for utleiere, men gjør at leietakere 
må innregne de aller fleste leieavtaler i balansen. Det balanseføres en leieforpliktelse, med 
tilsvarende rettighet til å bruke eiendelen. Leietakere må benytte en enkelt modell for alle 
leieavtaler, men vil ha muligheten til ikke å balanseføre kortsiktige leieavtaler og avtaler av lav verdi. 

IFRS 16 må benyttes for regnskapsår som begynner 1. januar 2019 eller senere. Konsernet kommer 
ikke til å benytte muligheten for tidlig anvendelse. Konsernet kjøpte i 2017 eiendommen til 
konsernets hovedkontor. Gjennomgang av øvrige leiekontrakter gir en implementeringseffekt 
01.01.2019 på kr 2 567 000. Effekten anses som uvesentlig for konsernet. 

2.2 Konsolideringsprinsipper 

Konsernregnskapet viser det samlede økonomiske resultat og den samlede økonomiske stillingen for 
morselskapet TrønderEnergi AS og datterselskaper der konsernet har bestemmende innflytelse ved 
direkte eller indirekte å eie majoriteten av stemmeberettiget kapital. Bestemmende innflytelse 
oppnås normalt gjennom å eie mer enn 50 % av stemmeberettiget kapital, men i noen tilfeller kan 
aksjonæravtaler medføre avvik fra dette. Datterselskap konsolideres fra dagen kontroll oppstår, og 
konsolideringen opphører når kontroll over datterselskapet opphører. 

Selskapenes interne omsetning og mellomværende, samt gevinster og tap som er oppstått ved 
transaksjoner mellom selskapene, er eliminert.  

Regnskapsprinsipper i datterselskap omarbeides når dette er nødvendig for å oppnå samsvar med 
konsernets regnskapsprinsipper. 

Oppkjøp 

Virksomhetssammenslutninger regnskapsføres etter oppkjøpsmetoden. Vederlaget som er ytt måles 
til virkelig verdi av overførte eiendeler og pådratte forpliktelser. Inkludert i vederlaget er også virkelig 
verdi av betingede eiendeler og forpliktelser. Utgifter til virksomhetssammenslutninger 
kostnadsføres når de påløper. Identifiserbare eiendeler og gjeld regnskapsføres til virkelig verdi på 
oppkjøpstidspunktet. Ikke-kontrollerende interesser vurderes enten til virkelig verdi eller til 
forholdsmessig andel av identifiserte netto eiendeler og gjeld. Vurderingen gjøres for hver 
transaksjon.  

Dersom summen av vederlaget, balanseført beløp av ikke-kontrollerende eiere og virkelig verdi på 
oppkjøpstidspunktet av tidligere eierinteresser overstiger virkelig verdi av identifiserbare 
nettoeiendeler i det oppkjøpte foretaket, balanseføres differansen som goodwill, jfr. punkt 2.6. Er 
summen lavere enn selskapets nettoeierandeler (badwill), resultatføres differansen umiddelbart. 

Transaksjoner med ikke-kontrollerende eiere 

Transaksjoner med ikke-kontrollerende eiere i datterselskaper som ikke medfører tap av kontroll 
behandles som egenkapitaltransaksjoner. Ved ytterligere kjøp føres forskjellen mellom vederlaget og 



aksjenes forholdsmessige andel av balanseført verdi av nettoeiendeler i datterselskapet mot 
egenkapitalen til morselskapets eiere. Gevinst eller tap ved salg til ikke-kontrollerende eiere føres 
tilsvarende mot egenkapitalen. 

Tilknyttede selskap 

Tilknyttede selskaper er enheter der konsernet har betydelig innflytelse, men ikke kontroll. Betydelig 
innflytelse foreligger normalt for investeringer der konsernet har mellom 20 og 50 prosent av 
stemmeberettiget kapital.  

Investeringer i tilknyttede selskaper regnskapsføres etter egenkapitalmetoden. På kjøpstidspunktet 
regnskapsføres investeringen i tilknyttede selskaper til anskaffelseskost. Investeringer i tilknyttet 
selskap inkluderer goodwill identifisert på oppkjøpstidspunktet, redusert ved eventuelle senere 
nedskrivninger. Konsernet avgjør ved slutten av hver regnskapsperiode hvorvidt det foreligger 
nedskrivningsbehov på investeringen i det tilknyttede selskapet. I så fall beregnes 
nedskrivningsbeløpet som forskjellen mellom gjenvinnbart beløp av investeringen og den bokførte 
verdi. 

Nedskrivningsbeløpet resultatføres på regnskapslinjen "Resultatandel tilknyttet selskap". 

Konsernets andel av over- eller underskudd i tilknyttede selskaper, resultatføres på egen linje under 
driftsresultat og tillegges balanseført verdi av investeringene. Konsernets andel av urealisert 
fortjeneste på transaksjoner mellom konsernet og dets tilknyttede selskaper elimineres. Det samme 
gjelder urealiserte tap med mindre transaksjonen tilsier en nedskrivning av den overførte eiendelen. 

Der det har vært nødvendig, er regnskapsprinsipper i tilknyttet virksomhet omarbeidet for å oppnå 
samsvar med konsernets regnskapsprinsipper. 

  

Felleskontrollert driftsordning 

En deltaker i felles drift regnskapsfører sin andel av eiendeler, gjeld, inntekter og kostnader etter IFRS 
11. 

Konsernet summerer sin andel av de felleskontrollerte driftsordningenes resultat- og balanseposter 
med tilsvarende poster i konsernets regnskap. 

Interne poster mellom de felleskontrollerte driftsordningene og konsernet presenteres netto. 

Der det har vært nødvendig, er regnskapsprinsipper i de felleskontrollerte driftsordningene 
omarbeidet for å oppnå samsvar med konsernets regnskapsprinsipper. 

  

Felleskontrollert virksomhet 

Konsernets andel i felleskontrollert virksomhet regnskapsføres etter egenkapitalmetoden. På 
kjøpstidspunktet regnskapsføres investering i felleskontrollert virksomhet til anskaffelseskost. 
Investeringer i felleskontrollert virksomhet inkluderer merverdi identifisert på oppkjøpstidspunktet, 
redusert med eventuelle nedskrivninger, se punkt 2.6. Konsernet avgjør ved slutten av hver 
regnskapsperiode hvorvidt det foreligger nedskrivningsbehov på investeringen i den 
felleskontrollerte virksomheten. I så fall beregnes nedskrivningsbeløpet som forskjellen mellom 
gjenvinnbart beløp av investeringen og den bokførte verdi. 



Nedskrivningsbeløpet resultatføres på regnskapslinjen "Resultatandel felleskontrollert virksomhet". 

Konsernets andel av over- eller underskudd i felleskontrollerte foretak resultatføres på egen linje 
under driftsresultat og tillegges balanseført verdi av investeringene. Konsernets andel av urealisert 
fortjeneste på transaksjoner mellom konsernet og dets felleskontrollerte virksomhet elimineres. Det 
samme gjelder urealiserte tap med mindre transaksjonen tilsier en nedskrivning av den overførte 
eiendelen. 

Der det har vært nødvendig, er regnskapsprinsipper i felleskontrollerte virksomhet omarbeidet for å 
oppnå samsvar med konsernets regnskapsprinsipper. 

2.3 Segmentrapportering  

Driftssegmenter rapporteres på samme måte som ved intern rapportering til konsernets øverste 
beslutningstaker. Konsernets øverste beslutningstaker, som er ansvarlig for allokering av ressurser til 
og vurdering av inntjening i driftssegmentene, er definert som konsernledelsen. 

2.4 Omregning av fremmed valuta 

Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta 

Regnskapet til de enkelte enheter i konsernet måles i den valuta som benyttes der enheten i 
hovedsak opererer (funksjonell valuta). Konsernregnskapet er presentert i norske kroner (NOK) som 
både er den funksjonelle valutaen til morselskapet og presentasjonsvalutaen til konsernet. 

Transaksjoner og balanseposter 

Transaksjoner i utenlandsk valuta regnes om til den funksjonelle valutaen ved bruk av 
transaksjonskursen. Valutagevinster og tap som oppstår ved betaling av slike transaksjoner, og ved 
omregning av pengeposter (eiendeler og gjeld) i utenlandsk valuta til kursen på balansedagen, 
resultatføres. Dersom valutaposisjonen anses som kontantstrømsikring føres gevinster og tap som 
del av utvidet resultat. 

Valutagevinster og tap som relaterer seg til låneopptak, kontanter og kontantekvivalenter blir 
presentert i resultatregnskapet som finansinntekter og finanskostnader. Alle andre valutagevinster 
og tap blir presentert på linjen netto andre gevinster/tap. 

2.5 Varige driftsmidler 

Varige driftsmidler regnskapsføres til anskaffelseskost, med fradrag for avskrivninger. 
Anskaffelseskost inkluderer kostnader direkte knyttet til anskaffelsen av driftsmiddelet. Låneutgifter 
som påløper under tilvirkning av varige driftsmidler balanseføres frem til eiendelen er klar til tiltenkt 
bruk. Arbeid på egne investeringsanlegg aktiveres med direkte kostnader på driftsmiddelet, mens 
indirekte kostnader kostnadsføres.   

Påfølgende utgifter legges til driftsmidlenes balanseførte verdi eller balanseføres separat når det er 
sannsynlig at framtidige økonomiske fordeler tilknyttet utgiften vil tilflyte konsernet, og utgiften kan 
måles pålitelig. Regnskapsført beløp knyttet til utskiftede deler resultatføres. Øvrige 
vedlikeholdskostnader føres over resultatet i den periode utgiftene pådras. 

Vannfallsrettigheter er klassifisert som tomt.   

Tomt avskrives ikke. Andre driftsmidler avskrives lineær slik at anleggsmidlenes anskaffelseskost 
avskrives til restverdi over forventet utnyttbar levetid, som er: 



 

Driftsmidlenes utnyttbare levetid, samt restverdi, vurderes på hver balansedag og endres hvis 
nødvendig. Når balanseført verdi på et driftsmiddel er høyere enn estimert gjenvinnbart beløp, 
skrives verdien ned til gjenvinnbart beløp, se punkt 2.7. 

2.6 Immaterielle eiendeler 

Goodwill 

Goodwill oppstår ved kjøp av virksomhet og utgjør overført vederlag fratrukket andel av virkelig verdi 
av netto identifiserte eiendeler og forpliktelser i den overtatte virksomheten. 

For etterfølgende nedskrivningstesting tilordnes goodwill de kontantstrømgenererende enhetene 
eller grupper av kontantstrømgenerende enheter som forventes å få fordeler av oppkjøpet. Hver 
enhet eller gruppe av enheter hvor goodwill har blitt allokert representerer det laveste nivået i 
foretaket hvor goodwill følges opp for interne ledelsesformål. Goodwill følges opp for hvert 
driftssegment. 

Nedskrivning vurderes årlig, eller oftere om det forekommer hendelser eller endrede 
omstendigheter som indikerer et mulig verdifall. Balanseført verdi sammenlignes med gjenvinnbart 
beløp, som er det høyeste av bruksverdi og virkelig verdi fratrukket salgsutgifter. Eventuell 
nedskrivning kostnadsføres og blir ikke reversert i påfølgende perioder. 

Konsesjoner 

Konsesjoner oppstår ved kjøp av virksomhet og utgjør overført vederlag fratrukket konsernets andel 
av virkelig verdi av netto identifiserbare eiendeler og forpliktelser i den overtatte virksomheten. 
Konsesjoner er en tidsubegrenset rettighet som har ubestemt utnyttbar levetid og avskrives ikke. 
Konsesjoner skal årlig testes for verdifall. Ved vurdering av verdifall tilordnes konsesjoner de 
kontantstrømgenererende enhetene eller grupper av kontantstrømgenerende enheter som 
forventes å få fordeler av oppkjøpet. Hver enhet eller gruppe av enheter hvor konsesjoner har blitt 
allokert representerer det laveste nivået i foretaket hvor konsesjon følges opp for interne 
ledelsesformål. Konsesjoner følges opp for hvert driftssegment. 

Nedskrivning vurderes årlig, eller oftere om det forekommer hendelser eller endrede 
omstendigheter som indikerer et mulig verdifall. Balanseført verdi sammenlignes med gjenvinnbart 
beløp, som er det høyeste av bruksverdi og virkelig verdi fratrukket salgsutgifter. Eventuell 
nedskrivning kostnadsføres og kan reverseres i påfølgende perioder hvis forhold tilsier det. 

2.7 Verdifall på ikke-finansielle eiendeler 

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler som avskrives vurderes for verdifall når det foreligger 
indikatorer på at fremtidig inntjening ikke kan forsvare eiendelenes balanseførte beløp. Forskjellen 
mellom balanseført verdi og gjenvinnbart beløp nedskrives. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av 
virkelig verdi fratrukket salgsutgifter og bruksverdi. Ved vurdering av verdifall grupperes 
anleggsmidlene på det laveste nivået der det er mulig å skille ut uavhengige inngående 
kontantstrømmer (kontantstrømgenererende enheter). Ved hver rapporteringsdato vurderes 
mulighetene for reversering av tidligere nedskrivninger på ikke-finansielle eiendeler (unntatt 
goodwill). 

Tabell med intervall avskrivningsperiode
Bygninger og annen fast eiendom 30-50 år
Vassdrags-regulering og kraftstasjoner 15-75 år
Driftsløsøre, inventar og transport-midler 3-15 år



2.8 Anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet 

Anleggsmidler og avhendingsgrupper er klassifisert som holdt for salg dersom deres regnskapsførte 
verdi i hovedsak vil bli gjenvunnet ved en salgstransaksjon heller enn ved fortsatt bruk. Dette gjelder 
også i de tilfeller hvor konsernet fortsatt er involvert, men mister kontroll over virksomheten.  

Anleggsmidler og avhendingsgrupper klassifisert som holdt for salg måles til det laveste av 
regnskapsført verdi og virkelig verdi fratrukket salgsutgifter og presenteres separat som eiendeler 
holdt for salg og forpliktelser holdt for salg i oppstilling av finansiell stilling. Kriteriene for 
klassifisering som holdt for salg er ansett oppfylt når det er svært sannsynlig at salget blir 
gjennomført og eiendelen eller avhendingsgruppen er umiddelbart tilgjengelig for salg i sin 
nåværende tilstand.  

Anleggsmidler og immaterielle eiendeler klassifisert som holdt for salg avskrives ikke. Bruk av 
egenkapitalmetoden for tilknyttede selskaper opphører ved klassifisering som holdt for salg. En 
avhendingsgruppe blir klassifisert som avviklet virksomhet dersom det er en kontantgenererende 
enhet som enten er avhendet eller klassifisert som holdt for salg, og som representerer en separat og 
vesentlig virksomhet.  

Avviklet virksomhet er ekskludert fra resultatet til videreført virksomhet og er presentert med et 
samlet beløp som resultat etter skatt fra avviklet virksomhet i resultatregnskapet. Alle 
konsolideringsprinsippene beskrevet ovenfor gjelder fortsatt. All sammenligningsinformasjon i 
oppstillinger og noteopplysninger omarbeides 

2.9 Finansielle eiendeler 

Konsernet klassifiserer finansielle eiendeler i følgende kategorier: 

•til virkelig verdi over resultatet

•amortisert kost, og

•derivater til sikringsformål.

Klassifiseringen avhenger av hensikten med eiendelen og foretas ved anskaffelsen. 

Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet 

Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet er finansielle eiendeler som primært er anskaffet 
med henblikk på å gi fortjenesten fra kortsiktige prissvingninger. 

Derivater klassifiseres alltid som eiendeler til virkelig verdi over resultatet, med mindre de er en del 
av en kontantstrømregnskapsmessig sikring og verdiendringen er over utvidet resultat.  

Finansielle eiendeler i denne kategorien klassifiseres som omløpsmidler dersom de går til levering 
innenfor 1 år, øvrig klassifiseres som langsiktig. 

Derivater benyttet til sikringsformål 

Et derivat som er utpekt som sikringsinstrument og som kvalifiserer for regnskapsmessig sikring 
klassifiseres i denne kategorien. Sikringsinstrumenter balanseføres til virkelig verdi på det tidspunkt 
som sikringskontrakten inngås, og deretter løpende til virkelig verdi på hver balansedag. Den 
etterfølgende regnskapsføringen av gevinster og tap avhenger av om derivatet inngår som 
sikringsinstrument i en kontantstrømsikring eller i en virkelig verdi-sikring, se punkt 2.11. 



Amortisert kost 

Finansielle eiendeler til amortisert kost er eiendeler hvor forretningsmodellen er «hold to collect» og 
møter betingelsene til «SPPI» (kontantstrømkriteriet). Disse klassifiseres som omløpsmidler med 
mindre de forfaller mer enn 12 måneder etter balansedagen. Amortisert kost eiendeler består av 
kundefordringer og andre fordringer, samt kontanter og kontantekvivalenter i balansen, se punkt 
2.12 og 2.13. 

Regnskapsføring og måling 

Vanlige kjøp og salg av investeringer regnskapsføres på avtaletidspunktet, som er den dagen 
konsernet forplikter seg til å kjøpe eller selge eiendelen. Alle finansielle eiendeler som ikke 
regnskapsføres til virkelig verdi over resultatet, balanseføres førstegang til virkelig verdi med tillegg 
av transaksjonsutgifter.  

Finansielle eiendeler som føres til virkelig verdi over resultatet regnskapsføres ved anskaffelsen til 
virkelig verdi og transaksjonskostnader resultatføres. Investeringene fjernes fra balansen når 
rettighetene til å motta kontantstrømmer fra investeringen opphører, eller når disse rettighetene er 
blir overført, og konsernet i hovedsak har overført all risiko og hele gevinstpotensialet ved 
eierskapet. Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet vurderes til virkelig verdi etter 
førstegangsbalanseføring. Kundefordringer og andre fordringer regnskapsføres til amortisert kost ved 
bruk av effektivrentemetode. 

Gevinst eller tap fra endringer i virkelig verdi av eiendeler klassifisert som finansielle eiendeler til 
virkelig verdi over resultatet, inkludert renteinntekt og utbytte, medtas i resultatregnskapet under 
netto andre gevinster/tap i den perioden de oppstår. 

2.10. Nedskrivning på finansielle eiendeler til amortisert kost 

Eiendeler balanseført til amortisert kost 

Konsernet vurderer ved hver balansedato om det finnes objektive bevis på at en finansiell eiendel, 
eller en gruppe av finansielle eiendeler, har økt kredittrisiko. Tap ved verdifall av en finansiell eiendel 
eller en gruppe av finansielle eiendeler resultatføres ved bruk av en forventet tapsmodell.  

Størrelsen på tapet måles til differansen mellom eiendelens balanseførte verdi og nåverdien av de 
estimerte forventet kontantstrømmer diskontert med den finansielle eiendelens opprinnelige 
effektive rente. Eiendelens balanseførte verdi reduseres og tapet innregnes i resultatregnskapet.  

2.11. Derivater og sikring 

Derivater balanseføres til virkelig verdi på tidspunkt derivatkontrakten inngås, og deretter løpende til 
virkelig verdi på hver balansedag. Regnskapsføringen av tilhørende gevinster og tap avhenger av 
hvorvidt derivatet er utpekt som sikringsinstrument og eventuelt typesikring. Konsernet klassifiserer 
derivater som inngår i en regnskapsmessig sikring som: 

•sikring av variabilitet i kontantstrømmer tilknyttet en svært sannsynlig framtidig transaksjon 

(kontantstrømsikring)  

•sikring av virkelig verdi av en balanseført eiendel eller forpliktelse (verdisikring) 

Ved inngåelsen av sikrings transaksjonen dokumenterer konsernet sammenhengen mellom 
sikringsinstrumentene og sikringsobjektene, formålet med risikostyringen og strategien bak de 
forskjellige sikringstransaksjonene, samt mulige kilde til ineffektiviteten. Konsernet dokumenterer 



også hvorvidt derivatene som benyttes er effektive i å utligne endringene i virkelig verdi eller 
kontantstrøm knyttet til sikringsobjektene. Slike vurderinger dokumenteres både ved sikringens 
inngåelse og løpende i sikringsperioden.  

Virkelig verdi av derivatene brukt i sikringsrelasjoner er vist i note 20 og 21. Endring i egenkapitalen 
knyttet til derivater som anvendes i en regnskapsmessig sikring er vist i note 30.Virkelig verdi av et 
sikringsderivat klassifiseres som anleggsmiddel eller langsiktig gjeld dersom gjenværende løpetid på 
derivatet er lenger enn 12 måneder, og som omløpsmiddel eller kortsiktig gjeld dersom derivatets 
gjenværende løpetid er mindre enn 12 måneder.  

Verdisikring 

Endringer i virkelig verdi på derivater som øremerkes og kvalifiserer for sikring av virkelig verdi og 
som er effektive, føres over resultatregnskapet sammen med endringen i virkelig verdi knyttet til den 
sikrede risikoen på den tilhørende sikrede eiendel eller forpliktelse. Gevinst eller tap knyttet til den 
ineffektive del resultat føres på linjen netto andre gevinster/tap. Dersom sikringen ikke lenger 
oppfyller kriteriene for sikringsbokføring, vil regnskapsført effekt av sikringen som føres til amortisert 
kost, amortiseres over perioden til instrumentets forfall. 

Derivater som ikke kvalifiserer for sikringsbokføring 

Endringer i virkelig verdi på derivater som ikke kvalifiserer for sikringsbokføring, resultatføres på 
linjen netto andre gevinster/ tap. Virkelig verdi av derivatene klassifiseres som anleggsmiddel eller 
langsiktig gjeld dersom gjenværende løpetid er lenger enn 12 måneder, og som omløpsmiddel eller 
kortsiktig gjeld dersom gjenværende løpetid er mindre enn 12 måneder. 

Kontrakter for eget bruk 

Kontrakter til fysisk salg av kraft i samsvar med selskapets salgsbehov er designert som finansielt 
instrument med verdiendringer over resultatet når det eliminerer eller vesentlig reduserer 
inkonsistens i regnskapsføringen («accounting mismatch»). Vurderingen gjøres for hver relevant 
kontrakt. Øvrige kontrakter for kjøp og salg av kraft er innregnet som fysiske kontrakter. Ved slike 
kontrakter med innebygde derivater er det innebygde derivatet er skilt ut og innregnet med 
verdiendringer over resultatet etter IFRS 9. Øvrige fysiske kraftkontrakter er innregnet som 
tapskontrakter når kriteriene i IAS 37 er oppfylt.     

2.12. Kundefordringer 

Kundefordringer måles ved første gangs balanseføring til virkelig verdi. Ved senere måling vurderes 
kundefordringer til amortisert kost fastsatt ved bruk av effektiv rente metode, fratrukket avsetning 
for forventet tap over kundefordringers levetid, basert på en vurdering av kredittrisiko og 
markedsanalyser. Avsetningen utgjør forskjellen mellom pålydende og gjenvinnbart beløp, som er 
nåverdien av forventede kontantstrømmer, diskontert med effektiv rente. 

Kundefordringer klassifiseres som omløpsmidler. 

2.13. Kontanter og kontantekvivalenter 

Kontanter og kontantekvivalenter består av kontanter, bankinnskudd, andre kortsiktige, lett 
omsettelige investeringer med maksimum tre måneders opprinnelig løpetid og trekk på kassekreditt. 

2.14. Aksjekapital og overkurs 

Ordinære aksjer klassifiseres som egenkapital. 



2.15. Lån 

Lån regnskapsføres til virkelig verdi når utbetaling av lånet finner sted, med fradrag for 
transaksjonskostnader. I etterfølgende perioder regnskapsføres lån til amortisert kost beregnet ved 
bruk av effektiv rente. Forskjellen mellom det utbetalte lånebeløpet (fratrukket 
transaksjonskostnader) og innløsningsverdien resultatføres over lånets løpetid. 

Lån klassifiseres som kortsiktig gjeld med mindre det foreligger en ubetinget rett til å utsette betaling 
av gjelden i mer enn 12 måneder fra balansedato. 

Selskapet har ansvarlige lån med særskilte vilkår som medfører at store deler av lånet blir klassifisert 
som egenkapital. Dette er det informert mer om i note 31. 

2.16. Lånekostnader 

Lånekostnader fra generell og spesifikk finansiering knyttet til anskaffelse, konstruksjon eller 
produksjon av kvalifiserende eiendeler, som er eiendeler som det vil ta en betydelig periode å 
ferdigstille for tiltenkt bruk eller salg, aktiveres som en del av anskaffelseskostnaden for eiendelen, 
frem til tidspunkt når eiendelen i all hovedsak er klar for tiltenkt bruk eller salg. 

Selskapet har ansvarlige lån med særskilte vilkår som medfører at lånekostnaden føres direkte mot 
egenkapitalen.  Disse er det mer informert om i note 31. 

Alle andre rentekostnader kostnadsføres i den periode de påløper.  

2.17. Sammensatte finansielle instrumenter  

Sammensatte finansielle instrumenter utstedt av konsernet omfatter et ansvarlig lån med 
konverteringsrett til aksjer i et datterselskap. Dette er det mer informert om i note 31. 

2.18. Leverandørgjeld 

Leverandørgjeld måles til virkelig verdi ved første gangs balanseføring. Ved senere måling vurderes 
leverandørgjeld til amortisert kost fastsatt ved bruk av effektiv rente metode. 

Leverandørgjeld klassifiseres som kortsiktig gjeld. 

2.19. Betalbar skatt og utsatt skatt 

Skattekostnaden består av betalbar skatt og utsatt skatt. Skatt blir resultatført bortsett fra når den 
relaterer seg til poster som blir regnskapsført mot utvidet resultat eller direkte mot egenkapitalen. I 
disse tilfeller regnskapsføres også skatten direkte mot utvidet resultat eller direkte mot 
egenkapitalen. 

Det er beregnet utsatt skatt på midlertidige forskjeller mellom skattemessige og konsoliderte 
regnskapsmessige verdier på eiendeler og gjeld. Utsatt skatt beregnes ikke på goodwill. Dersom en 
midlertidig forskjell oppstår ved første gangs balanseføring av en gjeld eller eiendel i en transaksjon, 
som ikke er virksomhetssammenslutning, og som på transaksjonstidspunktet verken påvirker 
regnskaps- eller skattemessig resultat, blir utsatt skatt ikke balanseført. Utsatt skatt fastsettes ved 
bruk av skattesatser og skattelover som er vedtatt eller i det alt vesentligste er vedtatt på 
balansedagen, og som antas og skulle benyttes når den utsatte skattefordelen realiseres eller når den 
utsatte skatten gjøres opp. 

Utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at framtidig skattepliktig inntekt vil 
foreligge der de skattereduserende forskjellene kan utnyttes. 



Utsatt skatt beregnes på midlertidige forskjeller fra investeringer i datterselskap og tilknyttede 
selskaper, bortsett fra når konsernet har kontroll over tidspunkt for reversering av de midlertidige 
forskjellene, og det er sannsynlig at de ikke vil bli reversert i overskuelig fremtid. 

Beskatning av kraftproduksjonsvirksomheten 

Utover alminnelig inntektsskatt belastes kraftproduksjonsvirksomheten med eiendomsskatt, 
naturressursskatt og grunnrenteskatt. 

Grunnrenteskatt 
Grunnrenteskatt utgjør 35,7 % av netto grunnrenteinntekt beregnet for hvert kraftverk. 
Grunnrenteinntekten blir beregnet på grunnlag av det enkelte kraftverks produksjon time for time, 
multiplisert med spotprisen i den korresponderende timen. For leveranser av konsesjonskraft og 
kraft på langsiktige kontrakter under spesifikke vilkår brukes faktisk kontraktspris. Den beregnede 
inntekten reduseres med faktiske driftskostnader, avskrivninger og en friinntekt for å komme frem til 
netto grunnrenteinntekt. Friinntekten fastsettes årlig på grunnlag av skattemessig verdi av 
driftsmidlene i kraftverket multiplisert med en normrente. 

Negativ grunnrenteinntekt oppstått i et kraftverk kan fra og med 2007 samordnes mot positiv 
grunnrenteinntekt i andre kraftverk. Tidligere års negative grunnrente kan fremføres med renter mot 
senere års positiv grunnrenteinntekt i samme kraftverk.  

Utsatt grunnrenteskatt består av utsatt skattefordel knyttet til framførbare underskudd og utsatt 
skatt knyttet til midlertidige forskjeller for hvert kraftverk. Utsatt skattefordel balanseføres dersom 
dette kan sannsynliggjøres anvendt i løpet av en 15 års periode. 

Naturressursskatt 
Naturressursskatt er en overskuddsuavhengig skatt som beregnes på grunnlag av det enkelte 
kraftverks gjennomsnittlige produksjon de siste syv årene. Skattesatsen er satt til 1,3 øre/kWh. 
Overskuddsskatt kan avregnes mot betalbar naturressursskatt. Den andelen av naturressursskatten 
som overstiger overskuddsskatt, kan framføres med renter til senere år, og balanseføres som en 
forskuddsbetalt skatt (fordring). 

Eiendomsskatt 
Eiendomsskatt for kraftverk blir beregnet på grunnlag av faktisk produksjon, med fradrag for faktiske 
driftskostnader og betalt grunnrenteskatt i det enkelte kraftverk. Inntektssiden i eiendomsskatten 
beregnes ut fra samme grunnlag som grunnrentebeskatningen. Eiendomsskattegrunnlaget 
framkommer ved å diskontere foregående fem års netto driftsinntekter i kraftverket med fastsatt 
rente over all framtid med fradrag for nåverdien av kraftverkets beregnede kostnader for utskiftning 
av driftsmidler.  

Av eiendomsskattegrunnlaget beregnes fra 0,2 % til 0,7 % eiendomsskatt til den enkelte kommune. 
Eiendomsskatt presenteres som driftskostnad. 

2.20. Pensjonsforpliktelser 

Konsernet har både sikret og usikret ytelsesordning og innskuddsordning. 

Sikret ytelsesordning 

En ytelsesplan er en pensjonsordning som definerer den pensjonsutbetaling som en ansatt vil motta 
ved pensjonering, og som er finansiert gjennom innbetalinger til forsikringsselskap. 
Pensjonsutbetalingen er normalt avhengig av en eller flere faktorer som alder, antall år i selskapet og 



lønn. Den balanseførte forpliktelsen knyttet til ytelsesplaner er nåverdien av de definerte ytelsene på 
balansedatoen minus virkelig verdi av pensjonsmidlene. Pensjonsforpliktelsen beregnes årlig av en 
uavhengig aktuar ved bruk av lineær opptjeningsmetode. Nåverdien av de definerte ytelsene 
bestemmes ved å diskontere estimerte fremtidige utbetalinger med en diskonteringsrente med 
utgangspunkt i rente på en obligasjon utstedt av et selskap med høy kredittverdighet i den samme 
valuta som ytelsene vil bli betalt og med en løpetid som er tilnærmet den samme som løpetiden for 
den relaterte pensjonsforpliktelsen. 

Estimatavvik som skyldes at ny informasjon eller endringer i de aktuarmessige forutsetningene blir 
ført over utvidet resultat i den perioden de oppstår. 

Usikret ytelsesordning 

Konsernet har usikret ytelsesordning som definerer den pensjonsutbetaling en ansatt vil motta ved 
pensjonering. Pensjonsutbetalingene er avhengig av en eller flere faktorer som alder, antall år i 
selskapet og lønn. Den balanseførte forpliktelsen er nåverdien av de definerte ytelsene på 
balansedatoen og beregnes årlig av en uavhengig aktuar ved bruk av lineær opptjeningsmetode.  

Innskuddsordning 

Ved innskuddsplaner betaler konsernet innskudd til offentlig eller privat administrerte 
forsikringsplaner for pensjon på obligatorisk, avtalemessig eller frivillig basis. Konsernet har ikke 
ytterligere betalingsforpliktelser etter at innskuddene er blitt betalt. Innskuddene regnskapsføres 
som lønnskostnad i takt med at plikten til å betale innskudd påløper. Forskuddsbetalte innskudd 
føres som en eiendel i den grad innskuddet kan refunderes eller redusere fremtidige innbetalinger. 

2.21. Avsetninger 

Konsernet regnskapsfører avsetninger for miljømessige utbedringer, restrukturering og rettslige krav 
når det eksisterer en juridisk eller selvpålagt forpliktelse som følge av tidligere hendelser, det er 
sannsynlighetsovervekt for at forpliktelsen vil komme til oppgjør ved en overføring av økonomiske 
ressurser, og forpliktelsens størrelse kan estimeres med tilstrekkelig grad av pålitelighet. Det avsettes 
ikke for fremtidige driftstap. 

I tilfeller hvor det foreligger flere forpliktelser av samme natur, fastsettes sannsynligheten for at 
forpliktelsene vil komme til oppgjør ved å vurdere forpliktelser av denne typen under ett. Det gjøres 
derfor en avsetning selv om sannsynligheten for oppgjør knyttet til det enkelte forholdet kan være 
lav. 

Avsetninger måles til nåverdien av forventede utbetalinger ved å innfri forpliktelsen. Det benyttes en 
diskonteringssats før skatt som reflekterer nåværende markedssituasjon og spesifikk risiko for 
forpliktelsen.  

2.22. Inntektsføring 

Inntekter kommer hovedsakelig fra levering av kraft og nettleie. 

Salg av kraft 

Levering av energi skjer basert på en gitt pris. Leveringsforpliktelsen er å levere en serie av bestemte 
varer (energi) til en gitt pris. Vederlaget er det som konsernet forventer å motta, enten til 
markedspris, regulert pris eller avtalt pris. Leveringsforpliktelsen leveres over tid, inntektsføring skjer 
for hver leveranse til transaksjonspris. 



Inntekter fra fysiske energikontrakter presenteres i omsetning. For fysiske og finansielle kontrakter 
som omfattes av IFRS 9 presenteres realiserte inntekter og urealiserte verdiendringer som netto 
andre gevinster/tap. 

 

Inntekter fra nettleie 

Nettvirksomhet er underlagt inntektsrammeregulering fra Norges vassdrags- og energidirektorat 
(NVE). NVE fastsetter hvert år maksimal inntektsramme for den enkelte netteier. Inntektsrammen 
fastsettes dels ut fra historiske kostnader og dels på bakgrunn av en norm. Normen skal sikre at 
selskapene driver effektivt. Inntektsrammens størrelse justeres årlig for endringer i 
leveringskvaliteten (KILE, kostnader for ikke levert energi).  

Inntekter innregnet i resultatregnskapet tilsvarer de faktiske inntektene gjennom året som består av 
de til enhver tid fastsatte tariffer, effektuttak og faktisk overføring energivolum i forsyningsområdet. 
Leveringsforpliktelsen er å levere en serie av bestemte varer (tilgang til nettet) til en gitt pris. 
Vederlaget er det som konsernet forventer å motta i henhold til avtale og regulering. 
Leveringsforpliktelsen leveres over tid, inntektsføring skjer for hver leveranse til transaksjonspris. 

Forskjellen mellom inntektsrammen og faktiske tariffinntekter utgjør mer- eller mindre inntekt. Mer- 
eller mindreinntekt er ikke balanseført. 

Anleggsbidrag er dekning av kostnader i forbindelse med etablering av nye nettilknytninger og 
forsterkning av nettet til eksisterende kunder. Dette anses som en separat leveringsforpliktelse og 
inntektsføres når nettoppkoblingen tilvirkes og anses som en levering over tid i tilvirkningsperioden. 
Anleggsbidrag kostnadsføres som varekjøp når nettoppkoblingen utvikles. 

Øvrige varer og tjenester 

Inntektsføring ved salg av varer skjer når leveringsforpliktelsen er oppfylt til transaksjonspris. 

Inntekt fra utbytte 

Utbytteinntekter resultatføres når rett til å motta betaling oppstår. 

2.23.  Utbytte 

Utbyttebetalinger til morselskapets aksjonærer klassifiseres som gjeld fra og med det tidspunkt 
utbytte er fastsatt av generalforsamlingen. 

2.24. Konsesjonskraft, konsesjonsavgift og erstatninger 

Konsesjonkraft inntektsføres ved levering i henhold til fastsatt konsesjonskraftpris. Konsernet har per 
31.12.2018 ingen konsesjonskraftavtaler som gjøres opp finansielt. 

Det betales årlig konsesjonsavgifter til stat og kommune for den økning av produksjonsevnen som 
innvinnes ved regulering og vannoverføringer. Konsesjonsavgifter blir kostnadsført når de påløper. 

Konsernet betaler erstatninger til grunneiere for å få bruksrett til vannfall og grunn. I tillegg utbetales 
erstatninger til andre for skade påført skog, grunn og lignende. 

Erstatningene er tidsubegrenset og er en finansiell forpliktelse som skal måles og innregnes til 
amortisert kost. 



Erstatningsbeløpene er dels engangsutbetalinger og dels løpende i form av utbetalinger eller plikt til 
å levere erstatningskraft/fristrøm. Nåverdien av forpliktelsene knyttet til årlige erstatninger og 
erstatningskraft/fristrøm er klassifisert som avsetninger (se note 35). Årlige betalinger føres som 
andre driftskostnader, mens engangsoppgjør regnskapsføres mot forpliktelsen. 

 

3 Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger  
 

Estimater og skjønnsmessige vurderinger evalueres løpende og baseres blant annet på historisk 
erfaring samt forventninger om fremtidige hendelser som anses å være rimelige under nåværende 
omstendigheter. Estimater og forutsetninger som anvendes for vesentlige balanseførte eiendels- og 
gjeldsposter vises nedenfor. 

Pensjonsforpliktelser 

Nåverdien av forpliktelsen avhenger av flere faktorer som må fastsettes ved bruk av en rekke 
estimerte antakelser. Forutsetningene benyttet for å beregne pensjonskostnad inkluderer 
diskonteringsrente, og G-regulering, samt uttaksprosent. Enhver endring i disse forutsetningene 
påvirker balanseført beløp på pensjonsforpliktelsen. Det henvises til note 35 for ytterligere 
beskrivelse av anvendte estimater. 

Utsatt skatt grunnrente 

Balanseføring av utsatt skattefordel på negativ grunnrenteinntekt til fremføring bygger på en 
prognose over fremtidig skattepliktig grunnrenteinntekt pr kraftverk. Negativ grunnrenteinntekt som 
kan sannsynliggjøres anvendt i løpet av en femten års periode balanseføres. Prognosen bygger blant 
annet på estimater over fremtidige   produksjonsvolumer, kraftpriser, produksjonsrelaterte 
kostnader samt rentenivå. Enhver endring i disse forutsetningene kan få betydning for hvor mye av 
den negative grunnrenteinntekten til framføring som kan balanseføres. I tillegg kan fremtidige 
endringer i kraftverksbeskatningen medføre endringer i balanseført utsatt skattefordel. 

Estimering av verdifall 

Konsernet har betydelige investeringer i varige driftsmidler, immaterielle eiendeler samt finansielle 
anleggsmidler. Det gjennomføres nedskrivningstester for disse anleggsmidlene når det foreligger 
indikatorer på mulige verdifall.   Slike indikatorer kan være endringer i markedspriser, 
avtalestrukturer, negative hendelser eller andre driftsforhold. I tillegg testes enkelte immaterielle 
eiendeler årlig for verdifall. Det gjennomføres nedskrivninger såfremt bokført verdi overstiger 
gjenvinnbart beløp (se note 2 punkt 2.7). Gjenvinnbart beløp fra kontantgenererende enheter er det 
høyeste av netto salgsverdi og bruksverdi. Ved beregning av gjenvinnbart beløp gjøres en rekke 
estimater vedrørende framtidige kontantstrømmer hvor salgspris, salgsvolum, driftsmarginer samt 
avkastningskrav er de viktigste faktorene. 

 



4 Finansielle risikofaktorer

1000 kr
Resultatvirkning etter skatt av en endring i kraftpris +10% -10%
Kraftproduksjon 19 224 -19 224

1000 kr
Resultatvirkning etter skatt av en endring i valuta +10% -10%
Netto kraftproduksjon (kraftproduksjon - kraftsalg) 30 866 -30 866
Eurolån (med sikringsbokføring) 4 585 -4 585
Bankkonti EUR inkl sikkerhetsstillelse Nasdaq 10 346 -10 346
Valutaterminer EUR -36 290 36 290
Eksponering mot EUR 9 507 -9 507
Eksponering mot SEK 899 -899
Eksponering mot USD 0 0
Sum 10 406 -10 406

Finansiell risiko

Finansiell risiko i TrønderEnergi består av både markedsrisiko, kredittrisiko og likviditetsrisiko. I tillegg er konsernet
utsatt for operasjonell risiko og regulatorisk risiko. Rammer og fullmakter for de enkelte virksomheter gis av styret og 
det er etablert løpende rapportering på rammeutnyttelse og resultatutvikling. 

Sentralt i arbeidet med økonomiske risikoer er risikostyringsverktøyet som er utviklet. Dette benyttes i stor grad til å 
synliggjøre det økonomiske handlingsrom konsernet har gitt ulike scenarier. Modellen fungerer både som langtids 
prognosemodell og til å simulere konsernets økonomiske utvikling under usikkerhet og ved ulike strategiske veivalg. 

Styret har forut for avleggelse av årsregnskap en årlig gjennomgang av konsernets viktigste økonomiske 
risikoområder og tilhørende intern kontroll. I tillegg rapporteres det kvartalsvis økonomisk status og risikokart til 
styret. Styret har også oppnevnt et eget revisjonsutvalg.

Agering i rente- og valutamarkedene er forankret i fullmakter gitt av styret gjennom finansstrategien som revideres 
årlig. Konsernets finansfunksjon er gitt ansvaret å handle i kapitalmarkedene. Hovedmålet med finansstrategien er at 
risikoen fra finansoperasjonene gjennomgående skal være lav og bidra til at den totale eksponeringen for konsernet 
reduseres. 

Egenkapital
Det overordnede styringsverktøyet er at TrønderEnergi søker å opprettholde en kredittrating tilsvarende minimum 
BBB. Skyggerating offentliggjøres ikke lenger av norske banker, men det søkes likevel å opprettholde en finansiell 
soliditet tilsvarende BBB. Videre har TrønderEnergi mål for likviditet og utbytte gjennom styrevedtatt finansstrategi 
og utbyttepolitikk. Likviditetsreserven skal, inklusive trekkrettigheter, utgjøre minst 20 % av konsernets omsetning.  
Styret har vedtatt følgende utbyttepolitikk for TrønderEnergi AS gjeldende fra og med 2013: Utbytte på 
aksjekapitalen skal i normalsituasjoner tilsvare halvparten av det årlige driftsrelaterte overskuddet som tilhører 
majoritetsandelen i konsernet.

a) Markedsrisiko
I) Kraftpris
Kombinasjonen kraftpris og kraftproduksjon er normalt de viktigste risikoer for konsernet. TrønderEnergi vil normalt 
være netto eksponert som selger av kraft. For å redusere risikoen i produksjons- og sluttbrukerporteføljene benyttes 
handel med kraftderivater. Gjennomføring av transaksjoner skjer med forankring i styrevedtatte rammer for de 
enkelte porteføljer.  

II) Valutarisiko
Inntektene fra energiomsetningen på Nord Pool gjøres opp i euro. Inntekter og utgifter for øvrig er i hovedsak i 
norske kroner, med unntak av enkelte investeringer med kontantstrømmer i utenlandsk valuta. Konsernet har et lån 
i EUR i tillegg til kontoer i SEK, USD og EUR med trekkrettigheter. Valutaeksponeringen sammenstilles på 
konsernnivå. For å redusere risikoen kan det benyttes valutalån og valutaterminer. Sensitivteten er beregnet slik at + 
10% er en styrkelse av fremmed valuta.
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1000 kr
Eksponering mot endring i 2018 2017 2016
3mnd nibor 1 300 000 300 000 300 000
6mnd euribor 264 625 327 190 362 543
KPI 750 000 750 000 750 000

1000 kr
Resultatvirkning av en endring i rentenivået Rente +100 bp -100 bp
Bankinnskudd 3m nibor 5 051 -5 051
Lån og renteswapper Se ovenfor -8 438 8 438
Friinntekt særbeskatning 12m stat 7 150 -7 150
Sum 3 762 -3 762

1000 kr

Rating Note Bokført v. Kredittrisiko Bokført v. Kredittrisiko
Anleggsmidler
Derivater AA- / A+ 20 143 192 143 192 47 990 47 990
Andre fordringer 25 138 247 138 247 41 238 41 238

Omløpsmidler
Kundefordringer 25 10 319 10 319 181 455 181 455
Andre fordringer 25 193 565 193 565 346 782 346 782
Derivater AA- / A+ 20 26 942 26 942 20 019 20 019
Obligasjoner min. BBB 22 70 529 70 529 30 929 30 929
Fondsobligasjoner min. BBB 22 51 031 51 031 45 519 45 519
Obligasjonsfond min. BBB 22 169 040 169 040 129 362 129 362
Kontanter, bankinnskudd AA- / A+ 24 723 702 723 702 588 155 588 155
Sum 1 526 568 1 526 568 1 431 449 1 431 449

2018 2017

b) Kredittrisiko
Hoveddelen av TrønderEnergis energiomsetning foregår på den nordiske kraftbørsen NordPool der handelen 
cleares. For både nettvirksomheten og kraftsalg har tap på motparter historisk sett vært små i forhold til 
omsetningen. Motpartsrisikoen i konsernet anses derfor som begrenset. 

III) Renterisiko
I tillegg til ordinær renterisiko på konsernets finansiering og likviditetsplasseringer er konsernet eksponert mot 
andre typer renterisiko gjennom inntektsrammen i nettselskapet og friinntekt i særbeskatning for 
kraftproduksjon. Gjennom selskapets risikostyringsmodell aggregeres de ulike renteeksponeringer. For å 
redusere selskapets renterisiko kan det benyttes låneavtaler med både fast og flytende rente, samt ulike typer 
av rentebytteavtale. 

Av konsernets rentebærende gjeld og renteswapper, er eksponeringen per 31.12.2018:
(Med eksponering menes pålydende verdi på lån som er eksponert mot underliggende endring, uavhengig av 
løpetid på lånet)

I 



De viktigste styringsparameterne i finansstrategien Note Målsetting 2018 2017 2016
Gjennomsnittlig år til innfrielse låneportefølje 30 Min. 3 år 4,5 år 5,0 år 6,1 år
Gjennomsnittlig år rentebinding låneportefølje 30 0,25-4 år 1,5 år 2,6 år 2,9 år
Likviditetsreserver (1000kr) 24 1 532 468 1 404 011 1 057 988
Likviditetsreserver i % av omsetning 24 min 20% 178 % 79 % 71 %
Kommitterte trekkrettigheter 30 555 MNOK 655 MNOK 150 MNOK

1000 kr
Forfallsoversikt finansielle forpliktelser Note 2019 2020 2021 senere
Rentebærende gjeld 30 0 66 156 366 156 3 814 156
Derivater langsiktig 20 0 115 450 986 93 071
Annen langsiktig gjeld *) 34 3 976 3 976 3 976 Uendelig *)
Kortsiktig rentebærende gjeld 30 266 156
Annen kortsiktig gjeld 36 169 048
Leverandørgjeld 70 651
Derivater kortsiktig 20 100 358
Sum 610 188 185 583 371 119 3 907 227

Sammenligningstall 2017
Forfallsoversikt finansielle forpliktelser Note 2018 2019 2020 senere
Rentebærende gjeld 31 0 265 438 65 438 3 378 876
Derivater 20 0 18 423 34 382 4 723
Annen langsiktig gjeld *) 36 3 976 3 976 3 976 Uendelig *)
Kortsiktig rentebærende gjeld 31 265 438
Annen kortsiktig gjeld 38 360 412
Leverandørgjeld 151 819
Derivater 20 23 106
Sum 804 752 287 837 103 797 3 383 599

c) Likviditetsrisiko

Refinansieringsrisikoen til TrønderEnergi skal holdes lav. TrønderEnergi styrer derfor etter spredte låneforfall langt ut i 
tid. Det følger og at likviditetsrisikoen skal holdes lav og til enhver tid sikre økonomisk handlefrihet. Likviditetsreserven
skal, inklusive trekkrettigheter, utgjøre minst 20 % av konsernets omsetning. Forvaltning av konsernets likviditet styres 
gjennom finansstrategien. 

*) Utbetalingene gjelder pengebeløpserstatninger. Dette er betalingsforpliktelser inn i uendeligheten, og vil derfor ikke 
kunne kvantifiseres i en slik oppstilling. 

Operasjonell risiko
TrønderEnergi er utsatt for en rekke forhold som representerer operasjonell risiko. De hovedsakelige innfallsvinkler til å 
håndtere dette er gjennom HMS-, beredskaps- og kvalitetsarbeid. Gjennom ISO-sertifisering på kvalitet og miljø har 
betydelige ressurser blitt lagt ned for å kvalitetssikre prosesser i konsernet. Her arbeides det systematisk med 
kontinuerlig forbedring. For å sikre mot økonomiske risikoer tegner TrønderEnergi forsikringer på personell, ting og 
ansvar. Dekning og vilkår gjennomgås årlig og TrønderEnergi følger i stor grad den praksis bransjen har hatt for dekning.

Regulatorisk risiko
Konsernet er påvirket av en rekke ulike rammevilkår som kan ha stor økonomisk betydning. Endringer i særbeskatning 
som grunnrenteskatt og eiendomsskatt har også stor betydning. Indirekte påvirker europeiske rammevilkår som f.eks. 
CO2 avgifter kraftprisen. Konsernet har i dag relativt liten andel av produksjon som er berettiget til elsertifikater, men 
rammevilkårene knyttet til denne ordningen vil kunne ha stor betydning for nye utbyggingsprosjekter.



5 Segmentinformasjon
TrønderEnergi-konsernet rapporterer segment i tråd med hvordan konsernledelsen fatter, følger opp og evaluerer sine beslutninger. De operative segment identifiseres på bakgrunn 
av den interne styringsinformasjonen som periodisk gjennomgås av ledelsen og er beslutningsgrunnlag for ressursallokering og måloppnåelse. 

Segment Energi 
Segmentet omfatter TrønderEnergi Kraft AS som har ansvaret for kraftproduksjon og kraftomsetning i engrosmarkedet, samt selskapene Driva Kraftverk, Usma Kraft AS og 
TrønderEnergi Vind Holding AS.  Segmentet ble i 2018 ledet av energidirektør Tormod Eggan.

Segment Energi har i 2018 solgt ut eksisterende vindparker og vindkraftprosjekter til et nytt selskap Midgard Vind Holding AS. TrønderEnergi eier per 31.12.2018 30 % av dette 
selskapet. Alle historiske resultatposter knyttet til eiendelene omfattet av transaksjonen er reklassifisert til "Resultat fra avhendet virksomhet og virksomhet holdt for salg", som 
nettoføres på egen linje i regnskapet.

Segment Nett
Segmentet omfatter TrønderEnergi Nett AS som har ansvar for energitransport, utbygging, drift og vedlikehold av regionalnettet i gamle Sør-Trøndelag, og distribusjonsnettet i 14 
kommuner i fylket. Segmentet omfatter også TrønderEnergi Service AS som er intern tjenesteleverandør av fakturerings- og kundesentertjenester til TrønderEnergi Nett. Segmentet 
ledes av nettdirektør Bjørn Rune Stubbe.

TrønderEnergi og NTE har i 2018 offentliggjort at det arbeides med sikte på å slå sammen nettselskapene TrønderEnergi Nett AS og NTE Nett AS til et felles eid nettkonsern. 
TrønderEnergi vil eie 40% av dette selskapet. Transaksjonen er ikke gjennomført per 31.12.2018 men siden det er vesentlig sannsynlighet for gjennomføring skal resultatpostene fra 
segmentet reklassifiseres til "Resultat fra avhendet virksomhet og virksomhet holdt for salg", som nettoføres på egen linje i regnskapet.

Segment Kunde
Segment kunde besto av Selskapet TrønderEnergi Market med ansvar for salg av strøm til sluttbrukermarkedet. Selskapet er i april 2018 solgt til Fjordkraft. Resultat fra virksomheten 
fram til salgstidspunktet er reklassifisert til  "Resultat fra avhendet virksomhet og virksomhet holdt for salg", som nettoføres på egen linje i regnskapet.

Øvrig virksomhet
Øvrig omfatter morselskapet, Terminalveien 7 Berkåk AS, Utgard Microgrid AS og Energibygget AS.

Urealiserte verdiendringer
TrønderEnergi har ikke sikringsbokføring på kraftpris- og valutasikring knyttet til produksjonsinntekter. Dette medfører urealiserte verdiendringer som føres over resultat. Disse er i 
segmentoppstillingen ført i egen kolonne, mens realiserte kraftkontrakter med levering i inneværende år er ført under segment Energi. Ned/oppskrivninger av driftsmidler er også 
ført i denne kolonnen.

Elimineringer
Interne transaksjoner innad i det enkelte segment er ikke eliminert i tallene for det enkelte segment. Konserninterne transaksjoner mellom segment elimineres i kolonnen 
eliminering.

Reklassisering
Kolonnen inneholder reklassifiseringene av nevnte regnskapsposter innenfor segment Energi, Nett og Kunde til "Resultat fra avhendet virksomhet og virksomhet holdt for salg".
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1000 kr

2018 Energi Nett Kunde Øvrig
Urealiserte 

verdiendringer Eliminering
Sum før 

reklassifisering Reklassifisering Konsern
Salgsinntekter internt 79 685 41 183 82 940 -203 808 - - -               
Salgsinntekter eksternt 925 180 1 114 467 58 822 20 012 2 118 481 -1 255 132 863 349
Energikjøp og overføringskostnad -82 413 -493 163 -36 653 -612 228 532 748 -79 480
Andre driftskostnader -442 926 -389 396 -14 333 -104 904 203 808 -747 752 378 764 -368 988
Netto andre gevinster/tap -104 987 1 144 -159 604 -263 447 -1 144 -264 591
EBITDA 374 538 274 235 7 836 -1 952 -159 604 -                495 053 -344 764 150 289

Avskrivninger -86 465 -146 683 -752 -13 338 -247 238 168 863 -78 375
Nedskrivninger -522 -522 - -522
Driftsresultat 288 073 127 552 7 084 -15 290 -160 126 -                247 293 -175 901 71 392

Varige driftsmidler 2 124 202 3 060 442 325 863 5 510 507 -3 060 442 2 450 065
Immaterielle eiendeler 5 850 800 130 805 980 -800 130 5 850

1000 kr

2017 Energi Nett Kunde Øvrig
Urealiserte 

verdiendringer Eliminering
Sum før 

reklassifisering Reklassifisering Konsern
Salgsinntekter internt 459 747 25 198 43 153 84 734 -612 832 -0 -0
Salgsinntekter eksternt 285 086 1 040 269 451 314 7 576 -                1 784 245 -1 013 350 770 895
Energikjøp og overføringskostnad -73 852 -328 444 -367 401 457 548 -312 149 245 305 -66 844
Andre driftskostnader -273 294 -370 178 -81 344 -73 220 155 713 -642 322 310 081 -332 241
Netto andre gevinster/tap -15 310 4 935 -10 374 -10 374
EBITDA 382 378 366 845 45 723 19 090 4 935 429 819 400 -457 964 361 436

Avskrivninger -83 843 -132 797 -1 781 -14 182 350 -232 254 155 600 -76 654
Nedskrivninger 43 756 43 756 -38 138 5 618
Driftsresultat 298 535 234 048 43 942 4 907 48 692 779 630 902 -340 502 290 400

Varige driftsmidler 2 192 549 2 515 835 749 326 644 5 035 777 5 035 777
Immaterielle eiendeler 6 183 705 908 4 995 717 086 717 086

I 

I I I I 



6 Inntekter

1000 kr

2018 Energi Nett Kunde Øvrig Eliminering

Sum før 
reklass-
ifisering

Reklassifisert 
til avhendet 
virksomhet Konsern

Salg fra vannprodusent 844 579 -79 685 764 894 764 894
Salg fra vindprodusent 81 843 81 843 -81 843 0
Salg til sluttbruker 58 822 58 822 -58 822 0
Overføringsinntekter 1 610 1 091 881 1 093 492 -1 091 881 1 610
Salg av tjenester 22 390 41 183 95 489 -124 123 34 939 34 939
Leieinntekter 321 7 299 7 620 7 620
Øvrige inntekter 54 122 22 586 164 76 872 -22 586 54 286

Sum inntekter 1 004 864 1 155 650 58 822 102 952 -203 808 2 118 481 -1 255 132 863 349

1000 kr

2017 Energi Nett Kunde Øvrig Eliminering

Sum før 
reklass-
ifisering

Reklassifisert 
til avhendet 
virksomhet Konsern

Salg fra vannprodusent 594 857 25 198 -484 946 135 109 510 248 645 357
Salg fra vindprodusent 65 954 65 954 -65 954 0
Salg til sluttbruker 494 467 -43 153 451 314 -451 314 0
Overføringsinntekter 5 647 1 005 421 1 011 067 -1 005 421 5 647
Salg av tjenester 21 802 85 006 -84 734 22 074 31 518 53 592
Leieinntekter 7 304 7 304 7 304
Øvrige inntekter 56 574 34 848 91 422 -32 427 58 995

Sum inntekter 744 833 1 065 467 494 467 92 310 -612 833 1 784 245 -1 013 349 770 895

Konsernets inntekter inntektsføres over tid.

Konsernets inntekter inntektsføres over tid.
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7 Netto andre gevinster/tap
1000 kr

Note 2018 2017
Kraftkontrakter sikring urealisert 20 -177 874 -3 698
Kraftkontrakter sikring realisert -130 055 -27 961
Kraftkontrakter trading 25 067 12 651
Valutagevinster og tap på derivater 15 712 -2 321
Verdiendring renteswapper 20 460 -1 441
Gevinst ved avgang aktivert utstyr/anlegg 1 368 41
Tap ved avgang aktivert utstyr/anlegg -1 250 -65
Gevinst/tap på aksjer og aksjonærlån 22 1 981 12 419
Netto andre gevinster/tap -264 591 -10 374

8 Netto finansposter
1000 kr

Netto rentekostnad Note 2018 2017
Annen renteinntekt 15 713 12 430
Rentekostnad 30 -86 868 -65 837
Netto rentekostnad -71 155 -53 407

1000 kr
Andre finansposter Note 2018 2017
Netto valutagevinster og tap 13 -8 633 13 830
Gevinst/tap aksjer og obligasjoner knyttet til kapitalforvaltning 22 -4 493 5 760
Netto finanskostnad pensjon 33 -2 368 -2 626
Annen finanskostnad -2 487 -3 231
Sum andre finansposter -17 981 13 733
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9 Personalkostnader
1000 kr

Note 2018 2017
Lønn 116 182 102 705
Arbeidsgiveravgift 16 339 13 907
Pensjonskostnader 33 12 345 8 784
Andre personalkostnader 2 821 2 602
Arbeid på egne investeringsanlegg -9 772 -6 868
Sum personalkostnader 137 914 121 130

Antall årsverk videreført virksomhet 134 121
Antall ansatte videreført virksomhet 139 126

Ytelser til ledende personer 1000 kr

2018- Ledende ansatte Stilling Lønn / honorar

Naturalytelser 
og andre 

skattepliktige 
godtgjørelser

Pensjons-
kostnader 

*) Sum
Ståle Gjersvold Konsernsjef 2 737 213 1 661 4 611
Cathrine Tronstad Organisasjonsdirektør 1 595 161 541 2 298
Olav Sem Austmo Økonomi- og finansdirektør 1 821 185 1 009 3 015
Kari Skeidsvoll Moe Juridisk direktør 1 737 168 495 2 401
Tormod Eggan Energidirektør 1 529 199 389 2 117
Bengt Eidem Kommunikasjonsdirektør 1 484 145 264 1 892
Tarje Holskil Innleid markedsdirektør 

1000 kr

2017- Ledende ansatte Stilling Lønn / honorar

Naturalytelser 
og andre 

skattepliktige 
godtgjørelser

Pensjons-
kostnader 

*) Sum
Ståle Gjersvold Konsernsjef 2 490 213 1 169 3 872
Cathrine Tronstad Organisasjonsdirektør 1 521 143 557 2 222
Arnt Inge Sætern Kundedirektør 1 447 16 240 1 703
Olav Sem Austmo Økonomi- og finansdirektør 1 859 37 640 2 537
Kari Skeidsvoll Moe Juridisk direktør 1 617 137 382 2 136
Tormod Eggan Energidirektør 1 460 153 341 1 954
Bård Olav Uthus Nettdirektør 1 597 98 459 2 155
Stig Rolstadaas Handelsdirektør 1 551 217 241 2 009
Bengt Eidem Kommunikasjonsdirektør 1 412 111 229 1 753

Lønn og annen godtgjørelse  til ansatte som har vært i konsernledelsen deler av året inkluderer også lønn i andre 
stillinger i konsernet.

*) pensjonskostnader inneholder innbetalt til innskuddordning som gjelder for alle ansatte og avsetning knyttet til 
ordningen som gjelder for direktører i konsernet for ytelser over 12 G. Pensjonskostnaden knyttet til ordning for ytelser 
over 12 G fremkommer som endring i aktuarberegnet pensjonsforpliktelse for ordningen. 

Konsernsjefen inngår i selskapets ordinære pensjonsordninger. Det er i tillegg inngått avtale som gir konsernsjefen rett til 
å gå av med kompensasjon på 75 % av lønn fra fylte 62 år fram til fylte 67 år. Pensjon skal beregnes av full lønn.  
Forpliktelsen er hensyntatt i regnskapet. I det tilfellet styret sier opp ansettelsesforholdet, har konsernsjefen rett til 
ordinær lønn i en periode på 1 år etter utløp av ordinær oppsigelsestid. Etter 1- årsperioden vil konsernsjefen sikres 
minimum 80 % av ordinær lønn i et år.
I tilfeller hvor selskapet sier opp direktører i konsernet, har direktøren rett på ordinær lønn i en periode på 1 år etter 
utløpet av ordinær oppsigelsestid.  
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1000 kr
2018- ytelser til styret Rolle Styrehonorar
Per Kristian Skjærvik Styreleder 180
Geir Ove Kjesbu Nestleder 112
Arve Slørdahl Styremedlem 112
Rune Olaisen Styremedlem 100
Roger Harsvik Styremedlem 100
Karin Skogan Holm Styremedlem 100
Invgill Kvernmo Styremedlem 100
Dina Elverum Aune Styremedlem 103
Margrethe Smith Styremedlem 106
Morten Bostad Styremedlem 103
Egil Rømen Observatør 48
Karl Ludvig Refsnæs Observatør 24
Indunn G. Finnanger Observatør 24
Hallgeir Grøntvedt Varamedlem 63
Gunn Lisbeth Hansen Varamedlem 7
Anders Bergem Varamedlem 7

10 Andre driftskostnader
1000 kr

Note 2018 2017
Drift og vedlikehold 27 855 34 842
Eiendomsskatter og avgifter 35 895 46 318
Andel driftskostnader i felleskontrollert virksomhet 19 793 21 837
Kjøp utstyr og tjenester 56 336 39 901
Andre kostnader 91 195 68 215
Sum andre driftskostnader 231 073 211 111

1000 kr
Godtgjørelse til revisor fordeler seg slik 2018 2017
Lovpålagt revisjon 955 894
Andre attestasjonstjenester 155 80
Annen bistand 2 404 1 890
Sum 3 514 2 864

Godtgjørelse til revisor er kostnadsført under fremmedytelser i andre driftskostnader.
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11 Tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet etter EK-metoden

Selskapsform
Anskaffelses-

tidspunkt
Forretnings-

kontor
Eierandel 

31.12.2017
Eierandel 

31.12.2018
Stemme-

andel
NEAS AS Tilknyttet 20.04.2001 Kristiansund 49 % 49 % 49 %
Biokraft Holding AS Tilknyttet 21.12.2010 Trondheim 44,97 % 45,98 % 45,98 %
On Energi AS Tilknyttet 01.01.2017 Trondheim 49 % 49 % 49 %
Midgard Vind Holding AS Felleskontrollert 21.12.2018 Trondheim 0 % 30 % 30 %
Sarepta Energi AS Felleskontrollert 30.09.2011 Steinkjer 50 % 50 % 50 %
Sarepta Ytre Vikna 2 AS Felleskontrollert 27.02.2015 Steinkjer 50 % 50 % 50 %
Dynavec AS 21.08.2009 Vanvikan 20 % 4,30 % 4,30 %
Utgard Microgrid AS 13.09.2017 Trondheim 50 % 100 % 100 %

1000 kr

Tilknyttede selskap NEAS AS
Biokraft 

Holding AS Andre Sum
Andel årets resultat 34 536 -11 403 -1 941 21 192
Korreksjon forrige års resultat -1 525 359 -1 166
Avskrivning henførbar merverdi -619 0 -619
Nedskrivning goodwill -6 323 -6 323
Sum resultatandel 33 917 -12 928 -7 905 13 084

Inngående balanse 01.01.2018 316 110 57 819 18 443 392 372
Årets resultatandel 33 917 -12 928 -7 905 13 084
Tilgang 0
Andel utvidet resultat tilknyttet selskap 81 81
Emisjon 7 313 7 313
Utbetalt utbytte -7 350 -7 350
Endring pensjonsordning -9 117 -9 117
Andre poster -1 054 -1 054
Reklassifisert endring eierandel -2 123 -2 123
Utgående balanse 31.12.2018 332 587 52 204 8 415 393 206

Konsernets eierandeler i NEAS AS ( 49%), Biokraft Holding AS (45,98%) og On Energi AS (49%) innregnes som tilknyttet selskap. 
Konsernet har ikke bestemmende innflytelse  over strategiske og operative beslutninger.

Konsernets eierandel  i Midgard Vind Holding AS (30%), Sarepta Energi AS (50%) og Sarepta Ytre Vikna 2 AS (50%) innregnes som
felleskontrollert virksomhet. Aksjonæravtalen krever enstemmighet mellom deltakerne på strategiske, finansielle og operasjonelle
beslutninger, og ingen av partene har bestemmende innflytelse.

Konsernets andel av årets resultat er basert på estimert årsresultat fra selskapene. I tilfeller hvor det er avvik mellom estimat og faktisk 
resultat blir dette korrigert på linjen korreksjon forrige års resultat.

Konsernet har følgende investeringer i tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet

Basert på helhetsvurdering hvor størrelse og kompleksitet er tatt i betraktning er Nordmøre Energiverk AS og Biokraft Holding AS 
vurdert å være vesentlige tilknyttede foretak og Midgard Vind Holding er vurdert å være vesentlig felleskontrollert virksomhet.
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1000 kr

Felleskontrollerte selskap
Midgard Vind 

Holding AS Andre Sum
Andel årets resultat 0
Sum resultatandel 0 0 0

Inngående balanse 01.01.2018 0 121 374 121 374
Årets resultatandel 0 0
Tilgang 314 725 314 725
Fisjon -114 834 -114 834
Resultat reklassifisert til avhendet virksomhet -3 133 -3 133
Utgående balanse 31.12.2018 314 725 3 407 318 132

1000 kr

Tilknyttede selskap NEAS AS
Biokraft 

Holding AS On Energi AS Dynavec AS
Utgard 

Microgrid AS Sum
Andel årets resultat 32 831 -41 103 -127 32 766
Korreksjon forrige års resultat 18 362 18 362
Avskrivning henførbar merverdi -619 -619
Sum resultatandel 50 574 -41 103 0 -127 50 509

Inngående balanse 01.01.2017 275 548 42 868 0 1 546 0 319 962
Årets resultatandel 50 574 -41 103 0 -127 50 509
Tilgang 16 217 2 250 18 467
Andel utvidet resultat tilknyttet selskap -4 132 -4 132
Emisjon 14 992 14 992
Utbetalt utbytte -5 880 -5 880
Andre poster -1 546 -1 546
Utgående balanse 31.12.2017 316 110 57 819 16 320 0 2 123 392 372

1000 kr
Felleskontrollert virksomhet Andre
Andel årets resultat 4 376
Korreksjon forrige års resultat 96
Sum resultatandel 4 472

Inngående balanse 01.01.2017 101 852
Årets resultatandel 4 472
Tilgang
Andel utvidet resultat tilknyttet selskap
Emisjon 15 065
Utbetalt utbytte
Andre poster -15
Utgående balanse 31.12.2017 121 374

NEAS AS, Biokraft Holding AS og Midgard Vind Holding AS er unoterte selskap og det er ingen tilgjengelig notert pris på aksjene. 
Resultatandel og utgående balanse på investeringene for 2018 er basert på estimerte resultattall fra selskapene justert for 
ulikheter i regnskapsprinsipper og merverdier på oppkjøpstidspunktet.



1000 kr

Sammendratt balanse - tilknyttede selskap

Nordmøre 
Energiverk AS 

2018

Nordmøre 
Energiverk AS 

2017

Biokraft 
Holding AS 

2018

Biokraft 
Holding AS 

2017

Anleggsmidler 1 740 495 1 644 469 381 223 303 731
Sum omløpsmidler 131 387 118 913 83 311 79 807
Sum eiendeler 1 871 883 1 763 381 464 534 383 537

Langsiktig gjeld 961 481 911 139 303 954 239 601
Kortsiktig gjeld 259 661 236 390 47 045 15 364
Sum gjeld 1 221 142 1 147 529 350 999 254 965

Egenkapital 650 741 615 852 113 535 128 572

Konsernets andel av egenkapital 318 863 301 767 52 203 57 819
Merverdi 13 724 14 343
Balanseført verdi 31.12 332 587 316 110 52 203 57 819

1000 kr

Sammendratt balanse - felleskontrollert 
virksomhet

Midgard Vind 
Holding AS 

2018

Anleggsmidler 1 495 498
Sum omløpsmidler 36 180
Sum eiendeler 1 531 678

Langsiktig gjeld 83 961
Kortsiktig gjeld 294 257
Sum gjeld 378 218

Egenkapital 1 153 461

Konsernets andel av egenkapital 346 038
Mindreverdi -31 314
Balanseført verdi 31.12 314 725

1000 kr

Sammendratt resultatregnskap tilknyttede 
selskap og felleskontrollert virksomhet

Nordmøre 
Energiverk AS 

2018

Nordmøre 
Energiverk AS 

2017

Biokraft 
Holding AS 

2018

Biokraft 
Holding AS 

2017

Midgard 
Vind 

Holding AS 
2018

Driftsinntekter 869 750 760 289 20 633 6 011 5 730
Driftskostnader -759 425 -654 961 -46 167 -13 551 -1 797
Netto finansposter -17 743 -28 499 -6 483 -715
Resultat før skatt 92 582 76 829 -32 018 -8 255 3 933
Skatt -22 634 -18 161 6 662 1 597 -905
Resultat fra videreført virksomhet 69 948 58 668 -25 356 -6 658 3 029

Andre inntekter og kostnader 81 -4 132
Totalresultat 70 028 54 537 -25 356 -6 658 3 029

Etterfølgende tabell viser sammenfattet finansiell informasjon om de vesentlige tilknyttede og 
felleskontrollerte selskapene, basert på 100% tall:



12 Felleskontrollert drift etter bruttometoden

13 Netto valutagevinster og tap
1000 kr

Note 2018 2017
Salgsinntekter 21 0 7 725
Netto andre gevinster/tap 7 15 712 -2 321
Andre finansposter 8 -8 633 13 830
Sum netto valutagevinster og tap 7 079 19 235

Konsernet har 35 % eierandel i Kraftverkene i Orkla og 7,9 % eierandel i Fosen Vind DA. Eierne tar ut sin 
relative andel av produsert energi og dekker sin relative andel av løpende forpliktelser.  
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14 Skattekostnad

1000 kr
Årets kostnad ved skatt fremkommer slik Note 2018 2017
Betalbar skatt på årets resultat 7 518 -272
Endring utsatt skatt alminnelig inntekt 15 -42 803 25 000
Endring tidligere år utsatt skatt -1 035
Endring tidligere år bet.bar skatt (alm. inntekt) 1 078
Skattekostnad på ordinært resultat -35 285 24 772

Betalbar skatt på grunnrenteinntekt 74 488 49 993
Endring tidligere år betalbar skatt på grunnrenteinntekt 4 630
Endring i utsatt skatt grunnrenteinntekt 32 15 413 5 787
Skattekostnad grunnrenteskatt 94 530 55 780

Årets kostnad (+)/inntekt (-) ved skatt: 59 245 80 552

Betalbar skatt i balansen framkommer slik 2018 2017
Betalbar skatt på årets resultat 18 410 78 644
SkatteFUNN -42 -977
Betalbar skatt grunnrente 74 488 49 993
Årets beregnede naturressursskatt 17 583 18 154
Naturressursskatt motregnet skatt på årets resultat -15 281 -63 072
Diskontinuitet avhendet virksomhet -3 103
Sum betalbar skatt 92 055 82 743

Avstemming fra nominell til faktisk skattesats 2018 2017
Resultat før skattekostnad og avhendet virksomhet -4 660 301 235
Forventet inntektsskatt etter nominell sats hhv. 23% og 24% -1 072 72 296

Skatteeffekt av følgende poster: 
Betalbar/endring utsatt skatt grunnrente 94 530 55 780
Ikke skattepliktige inntekter -9 407 -8 970
Ikke fradragsberettigede kostnader 6 740 4 420
Feil fra tidligere år -454 -3 437
Permanente forskjeller knyttet til investeringer -7 015 -20 891
Fradragsberettigede renter på gjeld ført som egenkapital -21 898 -22 759
Andre poster -2 654 -486
Avhendet virksomhet 5 620
Oppkjøp datterselskap -2 316
Endret skattesats alminnelig inntekt 475 1 294
Kostnad ved skatt i resultatregnskapet 59 245 80 552
Effektiv skattesats -1271,5 % 24,4 %
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15 Utsatt skatt

1000 kr

Utsatt skatt 2018 Driftsmidler Fordringer

Finansielle 
instrument/

derivater
Immaterielle 

eiendeler
Gevinst/ taps-

konto
Andre 

forpliktelser Sum
Per 31.12.2017 32 434 0 65 418 135 225 -256 0 232 822
Regruppering 452 256 708
Korrigering feil tidligere år -16 707 -16 707
Resultatført i perioden -4 913 -98 -45 123 -50 134
Diskontinuitet virksomhet holdt for salg/avhendet -17 565 1 401 -6 461 -135 225 -157 850
Ført mot utvidet resultat i perioden 0
Ført mot egenkapitalen i perioden 9 124 9 124
Per 31.12.2018 9 957 1 754 6 251 0 0 0 17 962

1000 kr

Utsatt skattefordel 2018 Pensjoner
Underskudd 

til fremføring
Immaterielle 

eiendeler Fordringer
Gevinst/ taps-

konto Annet Sum
Per 31.12.2017 109 561 3 225 0 16 255 16 050 145 090
Korrigering feil tidligere år -16 707 -16 707
Regruppering 452 256 708
Resultatført i perioden -3 931 -221 -26 -3 153 -7 332
Ført mot egenkapitalen i perioden 835 835
Diskontinuitet virksomhet holdt for salg/avhendet -69 758 -39 251 17 154 -52 393
Per 31.12.2018 36 707 2 964 0 0 480 30 051 70 203

Netto balanseført utsatt skatt 31.12.2018 52 241

Konsernet nettofører forpliktelse og eiendel ved utsatt skatt kun dersom konsernet har en legal rett til å utligne disse og dersom eiendel og 
forpliktelse ved skatt er innenfor samme skatteregime. 
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1000 kr

Utsatt skatt 2017 Driftsmidler Fordringer

Finansielle 
instrument/

derivater
Immaterielle 

eiendeler
Gevinst/ taps-

konto
Andre 

forpliktelser Sum
Per 31.12.2016 6 064 -15 241 74 986 135 225 1 569 0 202 603
Regruppering 16 255 16 255
Resultatført i perioden 25 992 -1 014 -7 031 -1 825 16 122
Diskontinuitet oppkjøpt virksomhet 378 378
Ført mot utvidet resultat i perioden -6 926 -6 926
Ført mot egenkapitalen i perioden 4 389 4 389
Per 31.12.2017 32 434 0 65 418 135 225 -256 0 232 821

1000 kr

Utsatt skattefordel 2017 Driftsmidler Pensjoner
Underskudd 

til fremføring
Immaterielle 

eiendeler Fordringer Annet Sum
Per 31.12.2016 0 109 907 4 250 0 0 20 993 135 150
Regruppering 16 255 16 255
Resultatført i perioden -922 2 818 -4 393 -2 497
Ført mot egenkapitalen i perioden 575 -3 843 -994 -4 262
Diskontinuitet oppkjøpt virksomhet 444 444
Per 31.12.2017 0 109 561 3 225 0 16 255 16 050 145 090

Netto balanseført utsatt skatt 31.12.2017 -87 731



16 Varige driftsmidler
1000 kr

Regnskapsåret 2018

Bygninger og 
annen fast 

eiendom

Ikke 
avskrivbare 

eiendeler

Vassdrags-
regulering og 

kraftstasjoner Vindkraft Nettanlegg

Driftsløsøre, 
inventar og 

transport-
midler

Prosjekter i 
arbeid Sum

Balanseført verdi per 31.12.2017
Anskaffelseskost 393 636 145 164 3 201 973 578 754 4 915 978 317 915 304 886 9 858 306
Akkumulerte avskrivninger -83 222 -1 520 504 -214 541 -2 697 896 -222 283 -4 738 445
Akkumulerte nedskrivninger -39 162 -44 922 -84 084
Balanseført verdi per 31.12.2017 310 414 145 164 1 642 308 319 291 2 218 082 95 632 304 886 5 035 777

Regnskapsåret 2018
Balanseført verdi per 31.12.2017 310 414 145 164 1 642 308 319 291 2 218 082 95 632 304 886 5 035 777
Driftsmidler overført til holdt for salg -30 752 -13 543 -2 218 082 -61 633 -191 825 -2 515 835
Driftsinvesteringer 10 390 3 000 5 278 307 892 326 560
Overført fra anlegg under arbeid 21 824 67 855 186 812 5 886 -282 378 -                
Avgang til bokført verdi -4 230 -283 -311 694 -2 188 -318 396
Avskrivninger -11 515 -56 949 -1 982 -8 382 -78 828
Nedskrivninger -                
Reverserte nedskrivninger 788 788
Balanseført verdi per 31.12.2018 296 131 134 621 1 653 718 192 427 -0 34 593 138 575 2 450 065

Balanseført verdi per 31.12.2018
Anskaffelseskost 354 010 134 621 3 269 224 194 295 119 798 138 575 4 210 523
Akkumulerte avskrivninger -57 879 0 -1 577 132 -1 868 -85 205 -1 722 085
Akkumulerte nedskrivninger -38 374 -38 374
Balanseført verdi per 31.12.2018 296 131 134 621 1 653 718 192 427 -                    34 593 138 575 2 450 065

Verdifallstestene gjennomføres med utgangspunkt i en bruksverdiberegning. Bruksverdi beregnes med å estimere framtidige kontantstrømmer og beregne 
nåverdien av disse. Inntektene genereres av antatt middelproduksjon og markedsobserverbare kraftpriser i 10 år og deretter legges en konservativ prisbane til 
grunn. Som estimat på fremtidige driftskostnader brukes siste tilgjengelige budsjetter. Diskonteringsrenten som er brukt tar utgangspunkt i konsernets krav til 
kapitalkostnad med tilsvarende risiko, som er basert på en vekting mellom konsernets krav til egenkapitalavkastning og langsiktige fremmedkapitalkostnader 
(WACC).  Det er benyttet en diskonteringsrente på 5,0% nominelt etter skatt.  Verdivurderingstest viser verdier høyere enn bokført verdi på alle driftsmidler. Usma 
er det anleggsmiddel som pr 31.12 er nedskrevet til under opprinnelig bokført verdi. Gjenvinnbart beløp på Usma er beregnet til 100 mnok, det samme som bokført 
verdi 31.12.2018  
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1000 kr

Regnskapsåret 2017

Tomter, 
bygninger og 

annen fast 
eiendom

Vassdrags-
regulering og 

kraftstasjoner Vindkraft Nettanlegg

Driftsløsøre, 
inventar og 

transport-
midler

Prosjekter i 
arbeid Sum

Balanseført verdi per 31.12.2016
Anskaffelseskost 168 726 3 278 261 588 521 4 396 349 272 274 116 006 8 820 137
Akkumulerte avskrivninger -36 687 -1 529 677 -196 313 -2 508 718 -190 131 -                -4 461 527
Akkumulerte nedskrivninger -44 779 -83 061 -127 840
Balanseført verdi per 31.12.2016 132 038 1 703 805 309 147 1 887 630 82 143 116 006 4 230 770

Regnskapsåret 2017
Balanseført verdi per 31.12.2016 132 038 1 703 805 309 147 1 887 630 82 143 116 006 4 230 770
Driftsinvesteringer 4 820 -9 124 19 613 588 571 603 879
Overført fra anlegg under arbeid 3 434 13 088 433 360 537 22 200 -399 691 -                
Tilgang ved kjøp av selskap 327 718 82 894 1 473 412 085
Avgang til bokført verdi -86 -14 840 -6 800 -1 -1 686 -23 414
Avskrivninger -12 346 -56 238 -21 628 -112 978 -28 110 -231 300
Nedskrivninger -7 321 -7 321
Reverserte nedskrivninger 12 938 38 139 51 077
Balanseført verdi per 31.12.2017 455 578 1 642 308 319 291 2 218 082 95 632 304 886 5 035 777

Balanseført verdi per 31.12.2017
Anskaffelseskost 538 800 3 201 865 578 754 4 915 978 317 915 304 886 9 858 198
Akkumulerte avskrivninger -83 222 -1 520 396 -214 541 -2 697 896 -222 283 -4 738 337
Akkumulerte nedskrivninger -39 162 -44 922 -84 084
Balanseført verdi per 31.12.2017 455 578 1 642 308 319 291 2 218 082 95 632 304 886 5 035 777



17 Immaterielle eiendeler

1000 kr

Regnskapsåret 2018 Note Konsesjoner Kunder

Andre 
immaterielle 

eiendeler Goodwill Sum
Balanseført verdi 01.01.2018 498 296 4 995 4 998 208 796 717 086
Tilgang -                 
Avskrivninger -333 -333
Reklassifisert til holdt for salg -498 296 -207 611 -705 908
Avgang -4 995 -4 995
Balanseført verdi 31.12.2018 -                  -                4 665 1 185 5 850

Balanse 31.12.2018
Anskaffelseskost 4 998 1 185 6 183
Akkumulerte avskrivninger -333 -333
Balanseført verdi 31.12.2018 -                  -                4 665 1 185 5 850

1000 kr

Regnskapsåret 2017 Note Konsesjoner Kunder

Andre 
immaterielle 

eiendeler Goodwill Sum
Balanseført verdi 01.01.2017 482 060 1 733 4 998 208 467 697 258
Tilgang 16 237 4 216 -                   329 20 782
Avskrivninger -                  -954 -                   -                 -954
Balanseført verdi 31.12.2017 498 296 4 995 4 998 208 796 717 086

Balanse 31.12.2017
Anskaffelseskost 498 296 8 216 4 998 208 796 720 307
Akkumulerte avskrivninger -3 220 -3 220
Balanseført verdi 31.12.2017 498 296 4 995 4 998 208 796 717 086

Andre immaterielle eiendeler:
Andre immaterielle eiendeler er eiendeler allokert til konsernets segment energi og er knyttet til rettigheter i 
settefiskanlegg. Rettighet i settefiskanlegg anses som en tidsubegrenset rettighet som ikke avskrives men som er 
gjenstand for en årlig nedskrivningstest. Ved test for verdifall grupperes rettigheten sammen med de tilhørende 
kraftverk som til sammen utgjør den kontantstrømgenererende enhet. Virkelig verdi fastsettes med utgangspunkt i 
de kontantstrømgenererende enheters middelproduksjon multiplisert med en bransjenorm for omsetningsverdi.

Nedskrivningstesten indikerer ingen verdifall på andre immaterielle eiendeler.
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18 Kraftproduksjon
Alle tall i GWh

Direkte kraftproduksjon i konsernet 
Produksjon 

2018
Produksjon 

2017

Middel-
produksjon 

(10 år) Eierandel Tilknytning Selskap Eier

Vannkraftproduksjon
Sama 18                  29                  23                   100 % DS TEK TE
Håen 108                171               139                 100 % DS TEK TE
Sokna 112                178               143                 100 % DS TEK TE
Søa 133                229               176                 100 % DS TEK TE
Svartelva 47                  60                  51                   100 % DS TEK TE
Mørre 44                  61                  53                   100 % DS TEK TE
Småkraft 16                  20                  18                   100 % DS TEK TE
NEA 307                354               337                 100 % Fin.avtl. TEK TE
Sum TrønderEnergi Kraft (TEK) 784                1 101            940                 100 % DS TEK TE

Ulset 40                  52                  45                   35 % FKD KVO TEK
Litjfossen 46                  56                  49                   35 % FKD KVO TEK
Brattset 117                146               127                 35 % FKD KVO TEK
Grana 85                  129               94                   35 % FKD KVO TEK
Svorkmo 70                  107               86                   35 % FKD KVO TEK
Sum Kraftverkene i Orkla (KVO) 358                490               401                 35 % FKD KVO TEK

Driva 401                511               424                 75 % DS Driva TEK
Usma 16                  29                  20                   80 % DS Usma TEK
Sum vannproduksjon 1 559            2 130            1 784              

Vindkraftproduksjon*
Bessakerfjellet 131                164               100 % DS TEK TE
Skomakerfjellet 33                  38                  100 % DS TEK TE
Valsneset 28                  34                  100 % DS TEK TE
Roan 19                  71                   8 % FKD FV TEVH
Sum vindproduksjon 211                236               71                   100 % DS TEK TE

Sum direkte produksjon 1 770            2 366            1 855              

Alle tall i GWh

Annen kraftproduksjon    i konsernet
Produksjon 

2018
Produksjon 

2017

Middel-
produksjon 

(10 år) Eierandel Tilknytning Selskap Eier

Vannkraftproduksjon
NEAS AS 73                  99                  89                   49 % TS NEAS TE

Vindkraftproduksjon  *
Ytre Vikna 1 52                  58                  50 % FKV Sarepta TEK
Midgard Vind Holding  5                    89                   30 % FKV Midgard TEK
Sum annen produksjon 129                157               178                 

Total produksjon 1 899            2 523            2 033              

*Bessakerfjellet, Skomakerfjellet, Valsneset og Ytre Vikna 1 ( Sarepta)  er fisjonert ut i nye selskap samlet under Midgard 
Vind Holding der TrønderEnergi Kraft eier 30 % . Produksjon frem til 20.des vises på vindparkene, deretter samlet under 
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19 Finansielle instrumenter

Finansielle instrumenter etter kategori

1000 kr

Anleggsmidler
Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultat 23 7 511 7 511
Derivater langsiktig 20 116 501 26 691 143 192
Andre fordringer 25 138 247 138 247

Omløpsmidler
Kundefordringer 25 10 319 10 319
Andre fordringer 25 196 350 196 350
Derivater kortsiktig 20 25 311 1 631 26 942
Fin. eiendeler til virkelig verdi over resultat 22 295 723 295 723
Kontanter, bankinnskudd 24 723 702 723 702
Sum eiendeler 1 068 618 445 046 28 322 1 541 985

1000 kr

Langsiktig gjeld
Ansvarlig rentebærende gjeld 30 3 830 3 830
Langsiktig rentebærende gjeld 30 2 662 010 2 662 010
Derivater langsiktig 20 209 507 209 507
Annen langsiktig gjeld 34 103 579 103 579

Kortsiktig gjeld
Kortsiktig rentebærende gjeld 30 266 135 266 135
Leverandørgjeld 70 651 70 651
Derivater kortsiktig 20 100 358 100 358
Annen kortsiktig gjeld 36 169 048 169 048
Sum  gjeld 3 271 423 313 694 0 3 585 118

Virkelig 
verdi over 

resultat

Virkelig 
verdi over 

resultat - 
sikring Sum

Virkelig 
verdi over 

resultat

Virkelig 
verdi over 

resultat - 
sikring Sum

Amortisert 
kostNoteBalanseført verdi 31.12.2018

Balanseført verdi 31.12.2018
Amortisert 

kostNote
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1000 kr

Anleggsmidler
Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultat 23 10 969 10 969
Derivater langsiktig 20 13 820 34 171 47 990
Andre fordringer 25 41 238 41 238

Omløpsmidler
Kundefordringer 25 181 455 181 455
Andre fordringer 25 347 261 347 261
Derivater kortsiktig 20 20 019 20 019
Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultat 22 201 528 201 528
Kontanter, bankinnskudd 24 588 155 588 155
Sum eiendeler 1 158 109 246 337 34 171 1 438 616

1000 kr

Langsiktig gjeld
Ansvarlig rentebærende gjeld 30 3 611 3 611
Langsiktig rentebærende gjeld 30 2 133 245 2 133 245
Derivater langsiktig 20 75 887 75 887
Annen langsiktig gjeld 34 100 522 100 522

Kortsiktig gjeld
Kortsiktig rentebærende gjeld 30 265 438 265 438
Leverandørgjeld 151 819 151 819

Derivater kortsiktig 20 23 106 23 106
Annen kortsiktig gjeld 36 360 412 360 412
Sum  gjeld 3 011 437 102 604 0 3 114 041

Sum

Balanseført verdi 31.12.2017 Note
Amortisert 

kost

Virkelig 
verdi over 

resultat

Virkelig 
verdi over 

resultat - 
sikring Sum

Balanseført verdi 31.12.2017 Note
Amortisert 

kost

Virkelig 
verdi over 

resultat

Virkelig 
verdi over 

resultat - 
sikring



Finansielle instrumenter - nivåhierarki

1000 kr
Eiendeler 31.12.2018 Note Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Sum
Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultat
Aksjer omløpsm. 22 5 122 5 122
Aksjer anleggsm. 22 7 511 7 511
Obligasjoner omløpsm. 22 70 529 70 529
Fondsobligasjoner omløpsm. 22 51 031 51 031
Obligasjonsfond omløpsm. 22 169 040 169 040
Sum 174 163 121 560 7 511 303 234

Derivater 
Finansielle kraftkontrakter anleggsm. 20 19 927 68 034 87 961
Finansielle kraftkontrakter omløpsm. 20 25 311
Renteswapper anleggsm. 20 26 691 26 691
Valutaterminer anleggsm. 20 28 540 28 540
Valutaterminer omløpsm. 20 1 631 1 631
Sum 45 238 124 896 0 170 134
Sum eiendeler 219 400 246 456 7 511 473 367

1000 kr
Gjeld 31.12.2018 Note Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Sum
Ansvarlig rentebærende gjeld langsiktig 30 3 830 3 830

Derivater
Valutaterminer langsiktig 20 25 524 25 524
Renteswapper langsiktig 20 0
Finansielle kraftkontrakter langsiktig 20 84 467 99 516 183 983
Finansielle kraftkontrakter kortsiktig 20 99 482 99 482
Valutaterminer kortsiktig 20 875 875
Sum  gjeld 183 949 125 916 3 830 313 694

Vurdering av virkelig verdi.
Tabellen under viser finansielle instrumenter til virkelig verdi i henhold til verdsettelsesmetode. De ulike nivåene er 
definert som følger: 

Nivå 1: Notert pris i et aktivt marked for en identisk eiendel eller forpliktelse. 

Nivå 2: Verdsettelse basert på andre observerbare faktorer enn notert pris (brukt på nivå 1) enten direkte (pris) eller 
indirekte (utledet fra priser) for eiendelen eller forpliktelsen. 

Nivå 3: Verdsettelse basert på faktorer som ikke er hentet fra observerbare markeder (ikke-observerbare 
forutsetninger).

Følgende tabell presenterer konsernets eiendeler og gjeld som er målt til virkelig verdi fordelt på de ulike 
nivågruppene.



1000 kr
Eiendeler 31.12.2017 Note Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Sum
Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultat
Aksjer omløpsm. 22 -4 281 -4 281
Aksjer anleggsm. 23 10 969 10 969
Obligasjoner omløpsm. 22 30 929 30 929
Fondsobligasjoner omløpsm. 22 45 519 45 519
Obligasjonsfond omløpsm. 22 129 362 129 362
Sum 125 081 76 448 10 969 212 498

Derivater 
Finansielle kraftkontrakter anleggsm. 20 2 212 2 212
Finansielle kraftkontrakter omløpsm. 20 18 672 18 672
Renteswapper anleggsm. 20 34 171 34 171
Valutaterminer anleggsm. 20 11 608 11 608
Valutaterminer omløpsm. 20 1 348 1 348
Sum 20 883 47 126 0 68 010
Sum eiendeler 145 964 123 574 10 969 280 508

1000 kr
Gjeld 31.12.2017 Note Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Sum
Ansvarlig rentebærende gjeld langsiktig 31 3 611 3 611

Derivater
Valutaterminer langsiktig 20 21 730 21 730
Renteswapper langsiktig 20 18 359 18 359
Finansielle kraftkontrakter langsiktig 20 35 798 35 798
Finansielle kraftkontrakter kortsiktig 20 20 699 20 699
Valutaterminer kortsiktig 20 2 407 2 407
Sum  gjeld 20 699 78 294 3 611 102 604

1000 kr

Langsiktig rentebærende gjeld 30 2 662 011 2 761 880
Kortsiktig rentebærende gjeld 30 266 135 267 966
Sum  2 928 146 3 029 846

1000 kr

Langsiktig rentebærende gjeld 30 2 133 245 2 261 182
Kortsiktig rentebærende gjeld 30 265 438 265 498
Sum  2 398 683 2 526 680

Finansielle instrumenter - Bokført verdi mot virkelig verdi Note
Bokført verdi 
31.12.2017

Virkelig verdi 
31.12.2017

Bokført verdi 
31.12.2018

Virkelig verdi 
31.12.2018Finansielle instrumenter - Bokført verdi mot virkelig verdi Note



20 Derivater

1000 kr

Balanseført verdi 31.12.2018 Note
Anleggs-
midler

Omløps-
midler

Langsiktig 
gjeld

Kortsiktig 
gjeld

Finansielle kraftkontrakter (trading) - virkelig verdi 11 913 5 165
Finansielle kraftkontrakter - virkelig verdi 87 961 13 398 183 983 94 318
Valutaterminer  - virkelig verdi 28 540 1 631 25 524 875
Renteswapper - verdisikring 21 21 449
Renteswapper - kontantstrømsikring 21 5 242
Sum balanseførte derivater 143 192 26 942 209 507 100 358

1000 kr

Balanseført verdi 31.12.2017 Note
Anleggs-
midler

Omløps-
midler

Langsiktig 
gjeld

Kortsiktig 
gjeld

Finansielle kraftkontrakter (trading) - virkelig verdi 18 672 20 699
Finansielle kraftkontrakter - virkelig verdi 2 212 35 798
Valutaterminer  - virkelig verdi 11 608 1 348 21 730 2 407
Renteswapper - verdisikring 21 29 468
Renteswapper - kontantstrømsikring 21 4 703
Renteswapper - virkelig verdi 18 359
Sum balanseførte derivater 47 990 20 019 75 887 23 106
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21 Sikring

1000 kr

2018

Sikring 2
Valutalån/

termin

Sikring 3 
Renteswap

Sum
Balanseført verdi 01.01 -327 090 4 703
Årets verdiendring sikringsinstrument -1 760 539
Endringer i løpet av året 64 431 0
Balanseført verdi 31.12 -264 420 5 242

Ineffektiv del av årets verdiendring over resultat -485 -485
Omklassifisering fra utvidet resultat til ordinært resultat -8 803 -8 803
Sum resultatført -9 288 0 -9 288

Sum ikke resultatført verdiendring 01.01 -48 799 4 703 -44 097
Årets verdiendring sikringsinstrument -1 760 539 -1 221
Ineffektiv del av verdiendring over resultat 485 0 485
Omklassifisering fra utvidet resultat til ordinært resultat 8 803 0 8 803
Sum ikke resultatført verdiendring 31.12 -41 271 5 242 -36 030
Forventet periode for inntekts/kostnadsføring over resultat 2019-2022 2019-2024
Forventet årlig inntekts/kostnaddsføring over resultat -10 318 1 048

Avsatt for utsatt skatt 31.12 -11 174 1 153 -10 021
Annen egenkapital - ikke resultatført 31.12 -30 097 4 089 -26 009
Annen egenkapital - ikke resultatført 01.01 -35 573 3 621 -31 952
Endring over utvidet resultat (etter skatt) 5 475 468 5 943

Resultatført beløp i perioden fordeles slik 2018 2017
Salgsinntekter 0 7 725
Netto finanskostnader -9 288 -6 965

Kontantstrømsikring
Konsernet selger mesteparten av sin kraftproduksjon på kraftbørsen i euro. For å eliminere noe av valutarisikoen 
benyttes det valutaterminer og valutalån som kontantstrømsikring av forventede produksjonsinntekter i euro. 
Valutaterminene og valutalånet bokføres til virkelig verdi i balansen. Ineffektiv del av verdiendringen bokføres over 
resultat. Effektiv del av verdiendringen bokføres over utvidet resultat og omklassifiseres over resultat i samme periode 
som leveringsperioden på forventet produksjonsinntekt. I tillegg bokføres en renteswap som kontantstrømsikring.

Sikring 2:
Sikringsbokføring med valutalån og valutaterminer inngått 15.10.2014 som sikringsinstrument og forventet 
kontantstrøm fra produksjonsinntekt som sikringsobjekt. Sikringen består av et rentebærende valutalån på 39,2 
millioner euro med avdragsprofil i perioden 2015-2022. Valutaterminer benyttes i noen grad til å motvirke effekten av 
påløpt rente og avdrag. Balanseført verdi er sum av valutalån, påløpt rente og urealisert verdiendring på 
valutaterminene. Resultateffekt framkommer under netto valutagevinster og tap under andre finansposter.

Sikring 3:
Sikringsbokføring med obligasjonslån og renteswap inngått 07.07.2016. Sikringen består av obligasjonslån 2 ( se note 31) 
på 300 millioner  med forfall 2021. Renteswappen er benyttet for å swappe fra flytende til fast rente. Balanseført verdi 
er urealisert verdiendring på renteswappen.
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1000 kr

2017

Sikring  1
Valuta-

terminer

Sikring 2
Valutalån/

termin

Sikring 3 
Renteswap

Sum
Balanseført verdi 01.01 7 577 -362 675 7 097
Årets verdiendring sikringsinstrument 58 -26 556 -2 394
Endringer i løpet av året -7 635 62 141 0
Balanseført verdi 31.12 0 -327 090 4 703

Ineffektiv del av årets verdiendring over resultat 0 -296 0 -296
Omklassifisering fra utvidet resultat til ordinært resultat 7 514 -7 138 0 376
Sum resultatført 7 514 -7 434 0 80

Sum ikke resultatført verdiendring 01.01 7 456 -29 677 7 097 -15 125
Årets verdiendring sikringsinstrument 58 -26 556 -2 394 -28 892
Ineffektiv del av verdiendring over resultat 0 296 0 296
Omklassifisering fra utvidet resultat til ordinært resultat -7 514 7 138 0 -376
Sum ikke resultatført verdiendring 31.12 0 -48 799 4 703 -44 097
Forventet periode for inntekts/kostnadsføring over resultat 2018 2018-2022 2018-2021
Forventet årlig inntekts/kostnaddsføring over resultat 0 -9 760 1 176

Avsatt for utsatt skatt 31.12 0 -13 226 1 082 -12 145
Annen egenkapital - ikke resultatført 31.12 0 -35 573 3 621 -31 952
Annen egenkapital - ikke resultatført 01.01 5 592 -20 820 5 322 -9 906
Endring over utvidet resultat (etter skatt) -5 592 -14 753 -1 702 -22 046

Verdisikring

1000 kr
Verdisikring Note 2018 2017
Balanseført verdiendring renteswapper (sikringsinstrument) 20 18 083 25 896
Balanseført verdiendring lån (sikringsobjekt) 30 18 083 25 896
Netto balanseført verdiendring verdisikring 0 0

Årets verdiendring renteswapper (sikringsinstrument) -7 813 -3 700
Årets verdiendring lån (sikringsobjekt) 7 813 3 700
Netto verdiendring (ineffektivitet) 0 0

Konsernet benytter verdisikring på renteswapper som er inngått for å swappe lånekostnad fra fast rente til flytende 
rente. Renteswappene bokføres til virkelig verdi i balansen, og en oversikt over disse  vises i note 20. Verdiendring på 
renteswappene fra inngåelse har motpost på lånene og kan ses i note 31.

Konsernet hadde ved slutten av året to lån hvor det er benyttet renteswapper som verdisikring.
På obligasjonlån 3 og 5 er hele lånets pålydende swappet fra fast til flytende rente.

Ved gjennomført måling er det ingen ineffektivitet ved derivater benyttet som verdisikring.
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22 Kortsiktig finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultat

1000 kr
Omløpsmidler 2018 2017
Noterte verdipapirer 
Aksjer (består også av shortposisjoner) 5 122 -4 281
Obligasjoner 70 529 30 929
Fondsobligasjoner 51 031 45 519
Obligasjonsfond 169 040 129 362
Sum noterte verdipapirer 295 723 201 528

23 Langsiktig finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultat
1000 kr

Endring aksjer til virkelig verdi over resultat 2018 2017
Balanseført verdi 01.01 10 969 13 749
Tilgang 773 1 329
Avgang -973 -2 497
Verdiregulering av finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultat -1 612
Reklasifisering til eiendeler holdt for salg -3 258
Balanseført verdi 31.12 7 511 10 969

24 Likviditetsreserver
 

1000 kr
Likviditetsreserver Note 2018 2017
Kontanter og bankinnskudd 723 702 588 155
- bundne midler -41 957 -40 673
Øvrige likvide finansielle plasseringer 22 295 723 201 528
Ubenyttet kassekreditt Danske Bank 30 50 000 50 000
Ubenyttet kassekreditt Nordea 0 100 000
Ubenyttet kassekreditt DNB 30 5 000 5 000
Ubenyttet trekkfasilitet SEB 30 500 000 500 000
Likviditetsreserver 1 532 468 1 404 011

Omsetning 863 349 1 784 245
Likviditetsreserver i % av omsetning 4 178 % 79 %

Av bankinnskudd på 724 millioner kroner (588 i 2017) utgjør bundne midler 42 millioner kroner (41 i 2017).

TrønderEnergi AS med datterselskapen TrønderEnergi Kraft AS , TrønderEnergi Service AS, TrønderEnergi Vind 
Holding AS og Energibygget AS har konsernkontoordning i Danske Bank. Et konsernkontosystem innebærer 
solidarisk ansvar fra deltakende selskap. TrønderEnergi AS som konsernkontoinnehaver utgjør eneste 
mellomværende med banken, mens innskudd og trekk på datterselskapenes konti er interne mellomværende 
med konsernkontoinnehaver. Konserninterne renter godskrives/belastes mellom konsernkontoinnehaver og 
datterselskapene i henhold til saldo/trekk på det enkeltes selskaps underkonti.

Alle deltakende selskap er solidarisk ansvarlig for trekk på konsernkontoen.
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25 Kundefordringer og andre fordringer

1000 kr
Andre langsiktige fordringer Note 2018 2017
Fordringer på nærstående parter 38 22 507 21 272
Egenkapitalinnskudd KLP 6 747 15 576
Depositum 1 212 1 212
Lån til deleide selskap 104 997
Andre langsiktige fordringer 2 785 3 178
Langsiktige fordringer 138 247 41 238

Andre kortsiktige fordringer Note 2018 2017
Fordringer på nærstående parter 38 10 100 4 189
Opptjent ikke fakturert 70 435
Fremførbar naturressursskatt 2 784 479
Andre kortsiktige fordringer 183 465 272 158
Kortsiktige fordringer 196 350 347 260

Kundefordringer 2018 2017
Kundefordringer 10 319 191 968
Nedskrivninger 0 10 512
Kundefordringer netto 10 319 181 455

Sum kundefordringer og andre fordringer 344 916 569 954

Kundefordringer som er forfalt men ikke tapsført 2018 2017
Inntil 3 mnd 15 60 247
3 til 6 mnd 0 1 773
Eldre enn 6 mnd 672 6 151
Sum 688 68 172

Disse fordringene relaterer seg til uavhengige kunder.

Aldersfordelingen på  tapsavsatte kundefordringer 2018 2017
Inntil 3 mnd 0 3 490
3 til 6 mnd 0 3 378
Eldre enn 6 mnd 0 3 645
Sum 0 10 512
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26 Avhendet virksomhet og virksomhet holdt for salg

1000 kr
Resultat fra avhendet virksomhet og virksomhet holdt for salg Note 2018 2017
Driftsinntekter 5 1 255 132 1 013 350
Driftskostnader 5 -1 079 231 -660 572
Driftsresultat 175 901 352 777
Resultatandel tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet -3 293 4 472
Netto finansinntekter -8 243 -5 016
Resultat før skatt 164 365 352 233
Skatt -41 008 -78 916
Resultat etter skatt 123 357 273 317
Gevinst og tap ved salg av avhendet virksomhet 529 002 -                 
Resultat fra avhendet virksomhet og virksomhet holdt for salg etter skatt 652 359 273 317

Eiendeler klassifisert som holdt for salg 2018 2017
Immaterielle eiendeler 800 130 -                 
Varige driftsmidler 3 060 442 -                 
Investering i tilknyttet selskap 63 958 -                 
Andre anleggsmidler 13 697
Omløpsmidler 329 623 -                 
Sum 4 267 849 -                 

Forpliktelser knyttet til eiendelsgrupper klassifisert som holdt for salg 2018 2017
Annen langsiktig gjeld 350 292 0
Annen kortsiktig gjeld 328 953 0
Sum 679 245 0

Kontantstrømmer knyttet til avhendet virksomhet/virksomhet holdt for salg 2018 2017
Operasjonelle aktiviteter 248 737 514 627
Investeringsaktiviteter -974 474 -640 022
Finansieringsaktiviteter 679 610 60 643
Netto kontanter inn/(ut) -46 127 -64 752

Konsernet solgte i april 2018 hele strømsalgsvirksomheten til Fjordkraft AS.

Ved utgangen av 2018 solgte konsernet seg ned i vindkraftporteføljen, og gjennom transaksjonen med Stadtwerke 
Munchen ble eierskapet til eksisterende og nye vindparker solgt til et nyopprettet selskap Midgard Vind Holding AS. 
Konsernet eier etter transaksjonen 30 % i Midgard Vind Holding AS.

TrønderEnergi og NTE har i 2018 offentliggjort at det arbeides med sikte på å slå sammen nettselskapene 
TrønderEnergi Nett AS og NTE Nett AS til et felles eid nettkonsern. TrønderEnergi vil eie 40% av dette selskapet. 
Transaksjonen er ikke gjennomført per 31.12.2018 men siden det er vesentlig sannsynlighet for gjennomføring er 
segment nett reklassifisert til virksomhet holdt for salg. 
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27 Selskapets aksjer og aksjonærer

Aksjonærer i TrønderEnergi AS pr 31.12 A-aksjer B-aksjer Eierandel Stemmeandel
Agdenes kommune 120 870           -                  1,06 % 1,08 %
Bjugn kommune 586 343           -                  5,15 % 5,24 %
Frøya kommune 281 520           -                  2,47 % 2,52 %
Hemne kommune 509 167           -                  4,47 % 4,55 %
Hitra kommune 262 100           -                  2,30 % 2,34 %
Holtålen kommune 151 980           -                  1,34 % 1,36 %
Kommunal Landspensjonskasse -                    1 153 846      10,14 % 10,31 %
Klæbu kommune 10 402              -                  0,09 % 0,09 %
Malvik kommune 335 622           -                  2,95 % 3,00 %
Meldal kommune 508 768           -                  4,47 % 4,55 %
Melhus kommune 1 511 019        -                  13,28 % 13,50 %
Midtre Gauldal kommune 358 530           -                  3,15 % 3,20 %
NEAS AS 407 894           -                  3,58 % 3,65 %
Oppdal kommune 332 000           -                  2,92 % 2,97 %
Orkdal kommune 1 225 931        -                  10,77 % 10,96 %
Osen kommune 104 000           -                  0,91 % 0,93 %
Rennebu kommune 6 767                -                  0,06 % 0,06 %
Rissa kommune 907 000           -                  7,97 % 8,11 %
Roan kommune 107 506           -                  0,94 % 0,96 %
Selbu kommune 162 000           -                  1,42 % 1,45 %
Skaun kommune 248 370           -                  2,18 % 2,22 %
Snillfjord kommune 135 000           -                  1,19 % 1,21 %
Trondheim Kommune 1 022 800        -                  8,99 % 9,14 %
TrønderEnergi AS 192 805           -                  1,69 % -                     
Tydal kommune 17 512              -                  0,15 % 0,16 %
Ørland kommune 285 600           -                  2,51 % 2,55 %
Åfjord kommune 436 494           -                  3,84 % 3,90 %
Totalt 10 228 000      1 153 846      100,00 % 100,00 %
Ingen av selskapets aksjer eies av medlemmer i styret eller av daglig leder

Selskapets aksjekapital er på kr 113.818.000 og er fordelt på 10.228.000 A-aksjer og 1.153.846 B-aksjer a kr 
10,-.  Selskapets A-aksjer kan bare eies av staten, statsforetak, kommuner og fylkeskommuner eller 
selskapet hvor disse eier hundre prosent av aksjene. Denne begrensinngen gjelder ikke selskapets B-aksjer. 
Ingen aksjeeier kan eie mer en 25 % av aksjene i selskapet. Erverv av aksjer er betinget av styrets samtykke. 
Ved salg eller annen avhendelse av aksjer har de øvrige aksjonærer forkjøpsrett. På generalforsamlingen 
representerer en aksje en stemme. Vedtektsendringer krever tilslutning fra minst 2/3 av den representerte 
aksjekapital.
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28 Utbytte per aksje
1000 kr

Foreslått 
2019 2018 2017 2016 2015

Utbetalt utbytte til aksjonærene i morselskapet 128 350 143 857 43 044 33 000 51 750

Antall aksjer i morselskapet 11 381 846 11 381 846 11 381 846 11 381 846 10 228 000
Antall egne aksjer på utbetalingstidspunktet 192 805 192 805 192 805 192 805 192 805
Antall utestående aksjer på utbetalingstidspunktet 11 189 041 11 189 041 11 189 041 11 189 041 10 035 195
Utbetalt utbytte per aksje 11,47          12,86            3,85            2,95             5,16            

29 Annen egenkapital - ikke resultatført
1000 kr

Annen egenkapital - ikke resultatført Note Pensjoner
Tilknyttede 
selskaper Sikring

Andre 
poster Sum

Balanseført verdi 01.01.2017 30 756 15 294 -9 906 -735 35 409
Utvidet resultat i tilknyttet selskap 11 -4 132 -4 132
Kontantstrømsikring 21 -22 046 -22 046
Estimatavvik pensjoner -12 871 -12 871
Andre poster -200 -200
Balanseført verdi 31.12.2017 17 884 11 162 -31 952 -935 -3 840

Balanseført verdi 01.01.2018 17 884 11 162 -31 952 -935 -3 840
Utvidet resultat i tilknyttet selskap 11 81 81
Kontantstrømsikring 21 5 943 5 943
Estimatavvik pensjoner 5 050 5 050
Andre poster -384 -384
Balanseført verdi 31.12.2018 22 934 11 243 -26 009 -1 319 6 850

Foreslått utbytte for regnskapsåret 2018 er på 128,4 millioner som tilsvarer 11,47 kr per aksje. Vedtak fattes på den 
ordinære generalforsamlingen 13.mai 2019. Det foreslåtte utbyttet er ikke gjeldsført i regnskapet i 2018.

Kategorier av ikke-resultatført egenkapital: 

Pensjoner: 
Endringer i pensjonsforpliktelsen (estimatavvik) som skyldes ny informasjon eller endringer i de aktuarmessige 
forutsetningene blir ført mot ikke-resultatført annen egenkapital.

Utvidet resultat i tilknyttet selskap:
Egenkapitalendringer som ikke er resultatført vedrørende tilknyttede selskapet gjelder ytelsesbaserte 
pensjonsordninger i disse selskapene. Jfr. ovenstående om pensjoner. 

Sikring: 
Konsernet eliminerer noe av valutarisikoen knyttet til kraftproduksjon som i hovedsak selges i euro ved å 
benytte valutalån og renteswapper som kontantstrømsikring. Effektiv del av verdiendringen bokføres over 
utvidet resultat (og dermed ikke resultatført egenkapital), og omklassifiseres over resultat i samme periode 
som leveringsperioden på forventet produksjonsinntekt 
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30 Rentebærende gjeld

1000 kr

Langsiktig rentebærende gjeld Note
Bokført 

verdi 

Pålydende 
verdi i 
valuta Valuta Forfall

Obligasjonslån 2 299 903 300 000 NOK 07.07.2021
Obligasjonslån 3 302 712 300 000 NOK 01.11.2022
Obligasjonslån 3 - effekt virkelig verdi sikring 21 18 083
Eurolån i NOK 198 469 19 950 EUR 2015-2022
Obligasjonslån 4 499 378 500 000 NOK 22.02.2023
Obligasjonslån 5 299 614 300 000 NOK 22.02.2024
Obligasjonslån 5 - effekt virkelig verdi sikring 21 531
Obligasjonslån 6 747 079 750 000 NOK 20.05.2025
Obligasjonslån 7 296 243 300 000 NOK 08.09.2026
Ansvarlig foretaksfondsobligasjonslån 1 *) 3 514 748 000 NOK 30.06.2110
Ansvarlig foretaksfondsobligasjonslån 2 **) 316 850 000 NOK 27.06.2112
Sum langsiktig rentebærende gjeld 2 665 840

1000 kr

Kortsiktig rentebærende gjeld Note
Bokført 

verdi

Pålydende 
verdi i 
valuta Valuta Forfall

Obligasjonslån 1 199 979 200 000 NOK 11.07.2019
Eurolån i NOK - avdrag 33 078 3 325 EUR 15.04.2019
Eurolån i NOK - avdrag 33 078 3 325 EUR 15.10.2019
Sum kortsiktig rentebærende gjeld 266 135

1000 kr
Avdragsprofil 2019 2020 2021 2022 2023 Deretter Sum
NOK 200 000 300 000 300 000 500 000 2 948 000 4 248 000
EUR (9,9483) 66 156 66 156 66 156 66 156 264 625
Sum 266 156 66 156 366 156 366 156 500 000 2 948 000 4 512 625

1000 kr
Ubenyttede trekkfasiliteter 2018 2017 Forfall
Kassekreditt TrønderEnergi Nett AS i Nordea 100 000 100 000 2019
Kassekreditt TrønderEnergi AS i Danske Bank 50 000 50 000 2019
Kassekreditt TrønderEnergi AS i DNB 5 000 5 000 2019
Trekkfasilitet TrønderEnergi AS i SEB 500 000 500 000 2020
Sum ubenyttede trekkrettigheter 655 000 655 000

De viktigste styringsparameterne i finansstrategien Målsetting 2018 2017 2016
Gjennomsnittlig år til innfrielse låneportefølje Min. 3 år 4,5 år 5,0 år 6,1 år
Gjennomsnittlig år rentebinding låneportefølje 0,25-4 år 1,5 år 2,6 år 2,9 år
Rentedekningsgrad Min. 2 4,2 10,4 7,4
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Alle lånene er bokført til kostpris med unntak av de ansvarlige foretaksfondsobligasjonene som er omtalt nedenfor.

Flere av lånene er underlagt finansielle covenants, bl.a. 30 % bokført egenkapital-andel på konsernnivå, 40 % 
verdijustert egenkapital-andel på konsernnivå og negativ pledge. Konsernet overholder dagens covenantskrav. 
Ansvarlige lån teller i denne sammenhengen som egenkapital.

*) 
Obligasjonslånet har 99 års løpetid.  Obligasjonseier er Kommunal Landspensjonskasse. Obligasjonene med renter står 
tilbake for all annen gjeld og forpliktelser utstederen har, dog slik at obligasjonene med renter skal være likestilt og 
sideordnet med eventuelt andre foretaksfondsobligasjoner, preferanseaksjer eller tilsvarende ansvarlig kapital med 
samme status. 

Rente på obligasjonslånet følger utbytte betalt av TrønderEnergi Nett AS, men utstederen har plikt til ikke å betale og 
ikke akkumulere renter på obligasjonslånet hvis rentedekningsgraden målt på konsernnivå faller under 2 (se 
nøkkeltall). Låneforpliktelsen er ved førstegangsinnregning bokført til nåverdien av det sikre tilbakebetalingskravet 
som er pålydende verdi på forfallstidspunktet. I etterfølgende perioder regnskapsføres lånet til amortisert kost 
beregnet ved bruk av effektiv rente, og endringen i bokført verdi bokføres som en rentekostnad. 

Obligasjonseier har rett til å konvertere obligasjonslånet til 25,01 % av aksjene i TrønderEnergi Nett AS. 
Konverteringsretten bokføres som en ikke-kontrollerende eierinteresse (se note 38). Differansen mellom bokført verdi 
og pålydende verdi på lånet, samt ikke-kontrollerende eierinteresser, bokføres som annen opptjent egenkapital. 
Rentebetaling på lånet føres mot ikke-kontrollerende eierinteresser og er i 2018 25,7 millioner kroner. 

**)
Obligasjonslånet har 99 års løpetid. Obligasjonene med renter står tilbake for all annen gjeld og forpliktelser 
utstederen har, dog slik at obligasjonene med renter skal være likestilt og sideordnet med eventuelt andre 
foretaksfondsobligasjoner, preferanseaksjer eller tilsvarende ansvarlig kapital med samme status. 

Utstederen har plikt til ikke å betale og ikke akkumulere renter på obligasjonslånet hvis rentedekningsgraden målt på 
konsernnivå faller under 2 (se nøkkeltall).  Låneforpliktelsen er ved førstegangsinnregning bokført til nåverdien av det 
sikre tilbakebetalingskravet som er pålydende verdi på forfallstidspunktet. Differansen mellom bokført verdi og 
pålydende verdi bokføres mot annen innskutt egenkapital. I etterfølgende perioder regnskapsføres lånet til amortisert 
kost beregnet ved bruk av effektiv rente, og endringen i bokført verdi bokføres som en rentekostnad. Rentebetaling 
på lånet føres mot annen opptjent egenkapital og er i 2018 60,5 millioner kroner.

Ratingbyråer har klassifisert tilsvarende obligasjoner lagt ut av nordiske utstedere som 50 % - 75 % egenkapital.



Sammenligningstall for 2017
1000 kr

Langsiktig rentebærende gjeld Note
Bokført 

verdi 

Pålydende 
verdi i 
valuta Valuta Forfall

Obligasjonslån 1 199 939 200 000 NOK 11.07.2019
Obligasjonslån 2 299 865 300 000 NOK 07.07.2021
Obligasjonslån 3 303 418 300 000 NOK 01.11.2022
Obligasjonslån 3 - effekt virkelig verdi sikring 21 25 896 300 000 NOK 01.11.2022
Eurolån i NOK 261 752 26 600 EUR 2015-2022
Obligasjonslån 4 746 622 750 000 NOK 20.05.2025
Obligasjonslån 5 295 754 300 000 NOK 08.09.2026
Ansvarlig foretaksfondsobligasjonslån 1 *) 3 315 748 000 NOK 30.06.2110
Ansvarlig foretaksfondsobligasjonslån 2 **) 296 850 000 NOK 27.06.2112
Sum langsiktig rentebærende gjeld 2 136 856

1000 kr

Kortsiktig rentebærende gjeld Note
Bokført 

verdi

Pålydende 
verdi i 
valuta Valuta Forfall

Eurolån i NOK - avdrag 32 719 3 325 EUR 13.04.2018
Eurolån i NOK - avdrag 32 719 3 325 EUR 13.10.2018
Sertifikat 200 000 200 000 NOK 16.05.2018
Sum kortsiktig rentebærende gjeld 265 438

31 Netto gjeld

1000 kr

Netto gjeld 31.12.2017
Kontant-

strøm Valuta Annet 31.12.2018
Kontanter 588 155 316 677 354 -181 483 723 702
Likvide plasseringer 201 528 89 222 4 973 295 723
Ansvarlig rentebærende gjeld -3 611 -219 -3 830
Langsiktig rentebærende gjeld -2 133 245 -734 776 -740 206 751 -2 662 011
Kortsiktig rentebærende gjeld -265 438 200 000 -718 -199 979 -266 135
Netto gjeld -1 612 611 -128 878 -1 105 -169 957 -1 912 550

Annet under kontanter gjelder reklassifisering av bankbeholdning til virksomhet holdt for salg.
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32 Utsatt grunnrenteskatt

1000 kr
Utsatt skattefordel grunnrente 2018 2017
Driftsmidler -17 254 -10 823
Framførbart underskudd grunnrenteskatt 232 321 237 581
Sum utsatt skattefordel grunnrente 215 067 226 758

1000 kr
Utsatt skatt grunnrente 2018 2017
Driftsmidler 95 527 91 805
Sum utsatt skatt grunnrente 95 527 91 805

2 272 9 668
Skattefordel av ikke utnyttbar negativ 
grunnrenteinntekt til fremføring utover 15 år (ikke 
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33 Pensjonskostnader, -forpliktelser og -midler

Følgende økonomiske forutsetninger er lagt til grunn 2018 2017
Diskonteringsrente                                                                                  2,60 % 2,40 %
Lønnsvekst                                                                                          2,75 % 2,50 %
G-regulering                                                                                        2,50 % 2,25 %
Pensjonsregulering                                                                                  1,73 % 1,48 %
Uttaksprosent driftspensjon AFP 40,00 % 40,00 %
Demografiske forutsetninger om uførhet KLP-U.tariff KLP-U.tariff
Demografiske forutsetninger om dødelighet K2013BE K2013BE

1000 kr
Balanseførte forpliktelser 2018 2017
Nåverdi av sikrede forpliktelser (ytelsesbasert ordning) 374 508 1 201 658
Virkelig verdi av pensjonsmidlene (ytelsesbasert ordning) 301 464 937 703
Underdekning i sikrede ordninger (ytelsesbasert ordning) 73 044 263 955
Nåverdi av usikrede pensjonsordninger 67 918 121 370
Sum balanseførte forpliktelser 140 962 385 325

Konsernet er pliktig til å ha en tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Konsernets 
pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne loven.

Ytelsesbasert ordning
Konsernet har en kollektiv ytelsesbasert pensjonsordning som er dekket gjennom KLP kommunal 
Landspensjonskasse  Gjensidig forsikringsselskap. Fra 01.01.2017 ble alle ansatte flyttet over i konsernets nye 
innskuddsordning.  Konsernets ytelsesbaserte pensjonsordning omfatter 4 (8) aktive, 391 (399) oppsatte og  154 
(148) pensjonister pr 31.12.2018 (31.12.2017)
Ansatte som er meldt ut av ytelsesordningen og inn i ny innskuddsordning har fått en oppsatt rettighet. Oppsatte 
rettigheter reguleres årlig med folketrygdens grunnbeløp.

Innskuddsbasert ordning
Konsernets innskuddsbaserte pensjonsordning omfatter i alt 142(139) personer pr 31.12.2018 (31.12.2017)

Usikrede pensjonsordninger
Konsernet har 2 usikrede pensjonsordninger hvorav den ene er knyttet til pensjonsordninger for ansatte i 
ledelsen med lønn over 12 G og den andre er driftspensjon AFP for ansatte i aldersgruppen 57 til 62 år som falt 
utenfor offentlig AFP ordning ved lukking av ytelsesordningen.
Konsernets usikrede pensjonsordninger knyttet til lønn over 12 G omfatter 8 (10) aktive og 4 (4) pensjonister pr 
31.12.2018 (31.12.2017). Konsernets usikret ordning knyttet til driftspensjon AFP omfatter 33 (39) ansatte og 5 
(1) pensjonister. Beregningene for begge ordningene utføres av aktuar. 

Diskonteringsrenten er beregnet med utgangspunkt i priser på OMF renten (obligasjoner med fortrinnsrett) den 
31.12.2018. 
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1000 kr
Resultatførte pensjonskostnader Note 2018 2017
Ytelsesbasert ordning

Nåverdi av årets opptjening                                                                         528 246
Administrasjonskostnad/Rentegaranti                                                                 164 167
Arbeidsgiveravgift - pensjonskostnad                                                                98 58
Personalkostnad inkl. arbeidsgiveravgift og administrasjon                                                       790 471

Rentekostnad                                                                                        8 592 9 478
Avkastning                                                                                -7 050 -7 604
Forvaltningsomkostning 573 534
Netto rentekostnad                                                                                  2 115 2 408
Arbeidsgiveravgift på netto rentekostnad                                                             298 340
Netto finanskostnad inkl. arbeidsgiveravgift 8 2 413 2 748

Aktuarielt tap/(gevinst)                                                                            3 328 2 192
Arbeidsgiveravgift                                                                                  469 309
Aktuarielt tap/(gevinst) inkl. arbeidsgiveravgift via OCI                                                               29 3 798 2 502

Samlet pensjonskostnad ytelsesbasert ordning 7 000 5 720

Innskuddsbasert ordning
Personalkostnad 7 163 7 595

Usikrede pensjonsordninger
Personalkostnad 4 392 718

Sum pensjonskostnad alle ordninger 18 555 14 033

1000 kr

Regnskapsåret 2018
Endringer i pensjonsforpliktelsene fremkommer slik

Nåverdi av 
forpliktelse

Virkelig verdi 
av pensjons-

midlene Netto
Balanseført verdi 01.01.2018 1 201 658 937 703 263 955
Reklassifisert til virksomhet holdt for salg -833 393 -647 959 -185 435
Balanseført verdi 01.01.2018 368 264 289 744 78 521
Årets pensjonsopptjening 626 626
Administrasjons/finansomkostning -737 737
Rentekostnad/ Avkastning 8 890 7 050 1 840
Endring estimatavvik 7 403 3 605 3 798
Balanseført verdi før innbetalinger og utbetalinger 385 183 299 662 85 521

Innbetalt til ordningene:
Fra ansatte og arbeidsgiver -1 542 10 935 -12 477

Utbetalt fra ordningene:
Pensjonsutbetalinger -16 063 -16 063 0

Balanseført verdi 31.12.2018 sikrede ordninger 367 578 294 535 73 044

Neste års forventede premieinnbetaling til ytelsesbasert pensjonsordning er 13,8 millioner kroner.
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1000 kr

Regnskapsåret 2017
Endringer i pensjonsforpliktelsene fremkommer slik

Nåverdi av 
forpliktelse

Virkelig verdi 
av pensjons-

midlene Netto
Balanseført verdi 01.01.2017 1 180 379 915 888 264 491
Reklassifisert til virksomhet holdt for salg 0
Balanseført verdi 01.01.2017 1 180 379 915 888 264 491
Årets pensjonsopptjening 1 014 1 014
Administrasjons/finansomkostning -1 758 1 758
Rentekostnad/ Avkastning 30 183 23 526 6 657
Endring estimatavvik 45 157 20 375 24 782
Balanseført verdi før innbetalinger og utbetalinger 1 256 732 958 031 298 701

Innbetalt til ordningene:
Fra ansatte og arbeidsgiver -4 294 30 452 -34 746

Utbetalt fra ordningene:
Pensjonsutbetalinger -50 781 -50 781 0

Balanseført verdi 31.12.2017 sikrede ordninger 1 201 658 937 703 263 955

Neste års forventede premieinnbetaling til ytelsesbasert pensjonsordning er 51,9 millioner kroner.

Sensitivitetsanalyse - økning i pensjonsforpliktelse 2018 2017
Diskonteringsrenten redusert med 0,5 % - poeng 9,29 % 9,42 %
Dødeligheten økt med 10 % 2,50 % 2,50 %

Pensjonsmidlene består av (i %) 2018 2018
Aksjer 22,1 % 22,5 %
Eiendom 12,1 % 12,3 %
Utlån 11,6 % 11,6 %
Anleggs-/HTF- obligasjoner 28,9 % 27,1 %
Omløpsobligasjoner 18,4 % 19,2 %
Likviditet/Pengemarked 6,9 % 7,3 %
Totalt 100,0 % 100,0 %

Sensitivitetsanalysen over er basert på at alle andre forutsetninger er uendret. I praksis er det lite sannsynlig og 
noen endringer i forutsetninger er korrelerte med hverandre. Beregningen av pensjonsforpliktelser og 
pensjonsmidler i sensitivitetsanalysen er gjort etter samme metode som ved beregning som framkommer i 
balansen.
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34 Annen langsiktig gjeld
1000 kr

2018 2017
Pengebeløpserstatninger 99 404 99 404
Langsiktig gjeld futures 58
Annen langsiktig gjeld felleskontrollert virksomhet 4 116 1 117
Sum annen langsiktig gjeld 103 579 100 522

35 Andre avsetninger for forpliktelser

1000 kr
2018 2017

Langsiktige avsetninger - omstillingsprosjekt 7 307 17 152
Kortsiktige avsetninger - omstillingsprosjekt 5 006 2 002
Kortsiktige avsetninger - nedriggingskostnader 9 000 9 000
Sum andre avsetninger for forpliktelser 21 314 28 154

1000 kr

2018
Omstillings-prosjekt- 
langsiktige

Omstillings-
prosjekt- 
kortsiktige

Nedriggings-
kostnader SUM

Balanse 01.01 17 152 2 002 9 000 28 154
Avsatt 3 294 3 294
Benyttet avsetning -9 845 -290 -10 134
Balanse 31.12 7 307 5 006 9 000 21 314

Pengebeløpserstatninger er avtaler om å utbetale årlige erstatninger over en tidsubegrenset periode til 
grunneiere. Erstatningene er en finansiell forpliktelse som skal måles og innregnes til amortisert kost.

Det er ikke inngått nye avtaler i 2017 og ingen vesentlige avtaler er omgjort fra årlige erstatninger  til 
engangserstatninger.

Forpliktelsen er beregnet med utgangspunkt i forskrift om justering av konsesjonsavgifter, årlige erstatninger, 
mv.  Forpliktelsen er beregnet med utgangspunkt i sum av alle årlige erstatningsbeløp  multipliseres med faktor 
angitt i forskriften. 

Ved inngåelse av avtaler om sluttvederlag og førtidspensjonering foretas det en regnskapsmessig avsetning 
med grunnlag i inngåtte avtaler. Nåverdi av inngåtte sluttpakke- og førtidspensjonsavtaler er bokført som 
engangskostnad på avtaletidspunktet og forpliktelsen reduseres årlig etterhvert som utbetaling skjer.  

Det ble i 2015 foretatt en regnskapsmessig engangsavsetning av tap på fremleiekontrakter på Lerkendal for 
gjenværende leieperiode.  Avsetningen ble tilbakeført i forbindelse med kjøp av Energibygget AS.

Det er i 2017 foretatt avsetning for nedriggingskostnader knyttet til vannkraftverk.
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1000 kr

2017

Fremleie-
kontrakter 
eiendom

Omstillings-prosjekt- 
langsiktige

Omstillings-
prosjekt- 
kortsiktige

Nedriggings-
kostnader SUM

Balanse 01.01 24 567 26 740 6 761 0 58 068
Avsatt 9 000 9 000
Tilbakeført avsetning -24 567 -24 567
Benyttet avsetning -9 588 -4 759 -14 347
Balanse 31.12 0 17 152 2 002 9 000 28 154

36 Annen kortsiktig gjeld
1000 kr

2018 2017
Offentlige avgifter 29 291 195 260
Påløpte kostnader 51 412 62 154
Skyldig forskuddstrekk, lønn 6 524 7 974
Andel gjeld felleskontrollert virksomhet 13 004 5 593
Øvrig kortsiktig gjeld 68 816 89 432
Sum annen kortsiktig gjeld 169 047 360 413
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37 Selskap som inngår i konsolideringen

Selskapets navn
Virksomhets-
sted Type virksomhet

Eid direkte av 
morselskapet

Eid av 
konsernet 

totalt

Andel ordinære 
aksjer eid av 

ikke-
kontrollerende 
eierinteresser

Morselskapet:
TrønderEnergi AS Trondheim

Datterselskap som konsolideres:
TrønderEnergi Kraft AS Trondheim Kraftproduksjon 100 % 100 %
TrønderEnergi Nett AS*) Trondheim Distribusjon av kraft 90,01 % 65 % 35 %
TrønderEnergi Nett Sør AS Trondheim Distribusjon av kraft 100 %
TrønderEnergi Service AS Trondheim Kundeservice tjenester 100 % 100 %
Driva Kraftverk Trondheim Kraftproduksjon 75 % 25 %
Usma Kraft AS Selbu Kraftproduksjon 80 % 20 %
Energibygget AS Trondheim Næringseiendom 100 % 100 %
Terminalveien 7 Berkåk AS Trondheim Næringseiendom 100 % 100 %
Utgard Microgrid AS Trondheim Tjenester til mikronett 100 % 100 %
TrønderEnergi Vind AS Trondheim Tjenester til vindkraft 51 % 51 %
TrønderEnergi Vind Holding AS Trondheim Holding 100 % 100 %

1000 kr

Ikke kontrollerende interesser 2018 Egenkapital
Års-

resultat
Utvidet 
resultat

TrønderEnergi Nett AS 1 113 321 32 861 4 306
Driva Kraftverk 60 993 10 219 -15
Øvrig 3 539 12
Sum 1 177 853 43 092 4 291

1000 kr

Ikke kontrollerende interesser 2017 Egenkapital
Års-

resultat
Utvidet 
resultat

TrønderEnergi Nett AS 915 266 64 758 -5 927
Driva Kraftverk 50 789 -442 -62
Øvrig 3 501 1 782
Sum 969 557 66 098 -5 988

Alle datterselskapene er konsolidert. Stemmerettighetene følger ordinære aksjer. Morselskapet eier ingen preferanseaksjer i 
datterselskapene.

*) KLP eier 9,99 % av aksjene og indirekte 25,01 % i gjennom ansvarlig foretaksobligasjonlån 1, slik at en totalt tilordner 35% 
av resultat og egenkapital tilordnes ikke kontrollerende interesser. 

Sammendratt regnskapsinformasjon vises nedenfor for datterselskap som har vesentlige ikke-kontrollerende interesser 
(merk at tallene er omarbeidet til IFRS og vil ikke nødvendigvis være avstembare mot selskapets regnskap som er etter 
NGAAP). TrønderEnergi Nett AS er i 2018 reklassifisert som holdt for salg. 
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1000 kr
Sammendratt balanse TrønderEnergi Nett AS 2018 2017

Kortsiktige eiendeler 325 191 410 567
Kortsiktige forpliktelser 317 212 370 332
Netto kortsiktige eiendeler 7 979 40 235

Langsiktige eiendeler 3 772 503 3 015 803
Langsiktige forpliktelser 306 399 335 998
Netto langsiktige eiendeler 3 466 104 2 679 805

Netto eiendeler 3 474 083 2 720 040

1000 kr
Sammendratt resultatregnskap  TrønderEnergi Nett AS 2018 2017
Driftsinntekter 1 054 825 1 065 467
Driftskostnader -923 528 -831 280
Driftsresultat 131 297 234 187
Netto finans -7 219 -5 156
Årsresultat før skatt 124 078 229 031
Skatt -31 002 -56 393
Årsresultat for virksomhet holdt for salg 93 076 172 638
Årsresultat for avviklet virksomhet etter skatt
Årsresultat etter skatt 93 076 172 638

Utvidet resultat 12 302 -11 007
Totalresultat virksomhet holdt for salg 105 378 161 631

Andel av årsresultat som tilfaller ikke-kontrollerende interesser 32 861 64 758
Andel av totalresultat som tilfaller ikke-kontrollerende interesser 37 167 60 906
Utbytte betalt til ikke-kontrollerende interesser 28 991 48 415

1000 kr
Sammendratt kontantstrømoppstilling  TrønderEnergi Nett AS 2018 2017

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 226 743 498 546
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -974 474 -646 940
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 679 610 60 678
Netto kontantstrøm for perioden -68 121 -87 716
Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 113 363 181 483



38 Nærstående parter

1000 kr
Kjøp og salg mot nærstående parter 2018 2017

Salg av varer og tjenester
Felleskontrollert virksomhet 39 897 41 215
Sum salg av varer og tjenester 39 897 41 215

Kjøp av varer og tjenester
Felleskontrollert virksomhet 61 323 55 689
Sum kjøp av varer og tjenester 61 323 55 689

1000 kr
Balanseposter mot nærstående parter 2018 2017

Kundefordringer og andre fordringer
Tilknyttet selskap 28 012 21 272
Felleskontrollert virksomhet 5 410 4 189
Sum kundefordringer og andre fordringer 33 422 25 461

Leverandørgjeld og annen gjeld
Felleskontrollert virksomhet 534 1 331
Sum leverandørgjeld og annen gjeld 534 1 331

Alle datterselskaper, felleskontrollerte selskap og tilknyttede selskap er nærstående parter til TrønderEnergi AS, 
se note 11 og note 12 for informasjon om selskapene. Mellomværende og transaksjoner mellom konsoliderte 
selskaper elimineres i konsernregnskapet og vises ikke i denne note. 

Alle aksjonærer  i TrønderEnergi  vil etter gjeldende prinsipper ikke være å anse som nærstående part. Det vises 
til note 27 og note 38 for informasjon rundt eiere og selskap som inngår i konsolideringen.

Kjøp og salg mellomnærstående parter består av: 

Kjøp av varer og tjenester: 
Kjøp av kraft: TrønderEnergi Kraft kjøper kraften som Sarepta Energi produserer. 

Salg av varer og tjenester: 
TrønderEnergi Kraft selger daglig ledelse, økonomitjenester og operatørskap for vann- og vindkraftverk til 
Kraftverkene i Orkla og Sarepta Energi AS. 

X34A0T

I 



39 Oppkjøp av virksomhet
Desember 2018 kjøpte TrønderEnergi AS 100 % av aksjene i Terminalveien 7 Berkåk AS. 
Selskapet er nystiftet og inneholder en næringseiendom. 

November 2018 kjøpte TrønderEnergi Nett AS 100 % av aksjene i TrønderEnergi Nett Sør 
AS(Gauldal Nett AS) Selskapet eide nettvirksomheten i Gauldal. Aktiviteten og balanseposter 
er reklassifisert til avhendet virksomhet.

Januar 2018 kjøpte TrønderEnergi Nett AS distribusjonsnettet fra Kvikne og Rennebu Kraftlag.
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På vår vakt
må verden endres drastisk

Vi skal bidra til å endre den i riktig retning
Innen 2050 skal Norge være omstilt til et lavutslipps‐
Samfunn. Det vil kreve opp mot 50 TWh i økt produksjon
av fornybar energi i Norge. Vannkraft. Vindkraft. Nye 
energiløsninger. Vi øker ambisjonsnivået. På vår vakt.
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Årsregnskap TrønderEnergi AS
1000 kr

Resultatregnskap 01.01 - 31.12 2018 2017

Annen driftsinntekt 10 12 80 533 70 129
Sum driftsinntekter 80 533 70 129

Personalkostnad 1 8 61 798 48 196
Ordinære avskrivninger 2 4 477 5 745
Annen driftskostnad 1 10 42 010 48 254
Sum driftskostnader 108 285 102 195

Driftsresultat -27 752 -32 067

Inntekt på investering i datterselskap 4 10 365 686 230 140
Inntekt på investering i tilknyttet selskap 4 6 603 30 547
Netto rentekostnad 7 10 -165 065 -153 555
Andre finansposter 7 10 196 258 -9 846
Netto finansposter 403 483 97 287

Resultat før skattekostnad 375 732 65 221

Skattekostnad på ordinært resultat 3 10 305 9 300
Årsresultat 365 427 55 921

Disponering av årsresultat:
Avsatt utbytte 6 128 350 143 857
Overført annen egenkapital 237 077 -87 936

Note

I 



Balanse
1000 kr

Eiendeler per 31.12 2018 2017

Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Utsatt skattefordel 3 5 051 13 950
Sum immaterielle eiendeler 5 051 13 950

Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 2 9 270 11 347
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l. 2 6 673 8 322
Anlegg under arbeid 2 27 1 238
Sum varige driftsmidler 15 970 20 906

Finansielle anleggsmidler
Investeringer i datterselskap 4 5 047 872 4 694 049
Lån til foretak i samme konsern 10 13 97 933 103 583
Investeringer i tilknyttet selskap 4 393 832 430 567
Investeringer i aksjer og andeler 5 5 211 5 219
Andre langsiktige fordringer 5 54 259 49 729
Sum finansielle anleggsmidler 5 599 108 5 283 148

Sum anleggsmidler 5 620 129 5 318 004

Omløpsmidler
Kundefordringer 10 42 816 70 421
Lån til foretak i samme konsern 10 13 403 363 252 095
Andre fordringer 10 14 5 882 7 428
Konsernbidrag og utbytte 4 10 365 686 230 140
Markedsbaserte aksjer, obligasjoner og obligasjonsfond 20 295 723 201 528
Konsernkontoordning 10 15 492 474 260 108
Bankinnskudd, kontanter o.l. 15 589 728 315 587
Sum omløpsmidler 2 195 672 1 337 309

Sum eiendeler 7 815 801 6 655 313

Note



Balanse
1000 kr

Egenkapital og gjeld per 31.12 2018 2017

Egenkapital
Innskutt egenkapital
Aksjekapital 6 113 818 113 818
Egne aksjer 6 -1 928 -1 928
Overkurs 6 689 900 689 900
Annen innskutt egenkapital 6 165 544 165 544
Sum innskutt egenkapital 967 334 967 334

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 6 1 169 170 973 272
Sum opptjent egenkapital 1 169 170 973 272

Sum egenkapital 2 136 504 1 940 606

Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser 8 37 838 33 013
Andre avsetninger og forpliktelser 16 11 413 25 555
Sum avsetning for forpliktelser 49 251 58 567

Annen langsiktig gjeld
Ansvarlig rentebærende gjeld 9 1 598 891 1 598 900
Langsiktig rentebærende gjeld 9 11 2 643 396 2 107 350
Annen langsiktig gjeld 18 0 18 359
Sum annen langsiktig gjeld 4 242 287 3 724 609

Kortsiktig gjeld
Konsernkontoordning 10 15 873 236 411 052
Kortsiktig rentebærende gjeld 9 266 135 265 438
Leverandørgjeld 10 8 216 9 465
Skyldig offentlige avgifter 3 586 3 876
Betalbar skatt 3 0 42
Avsatt utbytte 128 350 143 857
Avgitt konsernbidrag 10 6 114 18 681
Annen kortsiktig gjeld 10 17 102 121 79 119
Sum kortsiktig gjeld 1 387 758 931 530

Sum gjeld 5 679 296 4 714 707

Sum egenkapital og gjeld 7 815 801 6 655 313

Note I 
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Trondheim 11. april 2019

Per Kristian Skjærvik Ståle Gjersvold
styreleder konsernsjef

Majken Margrethe Smith Ingvill Kvernmo Morten Bostad 

Arve Slørdahl Dina Elverum Aune Geir Ove Kjesbu

Rune Olaisen Roger Harsvik Karin Skogan Holm



1000 kr
Kontantstrømoppstilling 2018 2017

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skattekostnad 375 732 65 221
Inntektsført konsernbidrag og utbytte fra datterselskap -365 686 -230 140
Konsernbidrag innbetalt fra datterselskap (brutto) 230 140 188 303
Andel resultat fra TS etter EK-metoden fratrukket utdelinger 747 -24 667
Periodens betalte skatt 42 -1 381
Effekt av valutakursendringer 1 459 26 012
Tap(+)/gevinst(-) ved salg av anleggsmidler -204 519 1 052
Ordinære avskrivninger 4 477 5 745
Verdiendring aksjer og obligasjoner 1 211 1 987
Endring i kundefordringer 27 605 -66
Endring i leverandørgjeld -1 249 992
Forskjell kostnadsf. pensjon og inn-/utbet. i pensj.ordn. 4 720 2 663
Urealisert verdiendring finansposter -15 593 -15 802
Endring i andre avsetninger for forpliktelser -12 178 -7 655
Endring i andre tidsavgrensningsposter 22 818 -15 198
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (A) 69 725 -2 935

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 788 855
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -1 624 -6 115
Innbetalinger ved salg av aksjer og andel i andre foretak 210 778 163 559
Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andel i andre foretak -308 194 -144 760
Innbetaling ved salg av datterselskap -7 313
Innbetaling emisjon og kjøp aksjer tilknyttet selskap 306 653 -33 459
Utbetaling kjøp av datterselskap -34 014 -145 312
Utbetalinger ved kjøp/etabl/emisjon/konsernbidrag til datterselskap -420 691 -9 353
Innbetalinger på andre lånefordringer konsern 0 503
Utbetalinger andre lånefordringer konsern -145 618 -245 945
Inn/utbetaling konsernfordringer -12 567
Inn-/utbetalt på kortsiktige og langsiktige fordringer -4 530 -19 724
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (B) -416 332 -439 750

Kontantstrøm fra finansieringaktiviteter
Innbetalinger fra ny langsiktig gjeld 798 800 95 634
Innbetalinger fra nytt kortsiktig lån 0 199 981
Utbetaling ved nedbetaling av kortsiktig gjeld -200 000 0
Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld -64 024 -61 470
Utbetalinger av utbytte -143 847 -43 044
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (C) 390 929 191 101

Sum netto kontantstrøm (A+B+C) 44 323 -251 584
Netto endring i konsernkontoordning 229 818 182 491
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 274 141 -69 093

Kontanter og kontantekvivalenter pr. 01.01. 315 587 384 680
Kontanter og kontantekvivalenter pr. 31.12. 589 728 315 587
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0 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge.
TrønderEnergi AS har forretningskontor i Trondheim.

Datterselskaper
Datterselskapene er vurdert etter kostmetoden. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet 
ikke er forbigående og må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Mottatt utbytte og konsernbidrag fra 
datterselskapene er inntektsført som annen finansinntekt. 

Tilknyttede selskaper 
Investering i tilknyttede selskaper vurderes etter egenkapitalmetoden. 

Inntektsføring og kostnadsføring
Inntektsføring ved salg av varer og tjenester foretas ved opptjening, mens kostnadsføring skjer etter 
sammenstillingsprinsippet. Inntekter og kostnader henføres til det året de er opptjent, henholdsvis forbrukt.

Klassifisering av eiendeler og gjeld
Omløpsmidler omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter 
seg til varekretsløpet. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk og øvrige eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. 
Tilsvarende regler er benyttet for klassifiseringen av kortsiktig og langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til 
nominelt beløp på etableringstidspunktet og justeres ikke til virkelig verdi som følge av renteendring.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å 
være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld 
balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet og justeres ikke til virkelig verdi som følge av 
renteendring.

Eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta er i balansen omregnet til balansedagens kurs.

Varige driftsmidler og avskrivninger
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlets forventede levetid. Vesentlige driftsmidler 
som består av betydelige komponenter med ulik levetid er dekomponert med ulik avskrivningstid for de ulike 
komponentene. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens 
påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom virkelig 
verdi av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til virkelig verdi dersom verdifallet ikke 
forventes å være av forbigående art.

Finansielle anleggsmidler
Langsiktige plasseringer, herunder aksjer og andeler vurderes til anskaffelseskost og nedskrives til virkelig verdi 
dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger inntektsføres som annen 
finansinntekt.

Langsiktige markedsbaserte finansielle instrumenter, herunder aksjer som har en observerbar markedspris, 
nedskrives til virkelig verdi såfremt markedsprisen er lavere enn anskaffelseskost.
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Kortsiktige plasseringer
Finansielle instrumenter og varederivater som er klassifisert som omløpsmidler og som inngår i en handelsportefølje 
med henblikk på videresalg, omsettes på børs, autorisert markedsplass eller tilsvarende regulert marked i utlandet, 
og har god eierspredning og likviditet, vurderes til virkelig verdi.

Øvrige kortsiktige plasseringer vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen.

Fordringer
Kundefordringer er ført opp til pålydende med fradrag av konstaterte og sannsynlige tap. Andre fordringer er ført 
opp til pålydende.

Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser
Innskuddsordningen kostnadsføres løpende og foretakets forpliktelse overfor den ansatte er å yte løpende innskudd 
av en nærmere angitt størrelse til de ansattes kollektive pensjonssparing.

Ytelsesbaserte pensjonsordninger, vurderes til nåverdi av de fremtidige pensjonsytelser som regnskapsmessig anses 
opptjent på balansedagen. Estimatavvik og virkningen av endrede forutsetninger amortiseres over forventet 
gjenværende opptjeningstid i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsen og 
pensjonsmidlene (korridor). Virkningen av endringer i pensjonsplan fordeles over gjenværende opptjeningstid. 
Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene. Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi.

Skatt
Skatter er i regnskapet behandlet i henhold til foreløpig regnskapsstandard om skatt og uttalelser som gjelder 
særskilt for energiverk.

Alminnelig inntektsskatt blir beregnet etter ordinære skatteregler. Skattekostnaden i resultatregnskapet består av 
betalbar skatt og endring i utsatt skatt/skattefordel. Betalbar skatt beregnes på grunnlag av årets skattemessige 
resultat. Utsatt skatt/skattefordel beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessig og 
skattemessig verdi, samt skattevirkninger av underskudd til fremføring. Utsatt skatt og utsatt skattefordel knyttet til 
overskuddsskatt presenteres netto så langt de forventes å reversere i samme periode. Utsatt skattefordel vil bare bli 
balanseført i den grad det er sannsynlig at fordelen vil bli benyttet i fremtiden.

Finansielle instrumenter
Rente og valuta
Finansielle instrumenter anvendes som et ledd i risikostyringen av selskapet. Rente- og valutabytteavtaler samt 
terminkontrakter er avtaler som inngås for å sikre framtidige rentevilkår og/eller motvirke effekten av 
kurssvingninger. De inngåtte avtaler er knyttet til identifiserbare poster som kan innebære resultatsvingning ved 
endring av markedsverdier. Valutalån og eventuelle valutaterminer bokføres til virkelig verdi. Renteinstrumenter 
bokføres etter virkelig verdi dersom denne er negativ men ikke dersom den er positiv.

Finansiell risiko
Markedsrisiko, motpartsrisiko, operasjonell risiko og regulatorisk risiko er omtalt prinsippnoten til 
konsernregnskapet.

Kontantstrømoppstilling
Ved utarbeidelse av kontantstrømoppstilling er den indirekte metoden benyttet.



1 Personalkostnader

1000 kr
Personalkostnader Note 2018 2017
Lønn 40 403 35 314
Arbeidsgiveravgift 5 859 5 120
Pensjonskostnader alle ordninger 8 12 797 11 847
Andre ytelser og periodiseringer 2 739 -4 085
Sum 61 798 48 196

Antall årsverk 38,0 32,5

1000 kr
Ytelser ledende personer Daglig leder Styret
Lønn 2 737
Annen godtgjørelse 213 1 310
Sum lønn og godtgj. ledende personer 2 950 1 310

1000 kr
Godtgjørelse til revisor fordeler seg slik 2018 2017
Lovpålagt revisjon 580 718
Andre attestasjoner 10
Annen bistand 1 653 1 732
Sum 2 244 2 450

Konsernsjefen inngår i selskapets ordinære pensjonsordninger. Det er i tillegg inngått avtale som gir konsernsjefen 
rett til å gå av med kompensasjon på 75 % av lønn fra fylte 62 år  fram til fylte 67 år. Pensjon skal beregnes av full 
lønn, og det er avsatt for forpliktelsen i regnskapet. I det tilfellet styret sier opp ansettelsesforholdet, har 
konsernsjefen rett til ordinær lønn i en periode på 1 år etter utløp av ordinær oppsigelsestid. Etter 1- årsperioden 
vil konsernsjefen sikres minimum 80 % av ordinær lønn i et år.
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2 Varige driftsmidler

1000 kr

Tomter, bygninger 
og annen fast 

eiendom

Driftsløsøre, 
inventar, verktøy og 

transportmidler
Anlegg under 

arbeid Sum
Anskaffelseskost 01.01 20 573 36 630 1 238 58 441
Tilgang kjøpte driftsmidler 1 624 1 624
Avgang til anskaffelseskost 1 091 1 211 2 302
Anskaffelseskost 31.12 20 573 37 164 27 57 764

Akk. avskrivninger 31.12 11 303 30 490 41 794
Bokført verdi pr. 31.12 9 270 6 673 27 15 970

Årets avskrivninger 2 077 2 400 4 477

Økonomisk levetid 10-50 3-15
Avskrivningsplan Lineær Lineær
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3 Skattekostnad

1000 kr
Årets skattekostnad fremkommer slik 2018 2017
Betalbar skatt 1 406 4 526
Endring i utsatt skatt 8 899 4 731
Endring tidligere år 43
Skattekostnad ordinært resultat 10 305 9 300

Betalbar skatt i balansen fremkommer slik 2018 2017
Årets betalbare skattekostnad 1 406 4 526
Skatt på avgitt konsernbidrag -1 406 -4 483
Betalbar skatt i balansen 0 42

Avstemming fra nominell til faktisk skattesats 2018 2017
Årsresultat før skatt 375 732 65 221

Forventet inntektsskatt etter nominell skattesats 86 418 15 653

Skatteeffekten av følgende poster:
Skattefritt utbytte -90 -457
Andre permanente forskjeller knyttet til investeringer (fritaksmetoden) -44 342 -1 178
Andre ikke fradragsberettigede kostnader 1 419 769
Andre ikke skattepliktige inntekter -31 169 -2 085
Investeringer i tilknyttede selskaper -1 519 -7 331
Endring tidligere år 43
Andre poster -643 3 279
Endret skattesats 230 607
Skattekostnad 10 305 9 300
Effektiv skattesats 3 % 14 %

1000 kr

Fordel Forpliktelse Fordel Forpliktelse
Driftsmidler 300 231
Finansielle instrumenter 491 3 061
Gevinst-/tapskonto 735 960
Fordringer 1 754 1 853
Regnskapsmessige avsetninger 2 943 5 878
Pensjoner 4 789 7 593
Sum 8 031 2 980 16 763 2 813
Netto utsatt fordel/forpl. i balansen 5 051 13 950
Utsatt skattefordel er oppført med utgangspunkt i fremtidig inntekt.

20172018Spesifikasjon av skatteeffekten av midlertidige 
forskjeller og underskudd til framføring
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4 Datterselskap og tilknyttet selskap

1000 kr

Aksjer i datterselskap
TrønderEnergi 

Vind AS
TrønderEnergi 

Nett AS
TrønderEnergi 

Kraft AS
Utgard 

Microgrid AS
Anskaffelsestidspunkt *) 23.07.2018 02.06.1997 02.06.1997 13.09.2017
Forretningskontor Tr.heim Tr.heim Tr.heim Tr.heim
Stemmerettsandel 51 % 90,01 % 100 % 100 %
Bokført verdi i TE 27 2 613 891 2 252 114 5 027
Inntektsført utbytte/konsernbidrag 164 090 187 060

1000 kr

Aksjer i datterselskap
Terminalveien 7 

Berkåk AS
TrønderEnergi 

Service AS
TrønderEnergi 

Vind Holding 
Energibygget 

AS
Anskaffelsestidspunkt *) 19.12.2018 15.10.2007 13.12.2015 01.01.2017
Forretningskontor Tr.heim Tr.heim Tr.heim Tr.heim
Stemmerettsandel 100 % 100 % 100 % 100 %
Bokført verdi i TE 13 640 3 362 14 500 145 312
Inntektsført utbytte/konsernbidrag 14 536

*) Tidspunkt for at selskapet ble en del av konsernet

Det offisielle regnskapet for morselskap og konsern utleveres ved henvendelse til hovedkontoret:
TrønderEnergi AS, Postboks 9480 Torgarden, 7496 Trondheim.
Regnskapet kan også hentes fra vår internettside:  www.tronderenergi.no

1000 kr

Tilknyttet selskap NEAS AS On Energi AS
Biokraft 

Holding AS
Anskaffelsestidspunkt 20.04.2001 01.01.2017 21.12.2010
Forretningskontor Kristiansund Trondheim Trondheim
Stemmeandel 49 % 49 % 43 %

Henførbar merverdi 31.12. 13 724
Goodwill 31.12 1 560 0

Inngående balanse 01.01 354 305 16 320 57 819
Andel årets resultat 33 658 -887 -11 403
Korreksjon forrige års resultat 359 -1 525
Avskrivning henførbar merverdi -6 240
Avskrivning goodwill -619
Nedskrivning goodwill -6 323
Andre endringer -417
Sum resultatandel 26 382 -6 851 -12 928

Emisjon 7 313
Utbetalt utbytte -7 350
Lukking pensjonsordning -40 125
Andre endringer -1 054
Utgående balanse 31.12 332 159 9 468 52 205
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5 Andre finansielle anleggsmidler

1000 kr
Investeringer i aksjer og andeler Eierandel Balanseført verdi
Hogst AS 20,0 % 1 000
Leiv Eiriksson Nyskaping AS 5,0 % 1 500
Nordic Credit Rating 2,5 % 1 250
Viking Venture II AS 1,4 % 400
STN Invest AS 20,0 % 400
ProVenture Seed AS aksjer 3,2 % 656
Nordenfjeldske Energi AS 0,8 % 5
Dynavec AS 4,3 % 0
Rissa Kraftlag BA 1
Sum 5 211

1000 kr
Andre langsiktige fordringer 2018 2017
ProVenture Seed lån 778 843
Biokraft Holding AS lån 19 312 18 078
On Energi lån 3 195 3 195
Langsiktig fordring KLP-lån 7 973 8 061
Netto pensjonsmidler 20 167 15 966
Periodisert kostpris renteswapp 2 834 3 572
Annet 14
Sum 54 259 49 729

1000 kr
Fordringer med forfall senere enn ett år 2018 2017
Netto pensjonsmidler 20 167 15 966
Biokraft Holding AS lån 19 312 18 078
On Energi lån 3 195 3 195
Langsiktig fordring KLP-lån 7 973 8 061
ProVenture Seed lån 778 843
Sum 51 425 46 143
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6 Egenkapital, aksjekapital og aksjonærinformasjon

1000 kr

Aksjekapital Egne aksjer Overkurs

Annen 
innskutt 

egenkapital

 Sum 
opptjent 

egenkapital 
Sum 

egenkapital
Egenkapital 01.01 113 818 -1 928 689 900 165 544 973 272 1 940 606
Årets resultat 365 427 365 427
Avsatt utbytte -128 350 -128 350
Lukking pensjonsordning tilknyttet selskap -41 179 -41 179
Egenkapital 31.12 113 818 -1 928 689 900 165 544 1 169 170 2 136 504

Aksjonærer i TrønderEnergi AS pr 31.12. A-aksjer B-aksjer Eierandel Stemmeandel
Melhus kommune 1 511 019    -                 13,28 % 13,50 %
Orkdal kommune 1 225 931    -                 10,77 % 10,96 %
Kommunal Landspensjonskasse (KLP) -                1 153 846     10,14 % 10,31 %
Trondheim Kommune 1 022 800    -                 8,99 % 9,14 %
Rissa kommune 907 000       -                 7,97 % 8,11 %
Bjugn kommune 586 343       -                 5,15 % 5,24 %
Hemne kommune 509 167       -                 4,47 % 4,55 %
Meldal kommune 508 768       -                 4,47 % 4,55 %
Åfjord kommune 436 494       -                 3,84 % 3,90 %
Nordmøre Energiverk AS 407 894       -                 3,58 % 3,65 %
Midtre Gauldal kommune 358 530       -                 3,15 % 3,20 %
Malvik kommune 335 622       -                 2,95 % 3,00 %
Oppdal kommune 332 000       -                 2,92 % 2,97 %
Ørland kommune 285 600       -                 2,51 % 2,55 %
Frøya kommune 281 520       -                 2,47 % 2,52 %
Hitra kommune 262 100       -                 2,30 % 2,34 %
Skaun kommune 248 370       -                 2,18 % 2,22 %
Selbu kommune 162 000       -                 1,42 % 1,45 %
Holtålen kommune 151 980       -                 1,34 % 1,36 %
Snillfjord kommune 135 000       -                 1,19 % 1,21 %
Agdenes kommune 120 870       -                 1,06 % 1,08 %
Roan kommune 107 506       -                 0,94 % 0,96 %
Osen kommune 104 000       -                 0,91 % 0,93 %
Tydal kommune 17 512         -                 0,15 % 0,16 %
Klæbu kommune 10 402         -                 0,09 % 0,09 %
Rennebu kommune 6 767            -                 0,06 % 0,06 %
TrønderEnergi AS 192 805       -                 1,69 % -                     
Totalt 10 228 000  1 153 846     100,00 % 100,00 %
Ingen av selskapets aksjer eies av medlemmer i styret eller av daglig leder

Selskapets aksjekapital er på kr 113.818.000 og er fordelt på 10.228.000 A-aksjer og 1.153.846 B-aksjer a kr 10,-.  Selskapets A-
aksjer kan bare eies av staten, statsforetak, kommuner og fylkeskommuner eller selskapet hvor disse eier hundre prosent av 
aksjene. Denne begrensningen gjelder ikke selskapets B-aksjer. Ingen aksjeeier kan eie mer en 25 % av aksjene i selskapet. Erverv 
av aksjer er betinget av styrets samtykke. Ved salg eller annen avhendelse av aksjer har de øvrige aksjonærer forkjøpsrett. På 
generalforsamlingen representerer en aksje en stemme. Vedtektsendringer krever tilslutning fra minst 2/3 av den representerte
aksjekapital.
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7 Andre finansposter

1000 kr
Netto rentekostnad Note 2018 2017
Renteinntekt 14 838 8 468
Rentekostnad ansvarlig gjeld 9 -95 426 -95 031
Rentekostnad ordinær gjeld 9 -93 999 -74 202
Netto ekstern rentekostnad -174 587 -160 765

Renteinntekt 10 9 523 7 210
Rentekostnad
Netto konsernintern rentekostnad 9 523 7 210

Netto rentekostnad -165 065 -153 555

1000 kr
Andre finansposter 2018 2017
Annen finansinntekt 197 549 8 717
Netto valutagevinst/tap -1 718 -26 188
Nedskrivning finansielle anleggsmidler
Utbytte og verdiendring aksjer og obligasjoner -4 493 1 523
Urealisert verdiendring renteswapper 8 370 8 391
Annen finanskostnad -3 449 -2 400
Andre eksterne finansposter 196 258 -9 956

Netto valutagevinst/tap 110
Andre konserninterne finansposter 0 110

Sum andre finansposter 196 258 -9 846
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8 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser

1000 kr
Pensjonskostnad framkommer slik 2018 2017
Sikrede pensjonsordning
Nåverdi av årets pensjonsopptjening 118 30
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 4 437 4 976
Avkastning på pensjonsmidler -5 997 -5 391
Resultatført estimeringstap/(gevinst) 2 915 2 577
Periodisert arbeidsgiveravgift -151 -4
Administrasjonskostnad/rentegaranti 369 354
Forskjell kostnad aktuarberegning og kostnadsført pensjon -727 -820
Sum pensjonskostnad sikrede pensjonsordning 962 1 721

Usikrede pensjonsordning
Driftspensjon AFP 1 443 10
Pensjonsordning for lønn over 12 G 2 517 2 653
Sum pensjonskostnad usikrede pensjonsordninger 3 960 2 663

Innskuddsordning 2 586 2 258
AFP- offentlig og privat 3 649 3 445
Arbeidsgiveravgift pensjonspremie 1 639 1 760

Pensjonskostnader alle ordninger 12 797 11 847

1000 kr
Pensjonsforpliktelser 2018 2017
Beregnede pensjonsforpliktelser 190 735 197 651
Pensjonsmidler (til markedsverdi) -155 189 -152 411
Ikke resultatført virkning av estimatavvik -56 630 -63 489
Periodisert arbeidsgiveravgift 5 012 6 378
Netto pensjonsforpliktelser sikrede -16 072 -11 871

Driftspensjon AFP 3 585 2 142
Pensjonsordning for lønn over 12 G 34 253 30 871
Sum usikrede pensjonsordninger 37 838 33 013

Sum bokført pensjonsforpliktelse 31.12. 21 766 21 142

Økonomiske forutsetninger 2018 2017

Diskonteringsrente                                                                                  2,60 % 2,30 %
Lønnsvekst                                                                                          2,75 % 2,50 %
G-regulering                                                                                        2,50 % 2,25 %
Pensjonsregulering                                                                                  1,73 % 1,48 %
Forventet avkastning                                                                                4,30 % 4,00 %
Uttaksprosent driftspensjon AFP 40,00 % 40,00 %
Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er det lagt til grunn vanlig benyttede 

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har 
pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne loven.
Den sikrede ytelsesordning  gir rett til definerte framtidige ytelser, og pr 01.01.2019 er det ingen aktive,  192 
oppsatte og 105 pensjonister i sikret ytelsesordning. 
Forpliktelsen er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på 
ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom KLP Kommunal Landspensjonskasse gjensidig 
forsikringsselskap.
Kostnader knyttet til innskuddsordningen kostnadsføres løpende.

Selskapet har usikret pensjonsforpliktelse knyttet til pensjonsordning for lønn over 12 G og driftspensjon AFP for 
ansatte i aldersgruppen 55 til 62 år ved overgang til innskuddsbasert pensjonsordning 01.01.2017. Pensjonskostnad 
og pensjonsforpliktelse knyttet til driftspensjon AFP er avhengig av forutsetning om uttaksprosent av AFP.
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9 Rentebærende gjeld

1000 kr

Langsiktig rentebærende gjeld Bokført verdi 

Pålydende 
verdi i 
valuta Valuta Forfall

Obligasjonslån 2 299 903 300 000 NOK 07.07.2021
Obligasjonslån 3 302 712 300 000 NOK 01.11.2022
Eurolån i NOK 198 469 19 950 EUR 2015-2022
Obligasjonslån 4 499 378 500 000 NOK 22.02.2023
Obligasjonslån 5 299 614 300 000 NOK 22.02.2024
Obligasjonslån 4 747 079 750 000 NOK 20.05.2025
Obligasjonslån 5 296 243 300 000 NOK 08.09.2026
Ansvarlig foretaksfondsobligasjonslån 1 *) 748 891 748 000 NOK 30.06.2110
Ansvarlig foretaksfondsobligasjonslån 2 **) 850 000 850 000 NOK 27.06.2112
Sum langsiktig rentebærende gjeld 4 242 287

1000 kr

Kortsiktig rentebærende gjeld Bokført verdi 

Pålydende 
verdi i 
valuta Valuta Forfall

Obligasjonslån 1 199 979 200 000 NOK 11.07.2019
Eurolån i NOK - avdrag 33 078 3 325 EUR 15.04.2019
Eurolån i NOK - avdrag 33 078 3 325 EUR 15.10.2019
Sum kortsiktig rentebærende gjeld 266 135

1000 kr
Avdragsprofil: 2019 2020 2021 2022 2023 Deretter Sum
NOK 200 000 0 300 000 300 000 500 000 2 948 000 4 248 000
EUR (9,9483) 66 156 66 156 66 156 66 156 0 0 264 625
Sum 266 156 66 156 366 156 366 156 500 000 2 948 000 4 512 625

1000 kr
Ubenyttede trekkfasiliteter 2018 2017 Forfall
Kassekreditt Danske Bank 50 000 50 000         2019
Kassekreditt DNB 5 000 5 000           2019
Trekkfasilitet SEB 500 000 500 000       2020
Sum ubenyttede trekkrettigheter 555 000 555 000       

De viktigste styringsparameterne i finansstrategien Målsetting 2018 2017 2016
Gjennomsnittlig år til innfrielse låneportefølje Min. 3 år 4,5 år 5,0 år 6,1 år
Gjennomsnittlig år rentebinding låneportefølje 0,25-4 år 1,5 år 2,6 år 2,9 år
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*) 
Obligasjonslånet har 99 års løpetid. Obligasjonene med renter står tilbake for all annen gjeld og forpliktelser 
utstederen har, dog slik at obligasjonene med renter skal være likestilt og sideordnet med eventuelt andre 
foretaksfondsobligasjoner, preferanseaksjer eller tilsvarende ansvarlig kapital med samme status. 

Obligasjonseier har rett til å konvertere obligasjonslånet til 30,91 % av aksjene i TrønderEnergi Nett AS. 

Rente på obligasjonslånet følger utbytte/konsernbidrag betalt av TrønderEnergi Nett AS, men utstederen har plikt til 
ikke å betale og ikke akkumulere renter på obligasjonslånet hvis rentedekningsgraden målt på konsernnivå faller 
under 2. 

**)
Obligasjonslånet har 99 års løpetid. Obligasjonene med renter står tilbake for all annen gjeld og forpliktelser 
utstederen har, dog slik at obligasjonene med renter skal være likestilt og sideordnet med eventuelt andre 
foretaksfondsobligasjoner, preferanseaksjer eller tilsvarende ansvarlig kapital med samme status. 

Utstederen har plikt til ikke å betale og ikke akkumulere renter på obligasjonslånet hvis rentedekningsgraden målt på 
konsernnivå faller under 2.  

Ratingbyråer har klassifisert tilsvarende obligasjoner lagt ut av nordiske utstedere som 50 % - 75 % egenkapital.



10 Transaksjoner med nærstående parter

1000 kr
Resultat

Motpart 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
TrønderEnergi Service AS 4 945 7 144 6 131 -190 -152 -2 884 -2 806
TrønderEnergi Nett AS 34 882 31 669 164 090 104 529 3 164 623 -6 387 -6 050
TrønderEnergi Marked AS 4 583 37 242 -16 -565
TrønderEnergi Kraft AS 26 971 26 285 187 060 68 383 -5 109 -1 801 -13 289 -2 716
TrønderEnergi Vind Holding AS 62 86 5 007 1 767
Energibygget AS 85 84 14 536 13 855 2 302 2 242 22 390 22 137
Usma Kraft AS 85 4 464 4 737
Sum resultatposter 67 029 69 869 365 686 230 140 9 638 7 409 -171 9 999

1000 kr
Eiendeler
Motpart 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
Driva Kraftverk 3
TrønderEnergi Service AS 2 525 7 280 162 6 131
TrønderEnergi Nett AS 19 736 31 346 401 483 250 921 164 090 104 529
TrønderEnergi Marked AS 4 510 134 37 242
TrønderEnergi Kraft AS 19 591 26 511 607 187 060 68 383
TrønderEnergi Vind Holding AS 72 107 350 945 112 177
Energibygget AS 244 105 14 536 13 855 141 529 147 354
Usma Kraft AS 106 97 933 103 583 1 883 2 095
Sum fordringer 42 278 69 910 97 933 103 583 403 367 253 919 365 686 230 140 492 474 260 108

1000 kr
Kortsiktig gjeld

Motpart 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
TrønderEnergi Service AS 16 897 21 592 767
TrønderEnergi Marked AS 75 757 1
TrønderEnergi Nett AS 246 172 1 702 50
TrønderEnergi Vind Holding AS 3 000 16 000
Terminalveien 7 Berkåk AS 832
Utgard Microgrid AS 1 516
TrønderEnergi Kraft AS 856 340 313 703 24 1 583 4 338
Sum kortsiktig gjeld 873 236 411 052 271 1 757 6 114 18 681 6 041 50

Konsernkonto

Annen drifts-
inntekt

Inntekt på invest. 
fra datterselskap

Netto 
rentekostnad

Kundefordringer Langsiktig lån Andre fordringer Konsernbidrag

Annen 
driftskostnad

Annen kortsiktig  
gjeld

Konsernkonto

Leverandørgjeld Konsernbidrag
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11 Pantstillelser og garantier

1000 kr
Garantier /kausjon stilt overfor Stilt på vegne av Garantien gjelder Beløp Valuta
Sparebank1 SMN Biokraft AS Kausjon 10 600          NOK
Danske Bank TrønderEnergi Vind Holding Kausjon 50 000          NOK

12 Omsetning
1000 kr

Omsetning 2018 2017
Husleie 65 75
Arbeid for andre/adm.godtgjørelse 14 306 766
Konsernstabtjenester 65 989 69 251
Gevinst ved salg driftsmidler 10 9
Andre driftsinntekter 164 27
Sum 80 533 70 129

13 Lån til foretak i samme konsern
1000 kr

Lån til foretak i samme konsern 2018 2017
Rentebærende lån til Usma Kraft AS Langsiktig 97 933 103 583
Rentebærende lån til TrønderEnergi Nett AS Kortsiktig 401 480 250 000
Rentebærende lån til Usma Kraft AS Kortsiktig 1 883 2 095
Sum 501 296 355 678

14 Andre fordringer
1000 kr

Andre fordringer Note 2018 2017
Konsernmellomværende 10 4 4 144
Påløpte renteinntekter 863 376
Andre fordringer 5 015 2 909
Sum 5 882 7 428

TrønderEnergi har negativ pantsettelseserklæring i sine låneavtaler. Alle deltakende selskape i konsernkontoen er 
solidaisk ansvarlig for trekk. 
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15 Bankinnskudd

1000 kr

Konsernkontoordningen Note
Trekk på 

konsernkonto
Innskudd på 

konsernkonto
TrønderEnergi Kraft AS 10 856 340
TrønderEnergi Service AS 10 16 897
Energibygget AS 10 141 529
TrønderEnergi Vind Holding 10 350 945
Sum 492 474 873 236

16 Andre avsetninger for forpliktelser

1000 kr
Andre avsetninger for forpliktelser Note 2018 2017
Langsiktige avsetninger - tap på framleiekontrakter eiendom 9 484 21 186
Langsiktige avsetninger - omstillingsprosjekt 1 930 4 369

17 Annen kortsiktig gjeld

1000 kr
Annen kortsiktig gjeld Note 2018 2017
Konsernmellomværende 10 6 041 677
Påløpte rentekostnader 89 483 75 095
Annet 6 598 3 347
Sum 102 121 79 119

Bankinnskuddet på 590 mill har bundne midler i skattetrekkskonto på 2 mill.

TrønderEnergi AS er kontohaver for konsernkontoordningen i Danske Bank. Samlet innskudd/trekk på konsernkontoen 
er derfor oppført i balansen til TrønderEnergi AS. Deltakernes innskudd/trekk på konto er bokført som en 
fordring/gjeld på konsernkontoordning. Tilsvarende vil renteinntekt/kostnad knyttet til saldo på konsernkontoordning 
være en konsernintern renteinntekt/kostnad, mens renteinntekt/kostnad for samlet innskudd/trekk vil være en 
ekstern renteinntekt/kostnad i TrønderEnergi AS. Alle deltakende selskap er solidarisk ansvarlig for trekk på 
konsernkontoen.

Nåverdi av inngåtte sluttpakke- og førtidspensjonsavtaler innarbeides som engangskostnad på avtaletidspunktet. 
Forpliktelsen reduseres årlig etterhvert som utbetaling skjer. 

Det er gjort avsetninger for tap på fremleiekontrakter og ikke utleide lokaler i hovedkontoret på Lerkendal. Nåverdi av 
tap på leiekontrakter i leieperioden er innarbeidet som engangskostnad i 2015 og reduseres over  gjenværende 
leieperiode.
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18 Annen langsiktig gjeld

1000 kr
Annen langsiktig gjeld 2018 2017
Urealisert verdiendring renteswap 0 18 359
Sum 0 18 359

19 Sikring

20 Markedsbaserte aksjer, obligasjoner og obligasjonsfond

1000 kr
2018

Anskaffelseskost Markedsverdi
Resultatført 

verdiendring
Aksjer (inneholder shortakjser) 14 552 5 122 -2 217
Obligasjoner 70 240 70 529 -543
Fondsobligasjoner 51 000 51 031 -488
Obligasjonsfond 167 001 169 040 482
Sum 302 793 295 723 -2 766

1000 kr
2017

Anskaffelseskost Markedsverdi
Resultatført 

verdiendring
Aksjer (inneholder shortakjser) 2 937 -4 281 484
Obligasjoner 30 097 30 929 -167
Fondsobligasjoner 45 000 45 519 601
Obligasjonsfond 127 804 129 362 2 415
Sum 205 837 201 528 3 333

For å tilpasse rentekostnaden i henhold til gjeldende finansstrategi er noen av lånene swappet fra fast til flytende 
rente. Sikringsinstrument er renteswappene og sikringsobjekt er pålydende verdi på lån. Swappene anses som 
verdisikring av lån og verdiendring på renteswappene er ikke balanseført. Et lån er swappet fra flytende til fast. 
Swappen anese som kontantstrømsikring og verdiendring på swappen er ikke balanseført. Ikke balanseført verdi på 
renteswapper er 26,7 millioner kroner per 31.12.2018. Verdsettelsen er gjort av ekstern bank. Renteswappene har 
forfall i juli 2021, november 2022 og februar 2024. 
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Erklæring fra styret og konsernsjef 
I henhold til verdipapirhandelloven § 5-5 med tilhørende forskrifter bekreftes det at årsregnskapet 
for 2018 etter vår beste overbevisning er utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder. 
Opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets og konsernets eiendeler, gjeld, 
finansielle stilling og resultat som helhet.  

Årsberetningen gir etter vår beste overbevisning en rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet 
og stillingen til selskapet og konsernet sammen med en beskrivelse av de mest sentrale risiko- og 
usikkerhetsfaktorer selskapet står overfor. 

Styret i TrønderEnergi AS 
Trondheim 11. april 2018 

Per Kristian Skjærvik Ståle Gjersvold 
styreleder konsernsjef 

Margrethe Smith Ingvill Kvernmo Morten Bostad 

Arve Slørdahl Dina Elverum Aune Geir Ove Kjesbu 

Rune Olaisen Roger Harsvik Karin Skogan Holm 



Årsresultatet 2018: Høyt aktivitetsnivå og gode tall 

Pressemelding   •   apr 12, 2019 08:00 CEST  

 
<img alt="Årsresultatet 2018: Høyt aktivitetsnivå og gode tall" 

src="https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_480/rytbhlgpclq6jav7

8l48.jpg"> TrønderEnergis hovedkontor på Lerkendal i Trondheim 

TrønderEnergi var i 2018 gjennom store endringer, og leverte samtidig et solid 

resultat.  

Årsresultat etter skatt ble 588 millioner kroner i 2018 mot 494 millioner kroner i 2017.  

- Vi hadde et svært høyt aktivitetsnivå gjennom hele 2018. Resultatet viser at vi har 

en veldig god løpende drift innenfor både produksjon og nett. I tillegg har vi gjort 

store strukturelle endringer ved å selge kundevirksomheten vår til Fjordkraft. Salget 

ga en regnskapsmessig gevinst på 240 millioner kroner. Videre er vi snart i mål med 

å slå sammen nettvirksomheten vår med NTE Nett, inn i et nytt midt-norsk 

nettkonsern som blir Norges nest største nettvirksomhet, sier konsernsjef Ståle 

Gjersvold. 

Lenke: Enighet om nytt midt-norsk nettkonsern 

Lenke: Selger strømsalgsvirksomheten til Fjordkraft 
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I tillegg ble 2018 en viktig milepæl for TrønderEnergis vindkraftsatsing. På slutten av 

2018 oppnådde TrønderEnergi enighet om å gå sammen med Stadtwerke München 

om å bygge ut fire nye vindparker i Trøndelag, samt at det ble inngått en omfattende 

strategisk samarbeidsavtale om drift av vindparkene. Denne transaksjonen ga en 

gevinst på 270 millioner kroner. 

- Vi gikk ut i markedet i fjor sommer for å teste interessen for å bli med oss i 

utbyggingen av de konsesjonsgitte vindkraftanleggene vi hadde i porteføljen. Vi 

opplevde meget stor interesse i markedet, og det gjorde at vi kunne velge den 

partneren som totalt sett ga oss den beste finansielle og industrielle oppsiden. Å 

maksimere den oppsiden var viktig både for TrønderEnergi som selskap, men 

selvsagt også for våre eiere som ønsker størst mulig avkastning for sine 

investeringer, sier Gjersvold. 

Lenke: Milliardinvestering i ny vindkraft i Trøndelag 

- Midt-Norge er et underskuddsområde på fornybar energi. I 2018 hadde vi et 

underskudd i regionen på 8 TWh. Ny vindkraftproduksjon i Midt-Norge skal derfor 

brukes til å dekke opp dette underskuddet. Mer fornybar energiproduksjon er viktig 

for å holde strømprisene nede til industrien og forbrukerne, og det er viktig for å bidra 

til energiomstillingen som følger i årene som kommer som en konsekvens av de 

ambisiøse klimamålene både vi og nasjonale myndigheter har satt frem mot 2030 og 

2050, sier Gjersvold.  

Under følger en mer detaljert beskrivelse om hvert enkelt segment i årsresultatet. 

Energi 

Produksjonen i 2018 var vesentlig lavere enn i 2017, men motvirkes av en høyere 

oppnådd kraftpris. I 2018 ble kraftproduksjon 1.770 GWh mot 2.366 GWh i 2017. 

Hoveddelen av produksjonen omsettes på kraftbørsen. Hensyntatt sikringskontrakter 

er oppnådd kraftpris 35,5 øre pr kWh i 2018 mot 27,4 øre i 2017. Driftsresultatet for 

energivirksomheten ble 288 millioner kroner, mot 299 millioner kroner i 2017. 

Nett 

Antall nettkunder var 160.789 ved utgangen av 2018. En økning fra 147.998 

nettkunder i 2017. Økningen er et resultat av innlemming av kundene i Kvikne, 

Rennebu og Gauldal, i tillegg til vekst i det opprinnelige konsesjonsområdet.  

Underliggende driftsresultat hvor det justeres for inntektsføring av mer-/mindreinntekt 

viser en økning på 27 millioner kroner fra 2017 til 2018. 

Lenke til selve årsrapporten: Årsrapport 2018 



Vi baner vei for fornybarsamfunnet! 

TrønderEnergi leverer fornybare og lønnsomme energiløsninger – for kunder, eiere, 

ansatte og samfunn. 

TrønderEnergi-konsernet eier og opererer både vann- og vindkraft, eier og driver en 

av landets største nettvirksomheter, og har egne krafthandels- og innovasjonsmiljøer. 

Ståle Gjersvold er konsernsjef i TrønderEnergi. 

Konsernet har tre forretningsområder; Produksjon, Nett og Marked. 

TrønderEnergi har rundt 400 ansatte og omsetter for rundt 1,5 milliard NOK årlig.  

TrønderEnergi eies av 24 kommuner i Sør-Trøndelag, KLP (Kommunal 

Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap) og Nordmøre Energiverk AS 
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SAMLET SAKSFREMSTILLING - FRØYA VINDKRAFTVERK KLAGE STOPPORDRE  
 

 

Vedtak i Formannskapet den 14.05.2019 sak 84/19 
 

1.  Formannskapet sender vedlagte brev til Kommunal- og Moderniseringsdepartementet 
med begjæring om omgjøring av vedtak  

2. Som følge av at TrønderEnergi Vind AS allerede har startet arbeidene anmodes det om 
prioritering og snarlig behandling av omgjøringskravet  

 

Enstemmig. 
 

 

Innstilling: 
 

1. Formannskapet sender vedlagte brev til Kommunal- og 

Moderniseringsdepartementet med begjæring om omgjøring av vedtak 

2. Som følge av at TrønderEnergi Vind AS allerede har startet arbeidene anmodes det 

om prioritering og snarlig behandling av omgjøringskravet 
 

 

Vedlegg: 
 

 Fylkesmannen - Vedtak i klagesak – pålegg om stans – Frøya Vindkraftverk 

 Brev til KMD – Krav om omgjøring av Fylkesmannens vedtak 

 Innspill fra advokat Alsaker 

 

Saksopplysninger:   
 

Rådmannen viser til vedtak fra Fylkesmannen i Trøndelag av 9. mai 2019, hvor Frøya 

kommunes vedtak om pålegg om stans datert 30. april 2019 ble opphevet. 

 

Rådmannen har gjennomgått vedtaket med kommunens advokat, og er av den oppfatning 

at Fylkesmannens begrunnelse for å oppheve kommunens vedtak ikke er tilfredsstillende.  

 

Kommunen har nå tre overordnede handlingsalternativer: 

 

1. Ta fylkesmannens vedtak til foreløpig etterretning. Det vil fortsatt være mulig å prøve 

vedtaket for domstolene på et senere tidspunkt. 
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2. Begjære omgjøring av fylkesmannens vedtak til departementet. Fylkesmannen er 

delegert myndighet til å avgjøre klagesaker etter plan- og bygningsloven. Vedtak fattet 

av Fylkesmannen er således endelige. Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

har imidlertid, som overordnet forvaltningsorgan, adgang til å omgjøre vedtak truffet 

av Fylkesmannen, forutsatt at vilkårene for omgjøring fvl. § 35 andre ledd jf. første 

ledd, er oppfylt.  

 

3. Begjære midlertidig forføyning for Fosen tingrett med krav om at fylkesmannens 

vedtak gis utsatt iverksettelse inntil vedtakets gyldighet er rettskraftig avgjort. Dette vil 

sannsynligvis måtte kombineres med et ordinært søksmål om vedtakets gyldighet. 
 

Kommunen har mottatt alternativt forslag fra advokat Alsaker. Forslaget ligger som vedlegg til saken. 

Kommunens advokat har vært i løpende kontakt med Alsaker og Alsakers innspill er ivaretatt i forslag til brev. 

 

Vurdering: 
 

Rådmannen tilrår å begjære omgjøring av Fylkesmannens vedtak, jfr punkt 2 i 

saksframstillingen.  

Som følge av at TrønderEnergi Vind AS allerede har startet arbeidene anmoder rådmannen 

om prioritering og snarlig behandling av omgjøringskravet. 

Rådmannen tilrår at formannskapet sender vedlagte brev til Kommunal- og 

Moderniseringsdepartementet. 
 



 

 

 

 

 

 

 

KRAV OM OMGJØRING AV FYLKESMANNENS VEDTAK – TRØNDERENERGI 

VIND AS – FRØYA KOMMUNE 

 

1 INNLEDNING 

 

Det vises til Fylkesmannen i Trøndelags («Fylkesmannen») vedtak datert 10. mai 2019 i sak 

2019/5647 hvor Frøya kommunes («kommunen») vedtak datert 30. april 2019 ble opphevet.  

 

Frøya kommune anfører at Fylkesmannens vedtak er ugyldig som følge av feil 

rettsanvendelse og feil vurdering av sakens faktiske forhold, og det fremmes på dette 

grunnlag krav om at Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) omgjør vedtaket 

med hjemmel i forvaltningsloven § 35 andre ledd jf. første ledd bokstav c).  

 

Det er av stor betydning at KMD så raskt som mulig tar stilling til spørsmålet om omgjøring. 

TrønderEnergi allerede har iverksatt arbeider som følge av Fylkesmannens vedtak. Saken 

antas for øvrig å ha prinsipiell interesse. 

 

2 OVERORDNET OM SAKENS BAKGRUNN OG TEMA FOR OMGJØRINGS-

KRAVET  

 

En overordnet redegjørelse for sakens bakgrunn fremgår av Fylkesmannens vedtak, og er for 

øvrig beskrevet i partenes korrespondanse for Fylkesmannen. Kort oppsummert innvilget 

kommunen dispensasjon fra kommuneplanens arealdel etter søknad fra TrønderEnergis 

forgjenger Sarepta AS. Denne ble gitt 10. mars 2016, og meddelt 7. april 2016. I de påfølgende 

år forholdt kommunen seg til at dispensasjon var gitt, og fattet vedtak i samsvar med dette. 

 

Etter kommunens syn utløp imidlertid dispensasjonen som følge av at TrønderEnergi ikke 

igangsatte arbeidene innen treårsfristen i pbl. § 21-9. Tiltaket manglet dermed rettslig 

grunnlag etter plan- og bygningsloven, og når TrønderEnergi likevel varslet at arbeid ville 

bli iverksatt innebar dette en ulovlighet. Kommunen pliktet da å forfølge forholdet etter pbl. 

32-1, og fattet vedtak om pålegg om stans etter pbl. § 32-3. 

 

Pålegget om stans ble påklaget av TrønderEnergi til Fylkesmannen. TrønderEnergi anførte 

prinsipalt at pbl. § 21-9 ikke gjelder for tiltak med anleggskonsesjon etter energiloven § 3-1. 

Subsidiært anførte TrønderEnergi at tiltaket må anses igangsatt innen treårsfristen, og atter 

subsidiært at vedtaket er ugyldig som følge av at det er tatt utenforliggende hensyn.  

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

 

 

postmottak@kmd.dep.no  
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Som fremgår av Fylkesmannens vedtak kom Fylkesmannen til at pbl. § 21-9 gjelder for tiltak 

med anleggskonsesjon, samt at fristavbrytelse må skje ved fysisk igangsetting av arbeidene. 

Dette er i samsvar med kommunens anførsler og uttalelser fra KMD i brev datert 29. mars 

og 11. april 2019, og gjøres ikke gjenstand for ytterligere behandling. 

 

Fylkesmannen slo videre fast at arbeidene ikke var igangsatt innen fristens utløp. Med 

henvisning til at arbeidene ble hindret av demonstrasjoner konkluderte Fylkesmannen 

likevel med at arbeidene rettslig sett må anses for å være igangsatt. Kommunen kan ikke se 

at dette er riktig lovanvendelse, og Fylkesmannen har tilsynelatende heller ikke vurdert 

sentrale faktiske forhold av betydning. Dette gjøres nærmere rede for i punkt 3 nedenfor. 

 

3 KLAGEGRUNNENE 

 

Spørsmålet for departementet er hvorvidt treårsfristen i pbl. § 21-9 ikke er utløpt selv om 

arbeider fysisk ikke er satt i gang innen fristens utløp, jf. KMDs uttalelse i brev datert 11. 

april 2019: 

 

«Departementet utelukker imidlertid ikke at det kan være et moment i vurderingen av om en 

tillatelse eller dispensasjon har bortfalt, om tiltakshaver har gjort det som med rimelighet kan 

kreves for å få satt i gang arbeidet. Dette må i så fall inngå i en helhetsvurdering ved tolkingen 

av pbl. § 21-9 første ledd første punktum. Vi legger til grunn at det i slike tilfeller må være 

tiltakshavers ansvar å dokumentere at han eller hun har gjort det som med rimelighet kan 

forventes for å få satt i gang arbeidet.» 

 

Utgangspunktet er klart nok at tiltakshaver selv har risikoen for å igangsette arbeidene innen 

fristen i pbl. § 21-9, herunder at tiltakshaveren har risikoen for forhold som kan medføre 

forsinkelse i form av demonstrasjoner, tillatelser mv. fra andre myndigheter, konkurs hos 

underentreprenør, dårlig vær osv. Dette fremgår også av forarbeidene, jf. Ot. prp nr 39 (1993-

1994) s 205 (min utheving): 

 

«Etter dette tidspunkt er det i det vesentlige tiltakshavers ansvar å få fastlagt detaljene i saken, 

slik at myndighetene kan gi den endelige tillatelse, også avklaring i forhold til andre myndig-

heter. I den grad det tar tid, og går på 3-årsfristen, blir det tiltakshavers problem og 

ansvar.» 

 

Kommunen anfører at unntak fra en slik klar hovedregel om at arbeidene fysisk må 

igangsettes innen tre år må tolkes snevert og kun være aktuelt som en sikkerhetsventil ved 

hindringer som klart er utenfor tiltakshavers kontroll og som ikke kunne forutses eller 

overvinnes. Dette er forøvrig i samsvar med prinsippet om hindringsfritak/force majeure 

innen obligasjonsretten, slik det eksempelvis kommer til uttrykk i kjøpsloven § 27.  
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Fylkesmannen har i den foreliggende saken lagt til grunn at TrønderEnergi ble hindret av 

demonstrasjoner, og at arbeidene dermed må anses igangsatt fordi selskapet har gjort det 

som med rimelighet kan forventes for å besørge oppstart. Frøya kommune kan ikke se at 

dette verken er korrekt rettsanvendelse eller bevisbedømmelse, jf. også ovennevnte tolking 

av hjemmelsgrunnlaget. Dette begrunnes som følger: 

 

a) For det første kan det fastslås at Frøya kommune som bygningsmyndighet ikke har 

medvirket til å hindre igangsettelse av arbeidene i fristperioden. Det er således ingen 

elementer av myndighetsmisbruk e.l. som tilsier at treårsfristen ikke må anses utløpt, 

slik forholdet var i Sivilombudsmannens sak 2011/730. 

 

b) For det andre er ikke protestaksjoner av denne type et forhold utenfor TrønderEner-

gis kontroll. At det vil kunne forekomme aksjoner i forbindelse med denne type tiltak 

må anses som påregnelig, og er dermed innenfor tiltakshaver kontrollsfære.  

 

c) For det tredje var de aktuelle aksjonene under enhver omstendighet et forhold som 

TrønderEnergi med rimelighet burde ha tatt i betraktning og overvunnet følgene av. 

 

Demonstrasjonene var både forventet og varslet, jf. eksempelvis møtereferat datert 18. 

mars 2019 inntatt som bilag 17 til TrønderEnergis klage. Til tross for dette besørget 

ikke TrønderEnergi avsperring av anleggsområdet i samsvar med byggherreforskrif-

ten § 9. Politiet besørget heller ikke etablering av politisperring og/eller ila ferdsels-

forbud, noe som etter det opplyste nå har blitt iverksatt ved oppstart av arbeidene 

etter Fylkesmannens vedtak. Som uttalt i forarbeidene sitert ovenfor, er tillatelser mv. 

fra andre myndigheter tiltakshavers ansvar. 

 

Det er grunn til å tro at arbeidene ville kunne ha blitt gjennomført som opprinnelig 

planlagt dersom ett eller begge av de ovennevnte tiltak hadde blitt iverksatt. Dette er 

sentrale faktiske forhold som Fylkesmannen ikke har tatt stilling til.  

  

d) For det fjerde må det tas hensyn til den minimale tidsmargin TrønderEnergi har gitt 

seg selv for rettidig oppstart ved at det ikke ble søkt om godkjenning av MTA-plan 

tidligere. Denne kunne ha foreligget langt tidligere enn 28. mars 2019. Dette er et 

grunnleggende forhold innenfor TrønderEnergis kontrollsfære. Heller ikke dette 

forholdet ble vurdert av Fylkesmannen. 

 

e) For det femte har ikke Fylkesmannen gitt en tilstrekkelig begrunnelse for sin 

konklusjon om at de planlagte arbeidene ville ha vært tilstrekkelig for å anse tiltaket 

satt i gang (aksjonene tenkt borte). Som nevnt i punkt d) ovenfor hadde TrønderE-

nergi svært kort tid til rådighet før fristens utløp. Det fremgår videre av TrønderE-

nergis fremdriftsplan og e-post fra prosjektleder datert 20. mars 2019 (inntatt i bilag 

26 til klagen) at det i uke 14 (t.o.m 7. april 2019) primært skulle jobbes med adkomst-

veg og avkjørsel. Det er ikke dokumentert at dette ville ha vært annet enn arbeider av 
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forberedende karakter, og skal da ikke medføre fristavbrytelse. I denne sammenheng 

er det også relevant at Fylkesmannen i sin begrunnelse viser til at politiet beordret 

stans i arbeidene. Dette skjedde imidlertid først 5. april 2019, to dager før fristens 

utløp. 

 

For øvrig bemerkes at Fylkesmannen har lagt til grunn at arbeid hindret av demonstrasjoner 

avbryter fristen i pbl. § 21-9. Uten at dette nødvendigvis er av betydning for denne saken 

anføres at den naturlige konsekvens i et slikt tilfelle ville være at fristen ikke løper i en periode 

tilsvarende hindringen. 

 

Fylkesmannens vedtak lider følgelig av feil. I slike tilfeller har forvaltningen en "utvidet 

omgjøringsadgang og etter tilhøva endog en plikt til å sørge for at feilene blir rettet", jf. bl.a. 

Ot.prp.nr.38 (1964-65) s. 110 og Sivilombudsmannens uttalelse i sak 2014/3496.  
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 

Kommunestyret 

 

GODKJENNING AV ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2018  
 

 

Vedtak: 
Forslag til vedtak: 
 

 Årsberetning og regnskap for 2018 godkjennes som fremlagt. 

 

 

Vedlegg: 
Årsregnskapet 2018 

Årsberetningen og årsrapport 2018  

Avkastningsrapport Frøya kommune 2018 

Revisjonsberetningen 2018 

Nummeret brev nr. 2 til kontrollutvalget  

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2018 

 

 

Saksopplysninger:   
Årsregnskapet for 2018 består av økonomiske oversikter for drift, investering og balanse. I 

tillegg består årsregnskapet av regnskapsskjema 1A+AB, 2A+2B og obligatoriske noter. I den 

grad det er mulig å fremskaffe dokumentasjon, er regnskapet avlagt i tråd med revisors 

anbefalinger til dette. 

 

 Regnskapet viser 316 372 190 kr til fordeling drift og med et resultat på kr 0. 

 

Investeringsregnskapet er finansiert i henhold til oppstilling i note 16. Driftsregnskapets 

inntekts- og utgiftsposter vises i økonomisk oversikt drift, og avvik på forskjellige ansvar 

kommer frem i årsberetningen. 

 

Det er i tråd med regnskapsforskriftene utarbeidet en årsberetning som er signert av 

økonomisjef og rådmann. Denne sammen med årsregnskapet er oversendt til revisor for 

behandling. De samme dokumenter med tillegg av revisors beretning ble behandlet av 

kontrollutvalget i møte den 30.04.19. 

Alle dokumenter inkludert kontrollutvalgets uttalelse skal legges frem for formannskapet og 

kommunestyret for endelig godkjenning. 

 



Vurdering: 
Da regnskapet og årsberetningen for 2018 er avgitt i samsvar med lov, forskrift og god 

kommunal regnskapsskikk, og årsregnskapet viser Frøya kommunes økonomiske stilling pr. 

31.12.18, legges dette frem for behandling. 

 
 

 

 

 



FRØYA KOMMUNE 
Kraft og mangfold 

0 

ARSREGNSKAP 

2018 



INNHOLD: 

1.REGNSKAPSOVERSIKTER 

2.NOTER 

1.1. ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT 
1.2. ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING 
1.3. OVERSIKT - BALANSE 
1.4. REGNSKAPSSKJEMA lA- DRIFTSREGNSKAPET 
1.5. REGNSKAPSSKJEMA lB - DRIFTSREGNSKAPET 
1.6. REGNSKAPSSKJEMA 2A- INVESTERINGSREGNSKAPET 
1.7. REGNSKAPSSKJEMA 2B - INVESTERINGSREGNSKAPET 

0. BESKRIVELSE AV REGNSKAPSPRINSIPPER 
1. ENDRINGER ARBEIDSKAPITAL 
2. YTELSER TIL LEDENDE PERSONER 
3. GODTGJØRELSE TIL REVISOR 
4. PENSJONSFORPLIKTELSER 
5. V ARlGE DRIFTSMIDLER 
6. AKSJER OG ANDELER 
7. SALGA V FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER - IKKE ER AKTULELL 
8. TAP PÅ UTLÅN OG FORSKUTTERING 
9. LANGSIKTIG GJELD 
10. RENTER - SIKRING 
11. AVDRAG PÅ LÅN 
12. GARANTIANSVAR 
13. ANDRE VESENTLIGE FORPLIKTELSER- IKKE ER AKTULELL 
14. FINANSIELLE EIENDELER OG FORPLIKTELSER VURDERT TIL 

VIRKELIG VERDI, HERUNDER MFO 
15. AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER 
16. STRYKNINGER 
17. OPPLYSNINGER OM EGENKAPITALKONTOENE 
18. KAPITALKONTOEN 
I 9. INVESTERINGSOVERSIKT 
20. VESENTLIGE OVERFØRINGER MOTTA TT TIL FINANSIERING AV 

INVESTERINGER- IKKE ER AKTULELL 
21. SELVKOST 
22. REGNSKAPSOPPSTILLING FOR A VF ALLSVIRKSOMHETEN - IKKE ER 

AKTUELL 
23. USIKRE FORPLIKTELSER OG HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN

IKKE ER AKTULELL 
24. SKATTEUTGIFTER- IKKE ER AKTUELL 
25. SPESIFIKASJON AV UVANLIGE OG VESENTLIGE POSTER OG 

TRANSAKSJONER 
26. VIRKNINGA V ENDRING AV REGNSKAPSPRINSIPPER, 

REGNSKAPSESTIMATER OG KORRIGERING AV TIDLIGERE ÅRS FEIL -
IKKE ER AKTULELL 

27. EIENDELER, GJELD OG EK OVERDRATT TIL KF VED ETABLERING
IKKE ER AKTULELL 

28. MELLOMVÆRENDE MED KF/&27- IKKE ER AKTULELL 
29. OVERFØRINGER TIL/FRA &27-SAMARBEID- IKKE ER AKTULELL 



1. REGNSKAPSOVERSIKTER 

1.1. •Økonomiskoversikt• drift 

Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor 
Driftsinntekter 
Brukerbetalinger 17 667 928,04 17 337 436,00 17 887 436,00 16 890 132,60 
Andre salgs- og leieinntekter 45 644 927,29 46 654 683,00 46 654 683,00 43 775 074,34 
Overføringer med krav til motytelse 53 619 069,49 22 432 606,00 40 964 606,00 63 678 341,81 
Rammetilskudd 111 337 420,00 92 790 636,00 111 334 636,00 55 067 563,43 
Andre statlige overføringer 110 752 030,90 104 104 980,00 1140 000,00 3 319 221,40 
Andre overføringer 751677,33 2 279 405,00 2 279 405,00 12 015 593,65 
Skatt på inntekt og formue 199 096 577,74 223 280 000,00 192 504 000,00 283 114 905,76 
Eiendomsskatt 4 340 791,00 4 275 000,00 4 275 000,00 4 340 791,00 
Andre direkte og indirekte skatter 0,00 0,00 0,00 13 832,00 
Sum driftsinntekter 543 210 421,79 513154 746,00 417 039 766,00 482 215 455,99 
Driftsutgifter 
Lønnsutgifter 256 158 485,42 231 541 550,00 223 815 506,00 240 932 362,06 
Sosiale utgifter 40 936 369,96 50 161122,00 46 243 337,00 29 095 044,38 
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 93 973 802,85 77 597 489,00 75 911 439,00 84 731 708,97 
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 40 960 293,81 32 820 602,00 32 360 602,00 39 293 686,88 
Overføringer 29 882 229,00 16 757 076,29 17 920 168,00 23 681 145,89 
Avskrivninger 5 29 936 745,00 26 575 100,00 26 575 100,00 28 176 935,00 
Fordelte utgifter -5 330 831,89 -3 360 464,00 -3 360 464,00 -6 301 087,81 
Sum driftsutgifter 486 517 094,15 432 092 475,29 419 465 688,00 439 609 795,37 

Brutto driftsresultat 56 693 327,64 81 062 270,71 -2 425 922,00 42 605 660,62 

Finansinntekter 
Renteinntekter og utbytte 9 637 439,74 6 879 889,00 6 529 889,00 5 848 025,99 
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 7 000 000,00 7 000 000,00 8 586 773,00 
Mottatte avdrag på utlån 114163,00 377 000,00 377 000,00 197 630,55 
Sum eksterne finansinntekter 9 751602,74 14 256 889,00 13 906 889,00 14 632 429,54 
Finansutgifter 
Renteutgifter og låneomkostninger 18 646 203,46 17 819 855,00 17 819 855,00 17 166 574,49 
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 14 1321982,00 0,00 0,00 0,00 
Avdrag på lån 11 27 136 616,00 26 500 000,00 26 500 000,00 25 608 979,00 
Utlån 426 420,00 377 000,00 377 000,00 449 984,00 
Sum eksterne finansutgifter 47 531 221,46 44 696 855,00 44 696 855,00 43 225 537,49 
Resultat eksterne finanstransaksjoner -37 779 618,72 -30 439 966,00 -30 789 966,00 -28 593 107,95 
Motpost avskrivninger 29 936 745,00 26 575 100,00 26 575 100,00 28 176 935,00 
Netto driftsresultat 48 850 453,92 77 197 404,71 -6 640 788,00 42 189 487,67 
Interne finanstransaksjoner 
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 15 23 649 933,60 23 649 933,00 0,00 0,00 
Bruk av disposisjonsfond 15 25 204 867,56 25 204 867,51 6 273 846,00 7 413 113,13 
Bruk av bundne fond 15 7 706 773,52 5 210 004,78 7 114 239,00 2 778 190,73 
Sum bruk av avsetninger 56 561 574,68 54 064 805,29 13 388 085,00 10 191 303,86 
Overført til investeringsregnskapet 0,00 0,00 0,00 0,00 
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avsatt til disposisjonsfond 15 99 059 824,78 128 614 913,00 2 000 000,00 20 568 695,00 
Avsatt til bundne fond 15 6 352 203,82 973 489,00 973 489,00 8162 162,93 
Sum avsetninger 105 412 028,60 129 588 402,00 2 973 489,00 28 730 857,93 

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 0,00 1673 808,00 3 773 808,00 23 649 933,60 



1.2. - Økonomisk oversikt - investering 

Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor 
Inntekter 

Salg av driftsmidler og fast eiendom 6 301317,69 150 540,00 0,00 3 346 283,90 
Andre salgsinntekter 0,00 0,00 0,00 54 000,00 
Overføringer med krav til motytelse 0,00 0,00 0,00 10 679 765,00 
Kompensasjon for merverdiavgift 9 142 030,91 9 450897,00 12 840 000,00 5 361385,31 
Statlige overføringer 0,00 0,00 0,00 2 088 000,00 
Andre overføringer 52 300,00 0,00 0,00 3 246 000,00 
Renteinntekter og utbytte 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sum inntekter 15 495 648,60 9 601437,00 12 840 000,00 24 775 434,21 
Utgifter 

Lønnsutgifter 1103 115,29 700 000,00 0,00 889 638,45 
Sosiale utgifter 226 642,95 0,00 0,00 139 281,26 
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 58 549 922,21 56 924 107,00 139 860 000,00 53 660 299,78 
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 378 015,01 0,00 0,00 0,00 
Overføringer 13 940 582,91 13 814 897,00 14 744 000,00 7 210 628,89 
Renteutgifter og omkostninger 0,00 0,00 0,00 455,66 
Fordelte utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sum utgifter 74 198 278,37 71 439 004,00 154 604 000,00 61 900 304,04 
Finanstransaksjoner 

Avdrag på lån 5 623 775,00 0,00 0,00 5 122 266,00 
Utlån 70 934 106,98 44 650 000,00 0,00 22 473 888,97 
Kjøp av aksjer og andeler 5 316 330,00 5 283 830,00 0,00 2 715 107,00 
Dekning av tidligere års udekket 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avsatt til ubundne investeringsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avsatt til bundne investeringsfond 15 2 491148,00 0,00 0,00 2 631557,00 
Sum finansieringstransaksjoner 84 365 359,98 49 933 830,00 0,00 32 942 818,97 

Finansieringsbehov 143 067 989,75 111 771 397,00 141 764 000,00 70 067 688,80 
Dekket slik: 

Bruk av lån 83 576 574,49 83 576 574,00 125 764 000,00 53 940 405,07 
Salg av aksjer og andeler 57 000,00 0,00 0,00 0,00 
Mottatte avdrag på utlån 9 778 759,94 0,00 0,00 7 753 822,54 
Overført fra driftsregnskapet 0,00 0,00 0,00 0,00 
Bruk av t idligere års udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 
Bruk av disposisjonsfond 7 297 328,43 7 703 290,00 0,00 6 105 873,00 
Bruk av bundne driftsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 
Bruk av ubundne investeringsfond 15 20 491 533,00 20 491 533,00 16 000 000,00 2 267 588,19 
Bruk av bundne investeringsfond 15 21 866 793,89 0,00 0,00 0,00 
Sum finansiering 143 067 989,75 111 771 397,00 141 764 000,00 70 067 688,80 
Udekket/udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 



1.3. - Oversikt - balanse 

Note Regnskap 2018 Regnskap 2017 

EIENDELER 

Anleggsmidler 1 742 220 252,39 1 592 193 145,79 

Herav: 

Faste eiendommer og anlegg 5 1 004 131 540,81 970 139 400,90 
Utstyr, maskiner og transportmidler 5 26 054 994,04 24 590 988,81 
Utlån 168 961 090,54 107 716 840,08 
Konserninterne langsiktige fordringer 0,00 0,00 

Aksjer og andeler 6 27 075 500,00 21 827 541,00 
Pensjonsmidler 4 515 997 127,00 467 918 375,00 
Omløpsmidler 440 250 401, 71 380 550 406,81 

Herav: 

Kortsiktige fordringer 39 349 772,51 Sl 751 452,47 
Konserninterne kortsiktige fordringer 0,00 0,00 
Premieawik 4 8164 552,00 3 041616,00 

Aksjer og andeler 14 140 368 204,00 141 690 186,00 
Sertifikater 0,00 0,00 
Obligasjoner 0,00 0,00 

Derivater 0,00 0,00 
Kasse, postgiro, bankinnskudd 252 367 873,20 184 067 152,34 

SUM EIENDELER 2 182 470 654,10 1 972 743 552,60 

EGENKAPITAL OG GJELD 

Egenkapital 582 578 855,10 501 761 704,39 

Herav: 
Disposisjonsfond 15 90 830 789,60 24 273 160,81 
Bundne drihsfond 15 34 902 176,41 36 256 746,11 
Ubundne investeringsfond 15 130 822 477,33 151 314 010,33 
Bundne investeringsfond 15 637 036,23 20 012 682,12 
Regnskapsmessig mindreforbruk 0,00 23 649 933,60 
Regnskapsmessig merforbruk 0,00 0,00 
Udisponert i inv.regnskap 0,00 0,00 
Udekket i inv.regnskap 0,00 0,00 

Kapitalkonto 18 322 377 144,56 243 245 940,45 
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift 17 3 009 230,97 3 009 230,97 
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (fnves 0,00 0,00 
Langsiktig gjeld 1527615 721,00 1362 920 174,00 

Herav: 

Pensjonsforpliktelser 4 581 796 192,00 561 654 254,00 
Ihendehaverobligasjonslån 0,00 0,00 
Sertifikatlån 0,00 0,00 

Andre lån 9 945 819 529,00 801 265 920,00 
Konsernintern langsiktig gjeld 0,00 0,00 
Kortsiktig gjeld 72 276 078,00 108 061 674,21 

Herav: 

Kassekredittlån 0,00 0,00 
Annen kortsiktig gjeld 71481 706,00 108 061 674,21 
Derivater 0,00 0,00 
Konsernintern kortsiktig gjeld 0,00 0,00 
Premieawik 4 794 372,00 0,00 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 2 182 470 654,10 1 972 743 552,60 

MEMORIAKONTI 

Memoriakonto 145 607 979,89 14 933 241,38 
Herav: 

Ubrukte lånemidler 108 595 666,89 14 858 241,38 
Ubrukte konserninterne lånemidler 0,00 0,00 

Andre memoriakonti 37 012 313,00 75 000,00 
Motkonto for memoriakontiene -145 607 979,89 -14 933 241,38 



1.4 - Regnskapsskjema lA - drift 

Regnskap 2018 Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap 2017 

Skatt på inntekt og formue 198 806 578,00 222 990 000,00 192 504 000,00 283 114 906,00 

Ordinært rammetilskudd 109 547 420,00 92 790 636,00 111 334 636,00 53 287 563,00 
Skatt på eiendom 4 340 791,00 4 275 000,00 4 275 000,00 4 340 791,00 

Andre direkte eller indirekte skatter 0,00 
Andre generelle statstilskudd 103 098 312,00 102 964 980,00 1140 000,00 2 340 071,00 

Sum frie disponible inntekter 415 793 101,00 423 020 616,00 309 253 636,00 343 083 331,00 

Renteinntekter og utbytte 9 637 439,74 6 879 889,00 6 529 889,00 5 848 026,00 

Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 7 000 000,00 7 000 000,00 8 586 773,00 
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 18 646 200,23 17 819 855,00 17 819 855,00 17 166 574,00 

Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 1321982,00 
Avdrag på lån 27 136 616,00 26 500 000,00 26 500 000,00 25 608 979,00 

Netto finansinnt./utg. -37 467 358,49 -30 439 966,00 -30 789 966,00 -28 340 754,00 

Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0,00 
Til ubundne avsetninger 99 059 824, 78 128 614 913,00 2 000 000,00 20 568 695,00 
Til bundne avsetninger 620 529,00 973 489,00 582 640,00 
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk 23 649 933,60 23 649 933,00 0,00 
Bruk av ubundne avsetninger 14 076 867,51 14 076 868,00 6 273 846,00 395 846,00 
Bruk av bundne avsetninger 7114 239,00 0,00 

Netto avsetninger -61 953 552,67 -90 888 112,00 -10 414 596,00 -20 755 489,00 

Overført t il investeringsregnskapet 0,00 
Til fordeling drift 316 372 189,84 301 692 538,00 288 878 266,00 293 987 088,00 
Sum fordelt til drift (fra skjema 18) 316 372 189,84 300 018 730,00 285 106 396,00 270 337 155,00 

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 0,00 1673 808,00 3 771870,00 23 649 933,00 

1.5. - Regnskapsskjema 1 B - Kostnader fordelt på drift 2018 

Regnskap 2018 Reg. Budsjett Buasjett Regnskap 2017 

11 - Rådmannen 57 815 891 62 275 925 65 295 444 49 065 606 

20 - Oppvekst 74 561988 76 083174 74 529 539 72 805 203 

30 - Helse og omsorg 137 823 546 125 047 874 115 896 895 114 364 922 

40 - Kultur 8 074 029 6 779 963 6 718 908 7145 580 

50 - Teknisk 37 257 049 28 862 794 30 668 610 34 276 737 

80 - Motpost avskrivninger -8 774 744 -8 003 000 -8 003 000 -7 320 893 

90 - Finans 9 614 431 8 972 000 

316 372190 300 018 730 285106 396 270 337155 



1.6. - Regnskapsskjema 2A - investering 

Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor 

Investeringer i anleggsmidler 74 198 278,37 71 439 004,00 154 604 000,00 61 900 304,04 
Utlån og forskutteringer 70 934 106,98 44 650 000,00 0,00 22 473 888,97 
Kjøp av aksjer og andeler 5 316 330,00 5 283 830,00 0,00 2 715 107,00 
Avdrag på lån 5 623 775,00 0,00 0,00 5 122 266,00 
Dekning av tidligere års udekket 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avsetninger 2 491148,00 0,00 0,00 2 631557,00 

Årets finansieringsbehov 158 563 638,35 121 372 834,00 154 604 000,00 94 843 123,01 

Finansiert slik: 

Bruk av lånemidler 83 576 574,49 83 576 574,00 125 764 000,00 53 940 405,07 
Inntekter fra salg av anleggsmidler 6 358 317,69 180 540,00 0,00 3 346 283,90 
Tilskudd til investeringer 52 300,00 0,00 0,00 5 334 000,00 
Kompensasjon for merverdiavgift 9 142 030,91 9 420 897,00 12 840 000,00 5 361 385,31 
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 9 778 759,94 0,00 0,00 18 433 587,54 
Andre inntekter 0,00 0,00 0,00 54 000,00 
Sum ekstern finansiering 108 907 983,03 93 178 011,00 138 604 000,00 86 469 661,82 

Overført fra driftsregnskapet 0,00 0,00 0,00 0,00 
Bruk av tidligere års udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 
Bruk av avsetninger 49 655 655,32 28 194 823,00 16 000 000,00 8 373 461,19 

Sum finansiering 158 563 638,35 121 372 834,00 154 604 000,00 94 843 123,01 

Udekket/udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 



1. 7 - Regnskapsskjema 2 B 

Regnskap 2018 Budsjett 2018 Regnskap 2017 

Investeringer valgte tiltak: 

110011 Tilskudd til øyreka 54 552 0 963 656 

340003 NYE SENGER SYKEHJEMMET 0 100 000 0 

550001 Bygging av bod Moa midtre 113 763 0 23 939 

551306 NORDSKAG OPPVEKSTSENTER 0 0 153 401 

551307 MAUSUND SVØMMEHALL 0 0 217 203 

551313 FRØYAHALLEN 0 0 234 460 

551314 BOLIGOMRÅDE BEINSKARET 89770 246 787 137 144 

551315 NÆRINGSAREAL 771621 800 000 531846 

551317 SENTRUMSOMRÅDE 0 0 2 267 

551324 VASSVERKSUTBYGGING 0 0 521181 

551326 KLOAKKUTBYGGING 0 0 883 813 

551327 ALMENNINGSKAIER 85 375 100 000 717 044 

551328 TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 250 000 0 539 157 

551329 ASFALTERING KOMM. VEGER 0 0 258 358 

551332 TOMTESALG 1339 440 0 219 010 

551336 SKARPNESET NÆRINGSPARK 0 5 000 000 0 

551341 Ny brannstasjon 26 556 563 26 605 587 218 717 

551342 Dyrøy oppvekstsenter 0 0 90077 

551343 BOLIGFELT HOLAHAUAN 92 724 100 000 2 098 352 

551345 ADRESSEPROSJEKT 19 721 50000 359107 

551347 FJERNVARMEANLEGG - SISTRANDA SENTRUM 2 886 618 2 443 324 267 627 

551351 Opprusting Frøya kommunehus 0 0 111345 

551352 Kommunale veier 726 640 1000000 0 

551356 Kombinert tankvogn 1217 165 1200 000 0 

551358 LIGGEKAI SISTRANDA 340 109 100 000 0 

551361 Oppgradering uteområdet på Sistranda/Hamarvik 192 142 100 000 0 

551364 VANNFORSYNING SISTRANDA-NORDSKAGET 4 645 263 4 000 000 12 476 228 

551369 BRANNVARSLINGSANLEGG KOMMUNEHUSET 0 0 514 353 

551370 FORPROSJEKT MUSEUM 0 175 000 0 

551374 NORDHAMARVIKA GRAVPLASS 629 063 1000 000 263 834 

551375 NYTT HØYDEBASSENG - BERGHEIA 170 795 100 000 30171 

551376 NYTT HØYDEBASSENG - BREMNESTUVA 309 182 500 000 235 957 

551377 OPPRYDDING KOMMUNALE AVLØPSLEDNINGER/OVERVANNSPROI 0 0 73 741 

551378 UNIVERSELL UTFORMING HALLAREN, TITRAN OG SULA KAPELL 0 40000 150 000 

551379 RAMMEPLAN AVLØP 0 0 -60 606 

551383 UTBEDRING AV TAK SLETTA KIRKE 0 0 536 000 

551391 NY FLYTEBRYGGE INNTIAN HAVN ( KOMMUNAL KAI) 105 874 92 500 216 641 

551393 DIGITALISERING AV BYGNINGS- OG DELINGSARKIV 122 854 100 000 461500 

551394 UTVIDELSE AV RENSEANLEGG KIRKEDALSVATNET 6 072 0 8 621 053 

551395 AVLØP/OVERVANN GOLAN/STORHALL 0 0 3138 467 

551401 FRILUFTLIVETS ÅR KOMMUNE 0 146 932 0 

551402 FYSISK UTFORMING OSK 0 18 750 142 256 

551404 INNKJØP ELEVPCER 534 801 577 778 418 729 

551406 NY KOMMUNIKASJONSLØSNING 0 136196 52 990 

551407 NY SKOLEPORTAL 0 182150 0 



551410 RULLERING KOMMUNEPLANENS AREALDEL - REGULERINGSPLANEf 196115 0 0 

551415 SVØMMEHALLEN - MODERNISERING 301951 200 000 185 621 

551416 HELHETLIG IDRETTSPARK/ BASISHALL - UTSTYR 19 000 0 40 276 

551423 HELHETLIG IDRETTSPARK/ MARKAPROSJEKT 37 460 0 376 336 

551424 HELHETLIG IDRETTSPARK/ SJØSPORT 0 0 13 750 

551425 HELHETLIG IDRETTSPARK/ UTEOMRÅDER SISTRANDA SKOLE 0 0 1541200 

551427 BOLIG FUNKSJONSHEMMEDE - SISTRANDA 12 057 0 10884130 

551429 AVLASTNINGSBOLIG FOR BARN 0 0 1213 827 

551430 MORGENDAGENS OMSORG 8 499 635 7 000 000 2 960 762 

551431 GJETØY BRU 17 554 100 000 983 679 

551434 VARMESENTRAL MAUSUND SKOLE 225 775 200 000 254 632 

551436 DIGITAL INFORMASJON I FRØYA HALLEN 108 235 100 000 0 

551437 DIGITALISERING AV REKLAME I IDRETTSHALLEN 185 638 100 000 600 000 

551438 STRØMSØYLER SÆTERVÅGEN OG SISTRANDA 0 0 472 403 

551439 HOVEDPLAN VANN 30 330 100 000 480 577 

551440 UTBYGGING VANNLEDNINGSNETT FRØYA 0 0 118 357 

551445 RENSEANLEGG AVLØP SISTRANDA 51650 100 000 249 827 

551447 AVLØPSANLEGG GRINDFARA 791 700 0 0 

551449 AVLØPSANLEGG FLATVAL 1 OG 2 1268 350 600 000 0 

551456 SANERING AV AVLØPSANLEGG NORDSKAGET 18 252 100 000 208 935 

551458 SANERINGSPLAN SPREDT AVLØP 634 205 250 000 670 326 

551463 SIKRING OG OPPGRADERING AV STABBEN FORT 0 100 000 187 389 

551464 SISTIEN 242 871 200 000 65 552 

551466 KOMMUNALT HJELPEMIDDELLAGER 84 918 100 000 0 

551467 ASFALTERING UTEPLASS NABEITA OPPVEKSTSENTER 0 0 218 802 

551473 Oppusing Mausund skole 0 0 181236 

551476 Opprusting Nabeita garasjene 0 0 105 616 

551478 FRØYA SYKEJEM 0 0 2 273 599 

551479 NESSET BARNEHAGE 0 0 72 356 

551480 PERSTUA 0 0 278 932 

551482 FLISHUGGER 0 0 133 750 

551483 UTVIDELSE AV NORDHAMARVIKA INDUSTRIOMRÅDE 254 258 100 000 547 974 

551488 Senge- og personløftere Frøya sykehjem 104 088 100 000 0 

551489 Medisinteknisk utstyr Frøya sykehjem 114 263 100 000 0 

551492 Musikkbinge Nordskag oppvekstsenter 710 124 300 000 0 

551497 Utstyr til avlastningsbolig barn- og unge 74 550 120 000 0 

551499 Opparbeide næringsområder 239 627 500 000 0 

551507 Vedlikehold Sula kapell 1717058 1656 000 0 

551510 Basestasjon Nordskag 367 309 600 000 76 431 

551512 Salg boliger Nordskag 0 0 351384 

551513 Helhetlig idtrettspark / Uteområde Sistranda skole 25 063 0 240 423 

551515 Utbedring av Bogøya kai 5 346 663 3 000 000 93 206 

551517 Gjøre bygdetunet funksjonelt 0 200 000 0 

551518 Konsekvensutredning og ROS analyse - kommuneplanens areal 1195 262 1200 000 0 

551519 Flatvalvegen 2 450 000 2 450 000 0 

551520 Digitalisering av graver 248 000 248 000 0 

551522 Forprosjekt industriområde Hallaren 143 750 200 000 0 

551524 FP Parkering Dyrøy fergeleie 77 487 0 0 

551525 Uteområdet i Sistranda sentrum/Torvet 78482 100 000 0 

551526 Prosjektering vei, vann og avløp Beinskaret 3 102 443 100 000 0 



551528 Utbygging - Dyrøy oppvekstsenter 

551529 Forprosjekt næringsareal Uttian 

551530 Vannlekeutstyr 

551531 Boligmodul Perstua 

551553 Velferdsteknologi 

551554 Bygningen til kommunenes anleggsavdeling på Nabeita 

551555 Tilbygg/lager til Frøyahallen 

556001 Løpende investering kommunale vannledninger, samlepost 

556002 Oppgradering vannledningsanlegg Bremnestuva 

556004 Vannforsyning Sandvika 

556006 Membranrigg D 

556011 Ventilkammer Nordskag næringspark 

557001 Løpende investeringer kommunale avløp, samlepost 

Investeringer valgte tiltak: 

Finansiert slik: 

Salg av tomter 

Spillemidler fra fylkeskommune 

Kompensasjon for merverdiavgift 

Bruk av lånemidler 

Bruk av ubundne kapitalfond 

Bruk av disposisjonsfond 

Total finansiering: 

~ Beathe S.Meland 

Fungerende Rådmann 

Sistranda, 28.02.2019 

3 515 861 

726 314 

150 000 

1260 906 

355 089 

33613 

108197 

0 

524 442 

50477 

239 149 

0 

0 

74198278 

6 301317 

1790160 

9 142 031 

46 315 473 

8144 746 

2 504 551 

74198 278 

700 000 

600 000 

0 

800 000 

1200 000 

0 

0 

100 000 

500 000 

100 000 

200 000 

2 000 000 

100 000 

71439004 

Zivile Mickuniene 

Regnskapssjef 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

61900 306 



2. NOTER 

NOTE O - INNLEDNING 

Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal 

regnskapsskikk. 

Regnskapsprinsipper mv. 

All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår av 

driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i 

balanseregnskapet gjøres ikke. 

Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også 

interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året 

er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som 

faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen som ikke er brukt er registrert 

som memoriapost. 

I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved 

tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet. 

Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler 

I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre 

eiendeler er omløpsmidler. 

Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapirer som 

inngår i en handelsportefølje er alltid omløpsmidler. Andre markedsbaserte verdipapirer skal 

klassifiseres som omløpsmidler med mindre kommunen har foretatt investeringen ut fra 

næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller klassifiseres verdipapirene som 

anleggsmidler. 

Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter 

anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler. 

Kommunen følger KRS (F) nr. 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. 

Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til 

anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelets kvalitetsnivå utgiftsføres i 

driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover 

standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i 

balansen. 

Klassifisering av gjeld 

Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens§ 50 med unntak av 

likviditetstrekkrettighet/likviditetslån jfr. Kl§ 50 nr. 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. 

Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld. 



Vurderingsregler 

Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte 

finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi. 

Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap. 

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid 

avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året 

etter at anleggsmidlet er anskaffet/ tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med 

§ 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning. 

Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til virkelig 

verdi i balansen. 

Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. 

Langsiktig gjeld skal vurderes til opptakskost. Langsiktig gjeld skal oppskrives ved varig økning i 

forpliktelsen. Krav til oppskrivning gjelder ikke ved renteendring på langsiktig gjeld. Oppskrivningen 

skal reverseres i den utstrekning grunnlaget for oppskrivningen ikke lenger er til stede. 

Kortsiktig gjeld skal vurderes til det høyeste av opptakskost og virkelig verdi. Vurdering til høyeste 

verdi skal fravikes når dette er i samsvar med god kommunal regnskapsskikk for regnskapsføring av 

sikring. Kortsiktig gjeld som vurderes likt som markedsbaserte finansielle omløpsmidler skal vurderes 

til virkelig verdi. 

Fra og med 2014 er merverdiavgiftskompensasjonen fra investeringer i sin helhet inntektsført i 

investeringsregnskapet. 

KOMMUNAL VIRKSOMHET UTENFOR KOMMUNEREGNSKAPET 

1. Kommunen har ingen egne foretak 

2. Interkommunalt samarbeid: 

a. PPT (med Hitra og Snillfjord) 

b. Feiing (med Hitra) 

c. Skatteoppkreving (med Orkalsregionen) 

d. Legevakt (med Hita og Orkalsregionen) 

e. SiO sengepost (med Orkdalsregionen) 



3. Oppgaver løst i interkommunale selskap: 

a. Revisjon 

b. Kontrollutvalgssekretariat 

c. Renovasjon 

d. Fjernarkiv 

4. Tjenester løst av andre: 

a. Tilrettelegging av arbeid - Dalpro as 

b. Private barnehager 

c. Lege-, fysioterapi- og jordmortjeneste ved driftsavtaler 

5. Annet interkommunalt samarbeid: 

a. Samarbeidskomiteen for Orkalsregionen 

b. Orkdal/Øy-samarbeidet på skole- og barnehageområdet 



Note 1 - Endring i arbeidskapital 

Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor 

Anskaffelse og anvendelse av midler 

Anskaffelse av midler 

Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 543 210 421, 79 513 154 746,00 417 039 766,00 482 215 455,99 
Inntekter investeringsdel (kontoklasse O) 15 495 648,60 9 601437,00 12 840 000,00 24 775 434,21 
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 103 163 937,17 97 833 463,00 139 670 889,00 76 326 657,15 
Sum anskaffelse av midler 661870 007,56 620 589 646,00 569 550 655,00 583 317 547,35 

Anvendelse av midler 

Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 456 580 349,15 404 618 638,29 388 440 588,00 411 432 860,37 
Utgifter investeringsdel (kontoklasse O) 74 198 278,37 71 829 004,00 154 604 000,00 61 899 848,38 
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner 129 405 433,44 94 630 685,00 44 696 855,00 73 537 255,12 
Sum anvendelse av midler 660 184 060,96 571078327,29 587 741443,00 546 869 963,87 

Anskaffelse - anvendelse av midler 1685 946,60 49 511318,71 -18190 788,00 36 447 583,48 
Endring i ubrukte lånemidler 93 737 425,51 0,00 0,00 2 063 594,93 
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift 0,00 0,00 0,00 0,00 
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK lnvest 0,00 0,00 0,00 0,00 
Endring i arbeidskapital 95 423 372,11 49 511318,71 -18 190 788,00 38 511178,41 

Avsetninger og bruk av avsetninger 
Avsetninger 107 513 176,60 131 262 210,00 6 747 297,00 55 012 348,53 
Bruk av avsetninger 105 827 230,00 82 259 628,29 29 388 085,00 18 564 765,05 
Til avsetning senere år 0,00 0,00 0,00 0,00 
Netto avsetninger 1685 946,60 49 002 581,71 -22 640 788,00 36 447 583,48 
lnt. overføringer og fordelinger 
Interne inntekter mv 35 267 576,89 29 935 564,00 29 935 564,00 34 478 022,81 
Interne utgifter mv 35 267 576,89 29 935 564,00 29 935 564,00 34 478 022,81 
Netto interne overføringer 0,00 0,00 0,00 0,00 

Oversikt endring arbeidskapital Regnskap 2018 Regnskap 2017 

OMLØPSMIDLER 

Endring betalingsmidler 68 300 720,86 38 459 504,80 
Endring ihendehaverobl og sertifikater 0,00 0,00 
Endring kortsiktige fordringer -12 401 679,96 5131420,89 
Endring premieavvik 5122 936,00 2 484180,00 
Endring aksjer og andeler -1 321 982,00 8 586 773,00 

ENDRING OMLØPSMIDLER (A) 59 699 994,90 54 661 878,69 

KORTSIKTIG GJELD 

Endring kortsiktig gjeld (B) 35 785 596,21 -16 150 861,28 

ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B) 95 485 591,11 38 511017,41 

!Differanse (forklares nedenfor) 62 2191 

Forklaring til differanse i arb.kapital : !Beløp 

Tapsført utlån til Surna næringsutvikling AS 25 000 
Tapsført utlån til flyktningen 7000 

Sosiallån omregistrert til bidrag livsopphold 31030 
Korrigert restanse på sosiallån -811 

62 219 



Note 2 Ytelser til ledende personer 

Lønn og annen Godtgjørelse for Tilleggs-
Ytelser til ledende person• godtgjørelse andre verv godtgjørelse Natural-ytelser 

Rådmann+ 1024299 0 0 
Fungerende rådmann 550 736 
Ordfører 955 059 0 0 

Note 3 Godtgjørelse til revisor 

Kommunens revisor er Revisjon Midt-Norge SA. Samlede godtgjørelser til revisor utgjør kr 772.500,00. 

Revisjon omfatter regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og diverse attestasjonsoppdrag. 

6 069 

3 246 

6 069 



Note 4 Pensjonsforpliktelser 

Generelt om pensjonsordningene i kommunen 

Kommunen har kollektive pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse 
(SPK) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte. 

Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer alders- og 

uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66% sammen med folketrygden. Pensjonene samordnes med utbetaling 
fra NAV. 

Premiefond 

Premiefondet er et fond for tilbakeført premie og overskudd. Eventuelle midler på premiefondet kan bare brukes 

til fremtidig premiebetaling. Premiefondet fremgår ikke av kommuneregnskapet, men bruk av fondet reduserer 
faktisk betalte pensjonspremier. 

2018 2017 
Innestående på premiefond 01.01. 4 939 427 5 388 830 
Tilført premiefondet i løpet av året 6 829 710 4 345 718 
Bruk av premiefondet i løpet av året -4 795 121 -4 795 121 

Innestående på premiefond 31.12. 6 974 016 4 939 427 

Regnskapsføring av pensjon 

Etter § 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra 

langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes på en annen 

måte enn pensjonspremien som betales til pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom 

disse to størrelsene. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes 

premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. Premieavviket tilbakeføres igjen neste år 

Regnskapsføringen av pensjon innebærer et unntak fra de grunnleggende prinsippene for kommuneregnskapet 

om at alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år (kl § 48 nr 2). 

Regnskapsføringen av premieavvik og amortisering av premieavvik har hatt innvirkning på netto driftsresultat i 

2018 ved at regnskapsførte pensjonsutgifter er kr. 4.328.564,00 lavere enn faktisk betalte pensjonspremier. 

Bestemmelsene inn bærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som 
henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld. 

Økonomiske forutsetninger for beregning av pensjonskostnaden KLP SPK Andre 
Forventet avkastning pensjonsmidler 4,50% 4,20% 
Diskonteringsrente 4,00% 4,00% 
Forventet årlig lønnsvekst 2,97 % 2,97 % 
Forventet årlig G- og pensjonsregulering 2,97% 2,97 % 
Pensjonsregulering 2,20% 



Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik pensjonsforpliktelser og estimatavvik 

Spesifikasjon av pensjonskostnad og årets premieawik KLP 2018 2017 
Årets pensjonsopptjening, nåverdi 22 190 692 20 629 412 

Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 19 664 285 18 964 923 

- Forventet avkastning på pensjonsmidlene -19 655 298 -17 902 643 
Administrasjonskostnader 1659 003 1592 682 

Netto pensjonskostnad (inkl. adm.) 23 858 682 23 284 374 
Betalt premie i året 31627 047 26121894 

Årets premieavvik -7 768 365 -2 837 520 

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og 2018 2017 
akkumulert premieavvik Arb.giveravg. Arb.giveravg. 

Brutto påløpte pensjonsforpliktelser pr.31.12. 503 975 750 486 376 382 
Pensjonsmidler pr. 31.12. 464128 062 421292 139 

Netto pensjonsforpliktelser pr 31.12. 39 847 688 2 032 232 65 084 243 3 319 296 

Årets premieawik -7 768 365 -2 837 520 

Sum gjenstående premieavvik tidligere år (pr. 01.01.} 0 0 

Sum amortisert premieawik dette året 0 0 

Akkumulert premieavvik pr. 31.12 -7 768 365 -396187 -2 837 520 -144 714 

2018 2017 

Pensjons- Pensjons- Pensjons- Pensjons-
Estimatavvik og planendringer midler forpliktelser midler forpliktelser 
Estimatawik 31.12. dette år 7 803 889 -9 664 301 -3 227 347 -12 508 694 

Spesifikasjon av pensjonskostnad og årets premieawik SPK 2018 2017 
Årets pensjonsopptjening, nåverdi 4 383 804 3 865197 

Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 2 701682 2 393 347 

- Forventet avkastning på pensjonsmidlene -2 003 504 -1788135 

Administrasjonskostnader 140 696 133 103 

Netto pensjonskostnad (inkl. adm.) 5 222 678 4 603 512 
Betalt premie i året 4466 852 4 660 012 

Årets premieavvik 755 826 -56 500 

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og 2018 2017 
akkumulert premieavvik Arb.giveravg. Arb.giveravg. 

Brutto påløpte pensjonsforpliktelser pr.31.12. 74 627 527 66 092 215 
Pensjonsmidler pr. 31.12. 51869 064 -46 626 236 

Netto pensjonsforpliktelser pr 31.12. 22 758463 1160 682 19465 979 992 765 

Årets premieawik 755 825 -56 500 

Sum gjenstående premieavvik tidligere år (pr. 01.01.} 

Sum amortisert premieawik dette året 

Akkumulert premieavvik pr. 31.12 755 825 38 547 -56 500 -2 885 

2018 2017 

Pensjons- Pensjons- Pensjons- Pensjons-

Estimatavvik og planendringer midler forpliktelser midler forpliktelser 
Estimatawik 31.12. dette år -1086832 1449 826 5 826 858 -4 022 832 



Note 5 Anleggsmidler 

IT-utstyr, Anleggs- Brannbiler, Adm.bygg, 
kontor- maskiner tekniske Boliger, sykehjem 

maskiner mv. anlegg skoler, veier mv. 
Anskaffelseskost 01.01.2018 13944407 24 850 774 66 462 639 780 558 609 127 344 654 
Årets tilgang 1 766 908 2 796 897 5 861 435 18 864 265 29 225 765 
- herav overført fra egne KF 

Korrigering 670 326 -670 326 
Årets avgang -2 271 906 
- herav overført til egne KF 

Anskaffelseskost 31.12.2018 15711315 28 317 997 72 324 074 796 480 642 156570419 
Akk avskrivninger 31 .12 -8 857 911 -10 311 669 -29 533 467 -171 859 573 -44 539 303 
Netto akk. og rev. nedskrivninger 

Akk. avskr. og nedskr. 31.12. 

Bokført verdi pr. 31.12.2018 6 853 404 18 006 328 42 790 607 624 621 069 112031116 
Herav finansielle leieavtaler 0 0 0 0 0 
IArets avskrivninger -2 574 823 -2 390 565 -2 962 343 -19 367 532 -2 641 482 
Årets nedskrivninger 0 0 0 -263 834 0 
Årets reverserte nedskrivninger 0 0 0 0 0 

Tap ved salg av anleggsmidler 0 0 0 0 0 
Gevinst ved salg av anleggsmidler 0 0 0 2 528 952 0 
Økonomisk levetid 5 år 10 år 20 år 40 år 50 år 
Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær 

*Anlegg 551458 flyttes fra gruppe 40 år til gruppe 10år på grunn av feil valg av økonomisk levetid. 

** I 2018 var det solgt bygning "Hamarvik barnehage" og bolig på Nord skaget 

Tomte-
områder 

216734485 

7 954 264 

224 688 749 

224 688 749 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Ingen avskr. 

***I 2017 har investeringer på Nordhamarvik gravplass vart kapitelisert i kommunens regnskap. På grunn av at dette gjelder 
Frøya kirke, kapitalisert beløp på kr 263.834 fjærnes fra kommunens anleggsregister i 2018 

Immaterielle 
eiendeler 

1 195 262 

1 195 262 

1 195 262 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5 år 

Lineær 

SUM 

1229895 568 

67 664 796 

0 

-2 271 906 

0 

1 295 288 458 

-265 101 923 

0 

0 

1030186 535 

0 

-29 936 745 

-263 834 

0 

0 

2 528 952 

* 
** 

*** 



Note 6 Aksjer og andeler i varig eie 

Hen- Eventuell Balanseført Balanseført 
visning Eierandel i markeds- verdi verdi 

Selskapets navn balansen selskapet verdi 31 .12.2018 01.01.2018 

Egenkapitalinnskudd KLP 0% kr 12 61 I 525 kr 11 328 235 

Frøya flyplass 20% kr 20 000 kr 20 000 

PreBIO As 4,54% kr 3 12 530 kr 281 990 

Trønder-Energi 2,75% kr 2 752 000 kr 2 752 000 

Grønskaget Borettslag kr 265 000 kr 265 000 

Midt-Norsk Fergeallianse AS 14,28% kr 140 000 kr 140 000 

Dalpro As 40,00% kr 4 457 001 kr 4 457 001 

Oi ! Trøndersk mat og drikke as 0,43 % kr 10 000 kr 10 000 

Trøndersk kystompetansesenter kr - kr 3 10 640 

Blått kompetansesenter AS 4,66% kr 310 640 kr -

Revisjon Midt-Norge !KS kr - kr 57 000 

Revisjon Midt-Norge SA 1,07% kr 30 000 kr -

Kontrollutvalgets sekretariat 1,00% kr 19 000 kr 19 000 

Storheia Borettslag - lei!. 3 kr 447 500 kr 447 500 

Storheia Borettslag - leil. 7 kr 297 500 kr 297 500 

HAMOS forvaltning AS 9,50% kr 950 000 kr 950 000 

Stiftelsen Halten NDM kr 300 000 kr 300 000 

Sistranda Borettslag - leil. 097 001 3 kr 50 100 kr 50 100 

Sistranda Borettslag - leil. 097 001 2 kr 50 100 kr 50 100 

Sistranda Borettslag - lei!. 097 003 2 kr 50 100 kr 50 100 

Frøya storhallen AS 100,00 % kr 4 000 000 kr 30 000 

Midt-Norge I JO-sentral !KS 1,47% kr I kr -
Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS 2,14% kr I kr -

Frøya flerbrukshall DA 55,00 % kr I kr -

Trondheim havn IKS 0,09% kr I kr -
Abakus AS 0,10% kr 2 500 kr -
Destinasjon Tr.lagskysten kr - kr 5 375 

Fosenfly AS kr - kr I 000 

Frøya kystkultursenter kr - kr 5 000 

Sum kr - kr 27 075 500 kr 21 827 541 

Det har vart oppdaget at 3 av selskapene ikke eksister i enhetsregistret, og derfor er disse tatt bort fra kommunens 
balanse. Dette er: 

* Destinasjon Trøndelagskysten, balanseført verdi 5 375 kr 
* Fosen.fly, balanseført verdi 1 000 kr 

* Frøya kystkultursenter, balanseført verdi 5 000 kr 

Det er balanseført andel i selskapene på kr i hvor det ikke var foretatt noe innbetaling: 

*Midt-Norge I JO-sentral IKS 

*Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS 

*Frøya flerbrukshall DA 

*Trondheim havn IKS 



Note 8 Tap på utlån og forskutteringer 

Kommunen har i regnskapsåret hatt følgende tap på utlån og forskutteringer: 

Samlet Tap påløpte Samlet tap 
utesteående Tap på renter mv. 

Utlånt til 31 .12.2018 hovedstol 

Boligsosiale formål (startlån) kr 95 907 454 kr - kr - kr -

Andre utlån og forskotteringer: 

Utlån til næringsformål kr 72 141 000 kr -
Surna næringsutvikling AS kr 25 000 kr 25 000 

Sosiallån kr 912 636 kr 161 135 kr 161 135 

kr -

kr -
kr -
kr -

Sum kr 186135 kr - kr 186135 

Suma næringsutvikling AS er slettet fra enhetsregister 20.10.2017 



Note 9 Langsiktig gjeld 

Neste ars Gj.snittlig 
Fordeling av langsiktig gjeld: 31.12.2018 01.01.2018 avdrag løpetid (år) 

Gjelds brevslån/banklån 858 821 475 708 735 942 27 232 000 29 

Obligasjonslån 0 0 0 0 
Sertifikatlån 0 0 0 0 

Husbanklån - startlån 86 998 054 92 529 978 5 532 000 29 

Finansielle leieavtaler 0 0 0 0 
Sum bokført langsiktig gjeld 945 819 529 801265920 32 764 000 

Herav selvfinansierende gjeld 145 135 839 142 669 885 

Langsiktig gjeld i særregnskap 

0 0 
0 0 

Sum bokført langsiktig gjeld i særregnskap 0 0 

Kommunens samlede eksterne lånegjeld u 0 

Langs.gjeld Gj.sn. 

Fordeling av langsiktig gjeld etter rentebetingelser 31.12.2018 rente 

Langsiktig gjeld med fast rente : 141 875 474 3,59% 

Langsiktig gjeld med flytende rente : 803 944 055 1,75 % 

Note 10 Rentesikring 

Renteutgiftene på kommunens lånegjeld sikres i samsvar med gjeldende reglement for finans- og gjeldsforvaltningen. 

Rentebytteavtaler 

Løper fra Løper til Formål med Finans-

Swap nr Lån Volum (mill.) dato dato Betaler Mottar sikringen reglemen 

6875P 1 33.509 12.04.2012 01.02.2020 3,57 3M nibor Kontanstrømsikring §5 

6875Q 2 26.086 12.04.2012 04.02.2020 3,57 3M nibor Kontanstrømsikring §5 

6875R 3 25.281 12.04.2012 07.03.2020 3,57 3M nibor Kontanstrømsikring §5 

6875S 4 21.188 12.04.2012 25.03.2020 3,57 3M nibor Kontanstrømsikring §5 

6875T 5 18.667 12.04.2012 04.04.2020 3,57 3M nibor Kontanstrømsikring § 5 

62395 6 2.880 11.10.2011 13.10.2021 3,63 3M nibor Kontanstrømsikring §5 

62394 7 14.265 11.10.2011 13.10.2021 3,67 3M nibor Kontanstrømsikring §5 



Note 11 Avdrag på lån 

Avdrag på lån til investeringer i varige driftsmidler 
Kommunen beregner minste tillatte avdrag jf. kommuneloven (kom I)§ 50 nr. 7, ved å : 

AL TERNA TIV1 : beregne minste tillatte avdrag på lån etter en forenklet formel. Avskrivningene 
beregnes som sum langsiktig gjeld dividert på sum anleggsmidler Uf. koml § 50 nr. 1 og 2) mulitplisert 
med årets avskrivninger i driftsregnskapet. Denne forenklede formelen gir et minstekrav til avdrag som 
tilsvarer avskrivninger (kapitalslitet) på lånefinansierte anleggsmidler. 

Forholdet mellom betalte avdrag om minimumsavdrag 2018 2017 
Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet 27 136 616,00 25 608 979,00 

Bergnet minimumsavdrag 27 271 669,00 25 868 266,00 

Avvik -135 053,00 -259 287,00 

Avdrag på lån til videre utlån og forskotteringer 
Mottatte avdrag på videreutlån og forskotteringer skal uavkortet benyttes til nedbetaling av 
kommunens innlån. Eventuelle mottatte avdrag som ikke er benyttet til nedbetaling av gjeld avsettes til 
avdragsfond (bundet investeringsfond) Jf. også KRS nr. 3 Lån , opptak, avdrag og refinansiering punkt 
3.4 nr. 2. 

2018 2017 
Mottatte avdrag på startlån 7 072 760 7 753 823 

Utgiftsførte avdrag i investeringsregnskapet -5 623 775 -5 122 266 

Avsetning til/bruk av avdragsfond -21866 794 2 631557 

Saldo avdragsfond 31.12. 0 19 375 646 



Note 12 Kommunens garantiansvar pr. 31.12.2018 

Garantibeløp Garantibeløp 

Garantimottaker Lånebeløp Restgjeld Garantiansvar 31.12.2018 31.12.2017 Utløpsdato KS saken 

NMK Frøya 305 659,00 650000,00 15.10.2020 

Ha mos Forvaltning IKS 15 000 000,00 14 625 000,00 9% 1462 500,00 875000,00 29.01.2038 

Hamos Forvaltning IKS 81 225 000,00 81 225 000,00 9,5 % 7 716 375,00 7 448000,00 

DalProAS 10 000 000,00 6153 800,00 40 % 2 461520,00 2 769 216,00 30.11.2026 13/1117 

OalProAS 4 200000,00 3 920000,00 40 % 1568 000,00 1680000,00 18.10.2032 17/2433 

Frøya storhall AS 10 000 000,00 9 722 220,00 100% 9 722 220,00 10 000 000,00 21.01.2036 14/1371 

Frøya storhall AS 16 000 000,00 15 789 470,00 100% 15 789 470,00 40 000 000,00 10.04.2056 16/74 

Nabeita Il 2 000000,00 2 000 000,00 100 % 2 000 000,00 0,00 24.09.2038 18/2326 

Sistranda borettslag 11 750 350,00 7 309 385,00 100 % 7 309 385,00 7772 606,00 15.09.2031 

Sum garantiansvar 48 335 129,00 71194 822,00 



Note 14 Finansielle eiendeler og forpliktelser til virkelig verdi 

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler 

Finansfor 
valtnings Markeds- Markeds-
regle- Anskaffelses- verdi verdi Balanseført- Resultatført 

Aktivaklasse ment kost mai.2005 01.01.2018 31.12.2018 verdi verdiendring Durasjon 
Rentepapirer §4 47 192 455 0 0 0 
Aksjefond §4 0 0 0 0 
Aksjer §4 30 726 023 36017514 34 528 216 34 528 216 -1 489 298 
Sertifikater §4 0 0 0 
Obligasjoner §4 13 500 000 105 668 899 105 614 016 105 614 016 -54 883 

91 418 478 141686413 140 142 232 140 142 232 -1 544 181 

Avkastningen på kommunens langsiktige portefølje ble -1, 1 % ( NOK -1 ,543 mill) i 2018. Porteføljens marketsverdi 

er ved årsskiftet NOK 140,4 mill. I 2018 har det ikke blitt foretatt uttak fra eller innskudd i porteføljen, men det er 

tilført kr 221 .342 gjennom mottatte rabatter fra forvalterne, 

Tabellen nedenfor viser utvikling i porteføljeverdi siste 13,5 - års periode. Opptjent avkastning utgjør ca 

NOK 86,9 mill i perioden. Av tabellen fremgår reell avkastning for porteføljen og kommunens investeringsstrategi 

for hvert kalenderår, sammenholdt med et anslag på bankreten for året. 

Avkastningen siste 13,5 år er ca 100, 1 %. Kommunens investeringsstrategi er utformet med bakgrunn i kommunens 

målsetninger og risikobærende evne, og har en langsiktig forventet avkastning som på indeksnivå er 

2, 1 % - poeng høyere enn en bankrente over tid. 

Reell oppnådd meravkastning i forhold til bankrenten siden oppstart er 3,7% - poeng pr år. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 



Note 15 - Avsetning og bruk av avsetninger 

Bundne driftsfond - kap. 251 2018 2017 
Beholdning pr.01.01 36 256 746,11 30 872 773,91 
Bruk av bundne driftsfond i driftsregnskapet 7 706 773,52 2 778190,73 
Bruk av bundne driftsfond i investeringsregnskapet 0,00 
Avsetning til bundne driftsfond 6 352 203,82 8 162 162,93 

Beholdning pr. 31.12 34 902 176,41 36 256 746,11 

Ubundne investeringsfond - kap. 253 2018 2017 

Beholdning pr.01.01 151 314 010,33 153 581 598,52 
Bruk av ubundne investeringsfond i investeringsregnskapet 20 491 533,00 2 267 588,19 
Avsetning til ubundne investeringsfond 0,00 

Beholdning pr. 31.12 130 822 477,33 151314010,33 

Bundne investeringsfond - kap. 255 2018 2017 

Beholdning pr.01.01 20 012 682,12 17 381125,12 
Bruk av bundne investeringsfond i investeringsregnskapet 21 866 793,89 
Avsetning til bundne investeringsfond 2 491148,00 2 631557,00 

Beholdning pr. 31.12 637 036,23 20 012 682,12 

Disposisjonsfond - kap. 256 2018 2017 

Beholdning pr.01.01 24 273 160,81 17 223 451,94 
Bruk av disposisjonsfond i investeringsregnskapet 7 297 328,43 6105 873,00 
Bruk av disposisjonsfond i driftsregnskapet 25 204 867,56 7 413 113,13 
Avsetning til disposisjonsfond 99 059 824, 78 20 568 695,00 

Beholdning pr. 31.12 90 830 789,60 24 273160,81 

Samlet avsetning og bruk av fond i året 2018 2017 
Beholdning pr.01.01 231856 599,37 219 058 949,49 
Avsetninger 107 903 176,60 31 362 414,93 
Bruk av avsetninger 82 567 296,40 18 564 765,05 

Netto avsetninger (Negativt tall betyr netto forbruk) 25 335 880,20 12 797 649,88 

Beholdning pr. 31.12 257 192 479,57 231 856 599,37 



Note 16 - Strykninger 

I forbindelse med balanseringen av regnskapet for 2018 foreligger et resultatmessig 
merforbruk. 

For å minske et slikt merforbruk er rådmannen gitt fullmakt jfr. Økonomireglementet pkt 
6.3. til å foreta nødvendige strykninger. 

I denne forbindelse er følgende avsetninger til disposisjonsfond strøket: 

15400.9000.880 Strøket beløp kr. 29.555.088 



Note 17 - Opplysninger om egenkapitalkontoene 

*Endring regnskapsprinsipp 
* Regnskapsmessig forbruk 

Konto for endring av regnskapsprinsipp viser: 

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK drift 

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK investering 

31.12.2018 31.12.2017 

3 009 230,97 3 009 230,97 

0,00 0,00 



NOTE 18 - Kapitalkonto 

01.01.2018 Balanse 

(kapital) 243 24S 940,4S 

Debetposteringer i året: Kreditposteringer i året: 

Nedskrivninger fast eiendom 263 833,99 Oppskriving av fast eiendom 4 293 245,03 

Avskriving av fast eiendom og anlegg 29 936 745,00 

Aktivering av utstyr, maskiner og 
Salg av utstyr, maskiner og transportmidler 6 301317,00 transportmidler 67 664 796,10 

Nedskrivning av utstyr, maskiner og Oppskriving av utstyr, maskiner og 
transportmidler 0,00 transportmidler 0,00 

Avskrivninger av utstyr, maskiner og 

transportmidler 0,00 Kjøp av aksjer og andeler 5 316 330,00 

Salg av aksjer og andeler 57 000,00 Oppskrivning av aksjer og andeler 4,00 

Nedskrivning av aksjer og andeler 11375,00 Utlån formidlings/startlån 26 284 106,98 

Avdrag på formidlings/startlån 7072 759,94 Utlån sosial lån 426420,00 

Avdrag på sosial lån 114 163,00 Utlån egne midler 0,00 

Avdrag på utlånte egne midler 2 706 000,00 Utlån næring 44 650 000,00 

Avdrag på næringsutlån 0,00 Oppskriving utlån 0,00 

Avskrivning sosial utlån 161134,58 Avdrag på eksterne lån 32 760 391,00 

Avskrevet andre utlån 0,00 Urealisert kursgevinst utenlandslån 0,00 

Bruk av midler fra eksterne lån 83 576 574,49 UB Pensjonsmidler (netto) 48 078 752,00 

Urealisert kurstap utenlandslån 0,00 Estimatavvik pensjonmidler 0,00 

UB Pensjonsforpliktelse (netto) 26 134 680,00 Reversing nedskriving av fast eiendom 0,00 

Aga netto pensjonsmidler/forpliktelse 0,00 Aga netto pensjonsmidler/forpliktelse 5 992 742,00 

Estimatavvik pensjonforpliktelse 0,00 Reversing nedskriving av utstyr, maskiner og 0,00 

31.12.2018 Balanse 31.12.2018 Balanse 

Kapitalkonto 322 377 144,56 (underskudd i kapital) 0 

478 712 727,56 478 712 727,S6 



Note 19 - Investeringsoversikt 

Vedtatt 
finansiering 

Prosj. tom Akkumulert Forbruk i Akkumulert Til senere 
nr. Prosjekt navn 31 .12.2018 pr.31.12.17 2018 pr.31 .12.18 bruk 
551430 MORGENDAGENS OMSORG 27 928 832 3 384494 8 499 635 11884129 16044 703 
551341 Brannstasjon Sistranda 29 325 265 1658 955 26 556 563 28 215 518 1109 747 
551364 VANNFORSYNING SISTRAN DA-NORDSKAG ET 23 000000 14 518 868 4 645 263 19164131 3 835 869 
551376 NYTT HØYDEBASSENG - BREMNESTUVA 18000000 362444 309 182 671626 17 328 374 
551S28 Utbygging - Dyrøy oppvekstsenter 24000000 3 515 861 3 515 861 20484 139 

Totale investeringer 122 254097 19 924 761 43 526 504 63 451265 58 802 832 



Note 21 Selvkostområder 

Resultat 2018 Balansen 2018 
Inntekter Kostnader Over(+)/ Årets Vedtatt Avsetn(+)/ Selvkostfond/ 

underskudd deknings- deknings- bruk av(· ) fremførbart 
(·) grad i % 1> grad i % selvkostton underskudd pr. 

d 31 .12 2> 

Vann 18 658 880 19 393 666 -734 786 96,2% 100,0 % -734 786 20 058 282 
Avløp 5157 286 4 921 298 235 988 104,8 % 100,0 % 235 988 3 663 583 
Slam 37 735 1090052 -1 052 317 3,5% 0,0% -2 053 083 
Feiing 772 402 863 228 -90 826 89,5 % 103,0 % 
Renovasjon 1086867 1 867 319 -780 452 58,2 % 0,0% -780 452 1 891 429 
Tilsyn 315 725 -315 725 0,0% 0,0% 712 120 720 559 
Reguleringsplaner 284 492 2 231 052 -1946560 12,8 % 22,0% 
Bygge-og eierseksj.saker 1533948 2 708 222 -1 174 274 56,6% 125,0 % 
Kart og opmåling 1 353 732 3012617 -1658885 44,9% 69,0% 
Eierseksjonering 381 564 297 444 84 120 128,3 % 84 120 85 116 

SFO 2 063 138 4 028 466 -1 965 328 51,2 % 43,9% 
Praktisk bistand i hjemmet 3> 23 718 441 73 340 880 -49 622 439 32,3% 31,8 % 

Resultat 2017 Balansen 2017 
Inntekter Kostnader Over(+)/ Årets Vedtatt Avsetn(+)/ Selvkostfond/ 

underskudd deknings- deknings- bruk av(·) fremførbart 
(-) grad i % 1> grad i% selvkostton underskudd pr. 

d 31.12 2> 

Vann 17 273 054 16 211 672 1 061 382 106,5 % 100,0 % 1 061 382 20 767 160 
Avløp 4 382 085 3 051 686 1 330 399 143,6 % 100,0 % 1330399 3 248 675 
Slam 2 165 184 1434839 730 345 150,9 % 0,0% 730 345 2 747 264 
Feiing 861 922 864 236 -2 314 99,7% 103,0 % 
Renovasjon 608 787 160 265 448 522 379,9 % 0,0% 448 522 2 651 589 
Tilsyn 0,0% 0,0 % 
Reguleringsplaner 360 684 1 403 749 -1 043 065 25,7 % 22,0 % 
Bygge-og eierseksj.saker 1 789 601 2 480 689 -691 088 72,1 % 125,0 % 
Kart og opmåling 1 043 478 2 975 482 -1 932 004 35,1 % 68,0% 
Eierseksjonering 80 345 289 813 -209 468 27,7 % 

SFO 2 193 016 3 791 451 -1 598 435 57,8% 37,4 % 
Praktisk bistand i hjemmet 3> 25 207 125 64 991 807 -39 784 682 38,8% 36,5% 

1) Årets dekningsgrad før ev.avsetning/bruk av dekningsgradsfond. 

2) Dekningsgradsfondene er bundne driftsfond. Disse kan kun benyttes til dekning av framtidige driftsutgifter på tilhørende 

3) For hjemmehjelpstjenesten er selvkost pr. time beregnet til kr 686. Brukerne betaler mindre for tjenesten pr. time enn beregnet selvkost. 



Note 25 

Spesifikasjon av uvanlige og vesentlige poster og transaksjoner 

Stortinget besluttet i 2015 at det skal opprettes et havbruksfond. Fra og med 2016 skal 80 prosent av 
inntektene fra framtidig vekst i oppdrettsnæringen fordeles gjennom Havbruksfondet til kommunal 
sektor (kommuner og fylkeskommuner). 

Alle kommuner og fylkeskommuner, som det framgår av Akvakulturregisteret at har klarerte lokaliteter 
for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann, får en respektiv andel av inntektene som skal 
fordeles årlig. Fiskeridirektoratet er ansvarlig for utbetalingene. 

I 2018 har Frøya kommune fått kr 102.902.230,21 fra Havbruksfondet 

I drifts regnskap er dette bokført slik: 

D Bank 

K 18100 Andre statlige overføringer 

kr. 102.902.230,21 

kr. 102.902.230,21 
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Årsberetning og årsrapport for 
Frøya Kommune 

Regnskapsåret 2018 

INNLEDNING 

Årsberetningen er utarbeidet som et supplement til regnskapsdokumentene. Den tar for seg v iktige 

økonomiske utviklingstrekk og utvikling i lokalsamfunnet for øvrig som kan påvirke kommunens 

økonomiske stilling. 

Årsberetningen for 2018 er mer utfyllende enn foregående år. Rådmann har startet jobben med å 

rapportere foregående års mål og prioriteringer fra budsjett og økonomiplandokumentet inn i 

årsberetningen. 

Krav om årsberetning er hjemlet i Kommunelovens §48 nr.1 og 5, og skal hvert år utarbeides av 

administrasjonssjefen i kommunen jfr. Kommunal regnskapsstandard nr. 6. 

Årsberetningen skal ha et bestemt innhold. Den skal følge ved regnskapet ved behandling i 

kontrollutvalget, og kontrollutvalget skal, ut fra samlet materiale, avgi uttalelse til regnskapet som 

følger saken videre i formannskap og kommunestyret. 

I forskrift om årsregnskap og årsberetning§ 10 skal det bl.a. redegjøres for vesentlige avvik mellom 

regulert budsjett og regnskap, både for utgifter og inntekter. Disse forholdene mener vi er ivaretatt 

gjennom beretningens punkter. 
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Andre forhold 
Regnskapet er avlagt i henhold til kommuneloven og god kommunal regnskapsskikk, og Frøya 
kommune rapporterer etter KOSTRA-bestemmelsene. 

Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i 

året, og anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i året som følger av 

anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og 

innbetalinger i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremstå av drifts- eller 
investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke. 

Kommunens skatteinntekter (netto skatteinntekter og rammetilskudd) har et avvik i forhold til 

budsjett på ca. 7 millioner kr. Dette skyldes at selv om den totale skatteinngangen til kommunen har 

økt, så har skatteinntektene til Frøya kommune en reduksjon. Dette skyldes at personskatt har blitt 

mindre, mens det er en økning i selskapsskatten. Kommunen får sine inntekter fra personskatten, 
mens staten får inntektene fra selskapsskatten. 

Kommunens avkastning på fond som Grieg lnvest forvalter, hadde et avvik på ca. 8,3 millioner kr for 

2018. Dette skyldes forhold utenfor Norge som påvirker det nasjonale og internasjonale aksje- og 

pengemarkedet, og skjedde i sin helhet i 4.kvartal 2018. 7 millioner kr er budsjettert avkastning på 

fondsbeholdningen og kommunen har i tillegg et tap på fondsbeholdningen på ca. 1,3 millioner kr. 

Økonomisk oversikt - drift- viser et positivt netto driftsresultat på kr 48,850 millioner kr. 

Etter at årets bruk av avsetninger og avsetninger er foretatt, kommer vi ut med et regnskapsmessig 
resultat på kr 0. 

Godkjenning av driftsregnskapet legges frem for kommunestyret i egen sak. 

Økonomisk oversikt - Investering -viser at investeringsregnskapet for 2018 legges frem med et 
resultat på kr 0. 

Det vises også til oppsett over investeringsprosjekter i regnskapets note 16 - som viser vedtatt 
budsjettmessig dekning og virkelig regnskapsført dekning. 

Frøya kommune har levert regnskap innen fristen 15.02.19 
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Regnska psresu I tat 
Ansvar Regnskap 2016 Regnskap 2017 Budsjett 2018 Regnskap 2018 Awik i NOK 

1000 Folkevalgte 
.. .. 

4 396 973" 4 549 256 
.. 

4922 403 " 4572906 -373 147 
1100 Rådmann 26 772 567 33 329 655 32 672 569 36402 236 -3 729 668 
1101 Økonomi 18 886 797 328 237 14629 155 7 124 706 7 504449 
1103 Offentlig servicekontor 5 183 371 6 674 612 6 219 869 5 463 117 756 752 
1120 Strategi og utvikling 4835 644 4554 302 4 205076 3903 429 301 647 

Sum ramme fellestjenester 60251285 49283 779 62275925 57815891 4460033 

2010 Flyktni ngtjenesten 0 0 629469 0 629469 
2020 Voksenopplæ ri ngen 0 0 9881 0 9881 
2100 Dyrøy oppvekstssente r 4497438 4469644 4 812270 4 809113 3 157 
2200 Mausund skole/SFO/barne hage 4 432921 4 537 244 4850395 4 695 667 154 728 
2300 Nabeita skole 14 065 330 14 431 637 15 517 918 15 265 313 252 605 
2400 Nordskag oppvekstssenter 7955 758 9 422 603 9731847 9715850 15997 
2500 Sistranda skole 26437135 27 972 291 28028808 27 987 822 40986 
2600 Sørburøy barne - og ungdomssko le 1 872 173 1 960035 1991 071 1884253 106818 
2800 Nesset barnehage 6 736 039 6465 698 6 704 832 6 633 519 71313 
2900 Musikk- o~ kulturskole 3 751 564 3554 040 3 806 683 3 570451 236 232 

Sum ramme oppvekst 69748358 72813192 76083 174 74561988 1521186 

3114 Famili e og he lse 20699890 19963106 20172102 19 512 459 659 643 
3200 Barnevernstjenesten 9 710 035 7781673 8 376 752 10587 243 -2 210491 
3300 NAV - Sosialtje nesten 5104 078 6062541 3839 773 6533369 -2 693 596 
3400 Pleie og omsorg 

.. .. 
59780052" 

.. .. 
58 301607 57 818 365 61721 487 -3 903122 

3505 BAM 16927019 20786496 34840882 39468988 -4 628 106 
Sum ramme he lse og mestring 110742629 114373868 125047874 137823 546 -12 775 672 

4100 Kultur og id rett 4920479 7 146 264 6 779963 8074029 -1 294 066 
Sum ramme kul tut og idrett 4920479 7 146264 6779963 8074029 -1294066 

5100 Tekniske tjenester 18 631472 20269 851 17 332 355 25 208 290 -7 875 935 
5100 Tekniske tjenester - bygg 

,, ,, .. 
6 824 126" 

.. 
7 618 668 8 337 075 8103 642 -1 279 516 

5200 VAR-områder 0 0 60322 -1770 152 1830474 
5400 Brannvesen 0 5680751 4 645 991 5 715 269 -1069 278 

Sum ramme teknisk 26250140 34287677 28862794 37257049 -8394 255 

8000 Frie inntekter. -312 288 372 -350404225 -431023 616 -424 371763 -6 651 853 
9000 Finans 40375 482 48849509 130300078 108839266 21460813 

9990 Årets regnskapsmessige resultat 0 23649934 1673808 0 1673 808 
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Rammeområdene 

Rådmann - fellestjenester 
Regnskap 2016 Regnskap 2017 Budsjett 2018 Regnskap 2018 Avvik i NOK 

Sum ramme fellestjenester 59 948153 49 283 779 62 275 925 57 815 891 4 460 033 

Rammeområdet går totalt med et mindreforbruk med 4,46 millioner kr. Dette skyldes i hovedsak et 

positivt premieavvik på 7,5 millioner kr. Ansvarsområdet 1100 Rådmann går isolert med et 

merforbruk på ca. 3, 7 millioner kr. Dette skyldes flere forhold, som en økning av barn i skoler utenfor 

kommunen med spesielle behov, arbeidet med nye Sistranda barne- og ungdomsskole, økning av 

utgiftene til private barnehager. 

Rådmannansvaret har i flere år utviklet seg til å bli en «samlepost» for utgifter som ikke direkte 

passer inn i andre virksomheter. Dette er typisk utviklingsarbeid som gagner hele eller flere 

rammeområder. Rådmann har derfor for 2019, opprettet et eget administrativt området for de to 

største rammene, helse og oppvekst. Disse ansvarene har for 2019 fått overført budsjett som gjelder 

deres respektive rammeområder. Dette er eksempelvis private barnehager og skoleskyss for 

oppvekst og det administrative arbeidet med «morgendagens omsorg» for helse og mestring. 

Mål for tjenestene 
Rammeområdet jobber ut fra mål i kommuneplanens samfunnsdel for årene 2015-2027. 

Rammeområdet utfører tjenester innenfor et bredt spekter, der alle 4 satsningsområdene i 

samfunnsplanen er styrende. 

SATSNINGSOMRÅDE: Levekår og folkehelse 

• Overordnet mål: Alle innbyggere på 
Frøya har like muligheter til en 
meningsfull hverdag med høy 
livskvalitet, uavhengig av sosial og 
kulturell bakgrunn 

SATSNINGSOMRÅDE: Natur, miljø og klima 

• Frøya har et rent naturmiljø som 
grunnlag for en god folkehelse, et stort 
naturmangfold og en trygg 
matproduksjon 

SATSNINGSOMRÅDE: Samfunn, natur og næring : 

• Frøya er et godt sted å leve 

" ·~ · SATSNINGSOMRÅDE: Organisasjonen Frøya 

,,kommune ~ 
-· ,- ~ 

,~/ ·• -1Qverordn'et -mål: Frøya ·kommune er en :~ ;, ·re- ·: · · .-~ ·, • . --·~· ·. _.:.· .: : . . , . • - r . -. 

~ -,)i1: · ,'ff~_Tf~d{rtJI3to~ _inrgy~tiy tj~n:st~yter; 
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Fokusområder: 

• Frøya kommune er tydelig på strategi og 
utvikling 

o Vektlegger god økonomisk 
styring og langsiktig planlegging 

• Frøya kommune er en profesjonell og 
moderne tjenesteleverandør 

• Frøya kommune er en attraktiv og 
moderne arbeidsgiver 

• Frøya kommunen er attraktiv som 
bosted 

• Frøya kommune er et inkluderende 
samfunn 

• Frøya som samfunn tenker folkehelse i 
alt vi gjør 



Prioriteringer og resultat 

Lærlinger 

I budsjettvedtak, sak 152/14 i KST, ble det presisert at lærlinger innenfor pleie og omsorg skal ha 

spesielt fokus. Praksisen med at andre års lærlinger går på toppen av bemanningen endres, slik at de 
i større grad enn tidligere tas inn i ordinær bemanning. 

Frøya kommune kan ta inn følgende lærlinger: 

• Helsefagarbeidere, Barne- og ungdomsarbeidere, Institusjonskokk, Kontorfag, IKT, og 
Fagarbeider innen byggdrifterfaget 

Pr. 31.12.18 har kommunen følgende lærlinger: 

IKT 
Helsefagarbeider 
Barne- og ungdomsarbeider 
Totalt 14 lærlinger. 

1 lærling 
9 lærlinger 
4 lærlinger 

I forhold til resten av fylket ligger vi i det øverste sjiktet. 

Web-utvikler/ informasjonsrådgiver 

Rådmann har omstrukturert fellestjenestene for å satse på dette området. Forvaltningskontoret ble 

flyttet til helse og mestring og IKT ble lagt til økonomi, slik at servicesenteret skulle ivareta 

funksjonene innen utviklingen av kommunens hjemmeside og informasjonsflyten til innbyggerne. I 

tillegg skulle også digitalisering være en av kjerneoppgavene. Rådmann har i perioden jobbet aktivt 

med disse områdene og har bl.a . behandlet sak om felles digitaliseringsstrategi i orkdalsregionen. 

Rådmann jobber videre med dette området, og vil for 2019 fokusere på videre digitalisering innen 

tekniske tjenester, både VAR-området og byggesøknader. 

Areal og kystsoneplan 

Det ble åpnet for innspill til revidering av kommuneplanens arealdel mars 2018. Frem til fristen 31. 
mai var det kommet inn over 200 innspill. Fra august og frem til jul ble det gjennomført innledende 
orienteringer og behandlinger av planforslag. Planforslag til kommuneplanens arealdel ble vedtatt 
lagt ut på høring desember 2018. Kommunedelplan Sistranda ble egengodkjent (med unntak av ett 
mindre område) september 2018. 

Rekruttere og beholde kompetanse 

Frøya kommune lyste ut ca. 80 stillinger i 2018. Kommunen sliter fortsatt med å beholde tilflyttere 
som ikke har noe tilhørighet i øyregionen, blant annet på teknisk er det en del turnover. Det er også 
vanskelig å konkurrere lønn med private bedrifter. 
Kommunen sliter også med å rekruttere enkelte yrkesgrupper som sykepleiere og vernepleiere til 
tross for gode lønnsbetingelser, blant annet eget turnustillegg, jfr. «Frøyapakken» 

Internkontrol l , 

For å imøtekomme det nye personvernlovverket (GDPR) har vi hatt en prosjektgruppe personvern 
som hadde møter hver 14 dag i første halvår. Rådmann har på bakgrunn av dette ansatt 
personvernombud, forberedt internkontrollen og bidratt ut i organisasjonen. Kommunen har 
investert i nytt program Personvernappen som er en god hjelp til å ivareta dokumentasjonskravet i 
lovverket. 
Forslag til internkontroll på de overordnede lovverkene (HMS, personvern, miljørettet helsevern) er 
stort sett ferdigstilt i løpet av året. Implementering vil skje i 2019, samt at sikkerhetsplan og 
sjekklister for alle rammeområdene er ferdig utarbeidet. 
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Oppvekst 
Regnskap 2016 Regnskap 2017 Budsjett 2018 Regnskap 2018 Awik i NOK 

Sum ramme oppvekst 69 748 3S8 72 813 192 76 083 174 74 S61988 1 521186 

Ramme 2 - oppvekst har et mindreforbruk på ca. 1,5 millioner kr. Alle virksomhetene innen oppvekst 
har et mindreforbruk, og har jobbet godt med å holde budsjettet for 2018. Private barnehager og 
skyssutgifter skolebuss er i 2018 anvist under rådmannens ansvarsområde. Fra og med budsjettåret 
2019 er disse utgiftene overført rammeområde oppvekst i sin helhet. 

Mål for tjenestene 
Virksomhetene jobber ut fra følgende mål i kommuneplanens samfunnsdel for årene 2015-2027 og 
politisk vedtak, K-sak 106/16, mål for oppvekst 2016-2020. 

SATSNINGSOMRÅDE: Samfunn, næring og kultur: 

• Frøya har et kompetansesamfunn preget av 
samhandling mellom næringsliv, det offentlige 
og frivilligheten 

Fokusområder: 

• Skape helsefremmende skoler og 
barnehager 

• Øke barnas læringsutbytte 

• Øke foreldrekompetansen 
• Stimulere til at ungdom tar høyere 

utdanning og at de etablerer seg 
på Frøya 

Hver virksomhet jobber ut tiltaksplaner ut 
fra overordnede mål 

Felles mål med helse og omsorg 

Forplikte et tverrfaglig samarbeid mellom 

Innen utgangen av 2020 skal Frøyaskolen ligge minst på landssnittet for grunnskolepoeng og 

nasjonale prøver. 

Prioriteringene og resultat 
Frøya kommune har i 2018 også prioritert tidlig innsats - der begynneropplæringen knyttet til 
grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og regning er satt i fokus. Lesing i alle fag er spesielt 
viktig. Oppvekstsektoren er et prioritert satsningsområde for Frøya. 
Til tross for denne satsningen har resultatene fra nasjonale prøver ved 5., 8. og 9. trinn og 
grunnskolepoengene når elevene går ut av 10. trinn, vært for svake de siste årene målt mot resten av 
Skole-Norge. 

En av forklaringsfaktorene kan være at innrammingen og tydeliggjøringen av systematikken rundt 
utviklingsplanen ikke er godt nok forankret, eller at implementeringen av tiltak til den enkelt skole og 
klasserom ikke har vært tilstrekkelige - til tross for godt samarbeidet mellom og på tvers av 
virksomhetene. Dette er viktige fokusområder for inneværende år. 
Det at vi har etablert «Frøyaskolen» som felles bakteppe i vårt utviklingsarbeid er veldig bra. 
«Frøyaskolen» må ytterligere videreutvikles for å sikre og lykkes med det felles løft hva gjelder 
læringstrykk og utbytte ved våre virksomheter og med det resultatbedring på NP og 
grunnskolepoeng. 
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Et utfordringsbilde som har blitt stadig tydeligere er særskilt norskopplæringen (SNO) til flerspråklige 
elever. Frøya kommune har en stor og økende andel fremmedspråklige elever på alle trinn der det er 
en utfordring med å gi god nok SNO - opplæring. 
Selv med fokus på lesing i alle fag og på alle trinn, er ikke dette tilstrekkelig. Derfor utarbeides det nå 
en felles språkplan for mellom- og ungdomstrinnet i «Frøyaskolen». Dette arbeidet er iverksatt, men 
må forsterkes slik at språkplan for mellom- og ungdomstrinnet ferdigstilles og implementeres ASAP. 
Frøya kommune har siden 2017 vært tilknyttet Veilederkorpset. Veilederkorpset tilbyr veiledning 
som støtte til skoleeiere og skoleledere som ønsker å styrke kvalitetsutviklingsarbeidet i skolen. 
Veilederkorpset har gjennom sin veiledning og vurdering bidratt til å konkretisere utviklingsmål for 
«Frøyaskolen» basert på kommunens utfordringsbilde på en meget god måte. 

I Frøya kommune får elevene flere timer undervisning i musikkskolen enn i normalkommunen. 
Frøya kommune har også i 2018 jobbet aktivt med å implementere ny rammeplan vedrørende 
barnehagens innhold og oppgaver. Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og 
oppleves i alle deler av barnehagens pedagogiske arbeid. Også foreldrene er veldig godt fornøyd med 
barnehagene i Frøya. Barnehagene scorer likt eller høyere enn landsgjennomsnittet på alle 
indikatorer. 

Et annet fokusområdene for 2018 har vært å nå målet om NULLMOBBING gjennom å styrke 
relasjonsbyggingen mellom elevene, lærerne, assistentene og hjemmet, samt forsterket fokus på 
varslingsplikten. Det vil si at alle som arbeider på skolen skal følge med på hva som skjer på skolen og 
gripe inn hvis de ser krenkelser som for eksempel mobbing. 

I 2018 hadde vi 30 flyktninger under oppfølging. Alle bosatte flyktninger gjennomgår opplæring som 
fastsatt i lov, og innholdet i «introduksjonsprogrammet» er preget av god kvalitet viser 
brukerundersøkelser. 

PP- tjenesten i Sør- Fosen har ytterligere styrket sitt samarbeid med den enkelte barnehage og skole i 
2018. Målet har vært å være en nærere samarbeidspart og å kunne bidra i arbeidet med hvordan 
læringsmiljøet kan tilrettelegges for et større mangfold i et inkluderende læringsfellesskap i 
klasserommet. 

Digitalisering i skolen 

For å styrke elevenes digitale ferdigheter vedtok Frøya kommunestyre å innføre nettbrett i 2018 for 
alle trinn i grunnskolen. Som en følge av dette ble det utarbeides en strategi for hvordan jobbe med 
digitale ferdigheter innenfor barnehage og skole. Digitale ferdigheter vil si å kunne bruke digitale 
verktøy, medier og ressurser hensiktsmessig og forsvarlig for å løse praktiske oppgaver, innhente og 
behandle informasjon, skape digitale produkter og kommunisere. Digitale ferdigheter innebærer 
også å utvikle digital dømmekraft gjennom å tilegne seg kunnskap og gode strategier for nettbruk. Til 
dette arbeidet har vi benyttet firmaet RIKT as til implementeringen av det digitale læringsbrettet 
(lpad) til alle elever på alle trinn. Opplæringen fortsettes også i 2019. 

Utviklingsplan 2018 for Frøyaskolen 

I vedtatt utviklingsplan for 2018 for Frøyaskolen ble Læring og Læringsmiljø valgt som felles 
fokusområdet. Hvert fokusområde har tre målområder med tilhørende delmål. Enheten utarbeider 
på egen enhet kritiske suksessfaktorer og tiltak med tidsramme for hvert målområde. 
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Naustprosjektet 

Naustprosjektet startet opp i uke 37 i 2018 og består av 2 voksne og 5 elever, 1 jente og 4 gutter. 
Prosjektet er ment for elever som sliter med motivasjon og mestring, og med det manglende læring 
og læringsutbytte. Prosjektet er knyttet til arbeidslivsfaget ved ungdomstrinnet. 

Grønt flagg 

Dyrøy Oppvekstsenter ble som Frøyas første enhet offisielt Grønt Flagg sertifisert i september 2018. 

Grønt Flagg er en miljøsertifiseringsordning rettet mot barnehager og alle typer skoler. Nesset 

barnehage har også sendt sin søknad om å bli sertifisert. De andre enhetene følger fortløpende på. 
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Helse og mestring 
Regnskap 2016 Regnskap 2017 Budsjett 2018 Regnskap 2018 Awik i NOK 

Sum ramme helse og mestring 110142 629 114 373 868 us 047 874 137 823 546 -12 ns 672 

Ramme helse og mestring har et merforbruk i 2018 på 12,775 millioner kr. Dette skyldes flere 

forhold. Barnevernet har et merforbruk på 2,2 millioner kr. NAV-sosialtjenesten har et merforbruk på 

2, 7 millioner kr. Pleie og omsorg (PLO) har et merforbruk på 3,9 millioner kr, og Bo, aktivitet og 

miljøtjeneste (BAM) 4,6 millioner kr, mens familie/helse unntatt barnevern har et positivt avvik på 
659'kr. 

Rådmann går ikke inn på detaljene for barnevernet, annet ennå konstatere at forbruket er økt som 

en følge av et større antall barn under omsorg. Det er helt klart et uttalt mål fra rådmann å bruke 

mere penger på forebyggende barnevern enn prosesser knyttet til omsorgsovertakelser, og rådmann 
vil derfor jobbe videre med dette. 

Forbruket for NAV-sosialtjenesten er økt fra 2017. Avviket i forholdet til budsjettet er 2,7 millioner kr. 

Mottakerne er rettighetsbrukere etter lov, så det har vært utfordrende å iverksette tiltak for å 

begrense forbruk. Tendensen er lik som i landet og det mest bekymringsfulle er at det er stadig flere 

unge som faller utenfor arbeidslivet. Rådmann setter nå i gang et eget ungdomstiltak på bakgrunn av 

de urovekkende antall unge som registrerer seg på NAV. Samtidig har kommunen også andre sårbare 

grupper det må jobbes med for å stimulere til arbeid og aktivitet. 

Pleie og omsorg har et merforbruk i 2018 på ca. 3,9 millioner kr. Dette skyldes i hovedsak merforbruk 

på forbruksartikler, og ekstrautgifter i forbindelse med vikarbyrå. Merforbruket med forbruksartikler 

er justert i budsjettet for 2019 med ca. 1,8 millioner kr, samt en økning på 0,8 millioner kr til 

dementavdelingene. Utgiftene til vikarbyrå er høye som en følge av at virksomheten må leie inn 

kompetente vikarer for å ivareta en forsvarlig drift. Det er brukt ca. 2,5 millioner på sykepleie

vikartjenester i 2018. Dette ansvarsområdet ender da med et underskudd på ca. 250'kr. Den største 

utfordringen med vikartjenestebruk er innenfor BPA- tjenesten, her har tjenesten brukt ca. 3,8 

millioner i 2018 og har et overforbruk på ansvarsområdet på ca. 2,7 mill. Rådmann har nå forhandlet 

frem en rammeavtale for vikar innleie som kan senke utgiftene noe. Rådmann jobber videre med å få 

faste folk i stillingene, og å tenkte alternativt for å dekke forsvarlig drift. 

Bo, aktivitet og miljøtjenesten har en merforbruk på 4,6 millioner kr. Dette skyldes i helhet mindre 

refusjon for ressurskrevende brukere enn det er budsjettert med. I forbindelse med 

regnskapsavleggingen for 2017 ble kommunen gjort oppmerksom på at regelverket rundt 

refusjonsordningen til ressurskrevende brukere ble strammet betydelig inn og at innslagspunktet for 

refusjon ble endret. Dette medførte at kommunen ikke fikk samme refusjon for utgifter som 

kommunen fikk året før. Rådmann har endret dette for 2019, og den budsjetterte refusjonen for 
2019 ligger på samme nivå som faktisk refusjon i 2018. 

Familie og helse har et positivt awik for 2018 som i hovedsak skyldes tilskudd fra fylkesmannen og 

helsedirektoratet til styrkning av helsesøster- og skolehelsetjenesten, samt etablering av 

ungdomskontakt på opptrappingsmidler fra tilskudd på kommunalt rusarbeid. Midlene ble ikke brukt 

fullt ut i 2018 da økningene i årsverk ikke hadde helårsvirkning, samt at tiltak på 50 % økt stilling av 
jordmor ikke ble iverksatt. 
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Mål for tjenestene 2017 
Virksomhetene har jobbet ut fra følgende mål i kommuneplanens samfunnsdel samt vedtak i K-sak 

43/16. Målene er i tillegg brutt ned på den enkelte virksomhet med tiltak til hvert mål. 

Fi•lc ende foku1/ utvikllnc1områder for helH oc om10,cstjenest•n• ble ve dtatt i KST 28.4.16 

Avdelinc Sykehjom Beinskardot Hjemmotjenesten Funksjonshemm•d• Famili•, h•I••• r•hab 

Fokusom råde 2016-2018 Morgendagens omsorg Morgendagens omsorg Morgendagens omsorg M orgendagens omsorg M orgendagens tj enester 

Fokusområde 2016- 2018 Tjenesteutvikl ing Tjenesteutvikling T)l!nesteutvikling Tjenesteutvikl ing Tjenesteutvikling 

Fokusområde 2016-2018 Kvalitetssikring Kvalitetssikring Kvalitetssikring Kvalitetssikring Kvalitetssikring 
Internkontron Internkontroll Internkont roll Internkontroll In tem kontroll 

Disse fokusområdene settes inn i e n sammenheng- RØD TRÅD - med måle ne i kommuneplanens sa mfunnsdel. 

Prioriteringene og resultat 
Det store prosjektet «morgendagens omsorg» har tatt mye tid og ressurser. Det har vært jobbet 

målrettet i 4 delprosjekter; tomteerverv og regulering, nytt helsehus og omsorgsboliger, 

organisering, bemanning, ny driftsorganisasjon og velferdsteknologi. 

I 2018 ble detaljreguleringsplan for Bekken politisk godkjent, det ble foretatt geotekniske 

undersøkelser av grunnforholdene, og det er også startet planlegging i fh. til nødvendig infrastruktur. 

Ny modell for fremtidig kjøkkendrift i det nye helse- og omsorgssentret ble også vedtatt, hvor kok

kjøl prinsippet skal være den nye modellen for framtida. I dette ligger også I større grad produksjon 

av mat ut til innbyggerne, samt mulighet for produksjon av måltider til skolene. I juli 2018 ble det lyst 

ut en arkitektkonkurranse hvor tre tilbydere leverte forslag. Nytt helsehus og omsorgsboliger vil 

medføre store økonomiske investeringer for framtida, og det har vært sentralt å finne måter å drifte 

og organisere tjenestene på som er bærekraftige. Helse og mestring har jobbet med forslag til ulike 

modeller for organisering. Hva som bør knyttes opp mot hverandre i forhold til bemanning, 

kompetanse, og hvilke brukergrupper som bør knyttes tettere sammen. I dette bildet er det også satt 

fokus på heltidskultur. Utformingen av det nye helse- og omsorgssentret vil også være avgjørende for 

større fleksibilitet når det gjelder bruken av fagkompetansen framover. 2018 har hatt stor fokus på 

endrings- og utviklingsarbeid for å få til et best mulig helhetlig og sømløst tjenestetilbud. Brukerne 

skal møte en tjeneste hvor ansatte samarbeider på tvers av avdelinger og tjenester, og på tvers av 

forvaltningsnivå. I dette ligger også et tettere samarbeid med spesialisthelsetjenesten for å gi de 

kommunale tjenestene større innflytelse, samt å gi innbyggerne våre større valgmulighet/ tilbud 

lokalt. Det er lagt en plan for innføring av velferdsteknologiske løsninger både for helsehus, 

omsorgsboliger og hjemmeboende brukere. Det er også kartlagt mulige teknologier i digital 

medisinoppfølging, og digitalt tilsyn prøves nå ut i omsorgsboliger for å testes ut. Det ble i august 

2018 tilsatt egen prosjektleder for velferdsteknologi, som blant annet skal ha ansvar 

velferdsteknologiske løsninger i det nye helse- og omsorgssentret, samt for hjemmeboende brukere. 

Helsesenteret antas å være ferdig medio 2021. 

Ple ie- og omsorgstjenesten er med de ulike avdelingene i positiv endring og utvikling. Fokus på 

holdningsskapende arbeid nytter, og er også med på å gi bedre tjenester til brukerne. Virksomheten 

har også fått på plass en god og forsvarlig internkontroll, og har hatt fokus på utarbeidelse og 

implementering av gode rutiner og retningslinjer. Dette har også stor fokus fremover. Pleie- og 

omsorgstjenesten har jobbet mye med morgendagens omsorg, med alt dette innebærer, og ser frem 

til å komme i gang med byggingen. 
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Det er jobbet mye med sykefravær og nærvær, NED- prosjektet har vært en viktig ressurs i dette 

arbeidet og tjenesten hadde en sykefraværsnedgang på 1,0 % fra 2017. Korttidsavdelingen og 

miljøavdelingene som har hatt veldig høyt fravær tidligere år, har hatt en enda større nedgang. 

Tjenesten er opptatt av å holde fraværet nede over lengre tid, og dette krever kontinuerlig jobbing. 

Virksomheten ble resertifisert som livsgledehjem i november og det jobbes godt og kontinuerlig med 

målene i livsgledearbeidet. 

Tjenesteområdet til mennesker med nedsatt fun ksjonsevne har gjennom året jobbet mye med å 

målet at brukerne skal ha en meningsfull og aktiv livssituasjon basert på deres interesser, ønsker og 

behov. Målet er å kunne yte et helhetlig tilbud basert på brukerens ressurser og vedtak som er fattet, 

samt gi bistand og veiledning til familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver. Årets 

brukerundersøkelser viser at virksomheten har brukere og pårørende som stort sett er fornøyd med 

tjenestene som leveres. Medarbeiderundersøkelsen viser at ansatte ønsker ekstra fokus på en 

mestringsorientert ledelse og relevant kompetanseutvikling. Ansatte står overfor mange utfordringer 

gjennom sin arbeidsdag som krever at de er både faglig og etisk oppdatert. Det har vært en del uro 

og utforende oppgaver knyttet til tjenesteleveransen innenfor dette tjenesteområdet, blant annet 

trusler og vold i arbeidshverdagen. Dette har lederne tatt tak i og jobbet frem retningslinjer og gitt 

ansatte opplæring på. På enkelte tjenesteområder har året vært preget av høyt sykefravær, noe som 

har påvirket arbeidsmiljøet og tjenesteleveransen. Det har ført til frustrasjoner og påvirket til tider 

motivasjon i arbeidsgruppene. De som har stått i jobb året gjennom har ofte kjent på belastningen og 

følelsen av å ikke kunne levere optimale tjenester for brukerne. Virksomheten har en engasjert og 

dyktig personalgruppe, som jobber mot de målsettinger som er satt og ønsker kun det beste for 

brukerne. For å forbedre arbeidshverdag, må ledelsen og ansatte fortsette å jobbe med nærvær og 

arbeidsmiljø på tjenesteområdene. Enn ser også en del endring i behovene hos brukerne. Det blir 

viktig å kartlegge og evaluere tjenesteleveransen fremover, samt at en må kartlegge behovet for 

kompetanseheving hos ansatte for å møte de oppgaver og endringer vi står i. 

Oppfølgingstjenesten (tjenester til mennesker med alvorlig og langvarig rus- og /eller psykisk 

lidelse) har etablert en boligtjeneste med personalbase hvor det i dag bor 3 brukere. Det arbeides 

med utvidelse av dette tilbudet for å kunne imøtekomme et fremtidig behov. Det er også etablert et 

ambulant tjeneste med oppfølgingstjeneste for hjemmeboende. Dette tilbudet gis gjennom kontakt 

med en oppfølger hjemme i egen bolig eller gjennom samtaler på kontoret. Tjenesten skal ivareta et 

helhetlig behov utfra de målsettinger brukeren selv har. Det har også vært jobbet med å utvikle 

dagtilbud for målgruppen, å ha noe meningsfullt å fylle dagen med og som gir struktur og mestring. 

Grunnkompetanse i tjenesten ivaretar godt miljøarbeidet som ytes. Imidlertid er det noe mangel på 

erfaring fra kompleksiteten og utfordringene knyttet til brukergruppen. Det er noe spesialisert 

kompetanse i tjenesten som imidlertid i størst grad kommer til anvendelse innenfor ambulant 

tjeneste. Dette har gitt en del utfordringer i løpet av 2018. Dette har medført mindre tid og fokus på 

det administrative - og overordnede arbeidet med blant annet kvalitetssikring, fagutvikling og 

organisering på tjenesteområdet. I disse utfordringene har personalgruppen fremvist stor grad av 

fleksibilitet og ønske om utvikling og læring der tjenesten har kunnet gi oppgaverelatert kompetanse. 

Det er gjennom året gitt praksisrelevant kompetanse som har ledet til at personalgruppen har 

utviklet seg i sin rolle og i forhold til sine oppgaver. Erfaring og utvikling av robusthet tar imidlertid tid 

og tjenesten har behov for videre utvikling. 

Familie og helse, avdeling friskliv og mestring opplevde at rehabiliteringsoppgavene til 

hverdagsrehabiliteringsteamet var få i 2018, men de har jobbet bra med andre viktige oppgaver. 

Friskliv og mestring er en avdeling med ulike tjenester, og det er mye bra arbeid som skjer i alle 

tjenester til tross for at det har vært en del vikarer pga en del sykdom og fravær. Frisklivssentralen 
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med psykisk helse har stabilisert seg som en god og forutsigbar tjeneste for kommunens innbyggere. 

Det har vært 152 deltakere i ordinær frisklivsresept, med friskliv ung og styrke og balansegruppen. 

For avde ling helsest asjon har 2018 har vært et spennende, men krevende år med flere ansatte 

under utdanning. Flere prosjekt og utviklingsarbeid er på gang, og en generell høy aktivitet på mange 

områder både innad i tjenesten og i samarbeid med andre tjenester. Samtidig har helsetjenesten for 

barn og unge innværende år fått et betydelig personellmessig løft. Ungdom- og familieveileder er 

igjen blitt en del av helsestasjonens personale, jordmorstilling er planlagt økt med 50% og det er 

opprettet nye stillinger for helsesykepleier og ungdomskontakt. Dette vil bedre tilbudet til barn og 

unge, men også lette arbeidspresset de øvrige ansatte har hatt over tid. Videre utvikling av 

tjenestetilbudet til barn & unge er så vidt kommet i gang, og vil være et av tjenestens fokusområder 

for neste år. Inneværende år har vært preget av «å holde hjulene i gang» og tjenesten har i stor grad 

klart å opprettholde tjenestetilbudet som tidligere år, men revidering og utarbeidelse av 

rutinebeskrivelser er ikke gjennomført som planlagt. Dette arbeidet må prioriteres i 2019. I 2018 ble 

det født 63 barn på Frøya. 

I løpet av 2018 har totalt 105 barn hatt kontakt med barneverntjenesten på en eller annen måte. 

Barneverntjenesten har i samme periode mottatt litt over 60 bekymringsmeldinger. De aller fleste av 

disse har gått til undersøkelse. I 2018 gjennomførte tjenesten totalt 61 undersøkelser. Totalt ble det 

gitt 56 omsorgs- og hjelpetiltak i løpet av året. Frøya kommune hadde i utgangen av 2018 totalt 11 

barn under omsorg. Alle disse har fått lovpålagte oppfølgings- og tilsynsbesøk. 

I løpet av 2018 har barneverntjenesten aktivt benyttet Familieråd i sitt arbeide. Metoden er med på å 

sikre mer medbestemmelse fra barn og familier, og tjenesten har fått utelukkende gode 

tilbakemeldinger fra de som har mottatt tilbudet. Barneverntjenesten har i tråd med nasjonale 

føringer fokus på barnets stemme i egen sak, og er opptatt av å innhente og dokumentere hva barn 

selv tenker og er opptatt av i sin hverdag. 2 saksbehandlere i tjenesten er blitt sertifisert som ICDP

veiledere i løpet av 2018. Det er gjennomført en runde med øvelsesgrupper i løpet av 2018 med gode 

tilbakemeldinger fra familiene som deltok. Dette skal brukes videre i kommunenes satsning på 

«ØYA», samt i tiltaksjobbing i tjenesten. Man ser stadig økende krav til kompetanseheving i 

barnevernsfeltet, og det må jobbes videre med tiltaksutvikling og metode i det barnevernfaglige 

arbeidet. Som et ledd i dette har Fylkesmannen i Trøndelag i 2018 delt barneverntjenestene i fylket 

inn i regionale læringsnettverk som sammen har som oppgave å se på muligheter for samarbeid og 

utvikling av tjenester. Dette skal det jobbes videre med i 2019. 

Gjennom året 2018 har PLO, BAM og familie/helse deltatt i egen utviklingsprosess for ny organisering 

av rus og psykisk helse. 

Målsetningen for de kommuna le tjenestene i NAV er å bidra til forebygging og redusering av 
fattigdom, fremme sosial inkludering og bidra til å bygge et sterkere sosialt sikkerhetsnett. Øke 
mulighetene for hver enkelt mottaker av sosial stønad å bli selvforsørget. NAV Frøya registrerer at 
antall søknader på økonomisk sosialhjelp er nesten tredoblet de siste 10 årene. Dette gjenspeiler et 
samfunn som har langt flere med utfordringer blant sine innbyggere enn tidligere. En ser at 
kompleksiteten i hver brukersak øker og en økning blant søkere med forsørgeransvar for barn. Det er 
derfor viktig å gjøre de gode individuelle og konkrete vurderinger som er nødvendig, slik at den 
enkelte får den oppfølgingen de har krav på etter målsettingen. Det er et mål unngå at noen blir 
gående på sosial stønad i lengre perioder enn hva som er nødvendig, men får muligheten til å komme 
i arbeid. 
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Kultur og idrett 
Regnskap 2016 Regnskap 2017 Budsjett 2018 Regnskap 2018 Awik i NOK 

Sum ramme kultut og idrett 4 920 479 7 146 264 6 779 963 8 074 029 -1294 066 

Kultur og idrett har et merforbruk på ca. 1,3 millioner kr. Dette skyldes i hovedsak merforbruk på 

Frøya kulturhus. Merforbruket skyldes drifts og lønnsutgifter for å drive og ha et aktivt og 

flerkulturelt kulturhus. For 2019 er rammeområdet tilført 1 million for å opprettholde driften. 

Mål for tjenestene: 
Kultur og næring jobber ut fra følgende mål i kommuneplanens samfunnsdel for årene 2015-2027 

:~~~"/.,,,,; ·•:~ .... n~; ·:·~'.;· ',·,.••. ··'\~~i:;~~t~:.r_.;:\:.,· .(t': 
''.i,~AT~NINGSOMRADE: Samfun~,~Næring og · 
'jKultur '' . .. ~:. 
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i. ' ,, 
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-~ '.'J 
··A 
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Overordnet mål: Frøy~ er.et godt sted å ,'f, . . . . i 
leve · . . : · ·, 

SATSNINGSOMRÅDE: Levekår og folkehelse 

Overordnet mål: Alle innbyggere på 
Frøya har like muligheter til en 
meningsfull hverdag med høy 
livskvalitet, uavhengig av sosial og 
kulturell bakgrunn 

Prioriteringene og resultat 

Frøya bibliotek 

Fokusområder: 

• Frøya er et attraktivt som bosted 
• Frøya er et inkluderende samfunn 
• Utvikle gode arene for organisert og 

uorganisert aktivitet 

• Arbeide for et mangfoldig fritidstilbud 
• Legge til rette for levende grender 
• Bygge gode idretts- og nærmiljøanlegg 

Hvert tjenesteområde jobber ut 

tiltaksplaner ut fra overordnede mål 

I 2018 var biblioteket fokusert både på barn, ungdoms litteratur og litteratur for voksne. 
Målet var å øke antall av voksne lånere, å komme med et godt tilbud til dem. 

Samtidig jobber biblioteket videre med å få barn til å lese og bruke biblioteket. Det er barn fra hele 
kommunen som bruker Frøya bibliotek. På grunn av lokalisering er det Sistranda skole som bruker 
biblioteket mest, men andre skoler og barnehager kommer også på besøk. Elever fra Sistranda skole 
besøker biblioteket daglig. Hvert klassetrinn kommer min. 1 gang per uke for å låne og levere bøker, 
også for å lese på biblioteket eller å ha aktiviteter sammen med sine lærere. Biblioteket arrangerer 
informasjonsmøte med opplæring for alle klassetrinn. Eldre barn og ungdommer deltar også i 
søkekurs. Vi samarbeider med VGS. 

Biblioteket arrangerer for barn og ungdommer fremdeles mange arrangementer. Det er bl.a. 
lesestund minst 1 gang per måned, lesestund for barn i barnehagealder 1 gang per uke, sjakk for barn 
og ungdom 1 gang per uke, forfatter besøk, morsmålsdag, Nordisk litteraturuke, bokdag, høstferie 
med sjakk og matte, temautstillinger, 2 forskjellige lesekampanje: sommerles og vårt eget prosjekt på 
kommunal nivå: med kinobilletter og billetter til svømmehallen som premie for vinnere. 
Biblioteket samarbeider med skoler og barnehager i kommunen og med andre aktører (for eks. 
samarbeid med miljøuka, folkehelseuka). Biblioteket deltok i «Bli kjent dag» for VGS. 
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Frøya hallene 

Frøyahallen har gjort noen endringer i 2018. Vi ble 1.juli igjen samlokalisert med Frivilligsentralen. 
Dette for å styrke både arbeidsmiljø og funksjonalitet. Vi har også fått på plass den siste 50 % 
stillingen som kulturmedarbeider etter at den ble utlånt til Frivilligsentralen som en midlertidig 
løsning. 
I tillegg til vanlig drift så har primæroppgaven i 2018 vært å få til samarbeidet i helhetlig idrettspark 
som i dag heter Frøya Arena. Det har fungert godt så aktiviteten har tatt seg kraftig opp. 
Basishallen har åpen hall hver lørdag og det er godt besøkt. I tillegg har det vært arrangert 85 
bursdager for barn i basishallen, det er veldig populært. 
Ungdomsbasen har også hatt en oppsving, og her er det i snitt ca. 40 stykker hver gang. Det vurderes 
også om det skal åpnes for en dag til i 2019. 
BUA har økt utlånet, men det jobbes med å få til høyere aktivitet der også. 
PlayPulse prosjektet som var et samarbeid med St.Olav i Trondheim er avsluttet men det er bestemt 
videreført i regi av Frøya kommune og Frøya hallen. Etter at vi åpnet dørene på heltid og gjorde 
rommet tilgjengelig for alle har aktiviteten skutt i været. 
Svømmehallen har startet med renoveringsprosjektet. Dette er planlagt og skal skje i 2019. Vi håper 
at dette skal bidra til en bedre svømmehall og forhåpentlig vis bedre og utvidede åpningstider for 
kommunens innbyggere. 

Frøya Frivilligsentral 

Frøya Frivilligsentral har hele Frøya kommune som sitt virkeområde. Formålet er å stimulere til økt 
frivillig innsats gjennom mobilisering av frivillige til ulike aktiviteter som styrker det sosiale nettverket 
og øker livskvaliteten til mennesker i nærmiljøet. Sentralen skal også fokusere på ressurser og 
nettverksbygging mellom enkeltpersoner, frivillige lag/foreninger og offentlig sektor. 
Gjennom året er har det vært mange ulike aktiviteter, og rekruttering av frivillige har vært 
utfordrende. Sammen med morgendagens omsorg ser vi nå på muligheten for å kunne digitalisere og 
forenkle det å være frivillig. Dette arbeidet er viktig også framover. Frøya Frivilligsentral sammen 
med Frøya hallene har over tid utviklet seg til å bli en møteplass for folk i ulike aldre. Lokalene leies 
ofte ut til lag og foreninger. 

I 2018 flyttet frivilligsentralen til Frøya hallene. Vi ser fordelene i at man er samlokalisert med at 
daglig leder har kollegialt nærvær og man sammen kan skape mere tilbud på tvers av avdelingene. 

Frøya kult urhus 

Frøya kulturhus hadde et svært produktivt år i 2018. Fokuset var først og fremst økt aktivitetsnivå på 
kino og kulturarrangementer, bredde i kulturtilbudet, samt større satsning på målgruppen ungdom. 

Kinotallene viser jevnt godt besøk. Nytt av året: Jazzkafe, kulturkafe, kinobursdag og en innendørs 
oppsetning av Titranspelet. 

Aktiviteter 2018 
Totalt ble det arrangert 42 konserter og forestillinger av ulik sjanger og uttrykk i 2018.Totalt ble 
Storsalen utleid 44 ganger til næringsliv, private/kommunale arr. o.l. i 2018.Totalt ble det 
gjennomført 274 kinoforestillinger i 2018. 

Publikumstall i 2018: 
Det ble solgt 11 213 billetter i 2018. 

Museum og kulturvern 

Det arbeides jevnt med handlingsplana for kulturvern. Flere av tiltakene er allerede igangsatt og 
ferdigstilt. 
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Det har vært stor fokus på Stabben Fort. Bevilgningen brukes på sikring og utbedring. Det er montert 

sikringsgjerder ved alle tunnelåpninger. Sammen med fylkeskommunen er det tegnet og planlagt 
utbedring av kommandotårnet, og oppgradering av utstillingen. 

Som en del av forberedelsene mot 120-årsmarkeringen av Titranulykka, ble det i samarbeid mellom 

frivillige og kommunen laget en oppsetning av «Titranspelet» i kulturhuset i april. Som en del av 

arrangementet ble det laget en åpen utstilling i kulturhuset. 

Politikerne vedtok i etterkant av forestillingen at markeringen i 2019 skal foregå på Moldhaugen på 
Titran. Arbeidet med ute-spel kom i gang etter sommerferien. 

Kommunen samarbeider med fylket om etablering av KUL-MIN på Titran. Det skal settes opp 4 skilt, 
med tema; Titranulykka, Stabben Fort, Sletringen og Fiskeværet Titran. 

Frøya kommune er representert i samarbeidsmøter, i lag med andre kystkommuner som ligger 

innenfor den siste etappen i Kystpilgrimsleia. Dolm er vårt hovedknutepunkt, med satellitter både til 

Titran og Sula. Pilgrimene har mulighet for å stemple sine pass ved Sula kapell og ved Titran kapell. 

Frøya Arena 

Frøya Arena erstatter navnet på helhetlig idrettspark. Frøya Arena er et samarbeidsprosjekt mellom 

Frøya Storhall AS og de kommunale tjenestene innen kultur og idrett. Formålet med Frøya Arena er å 

gjøre alle kommunale tjenester innen kultur og idrett og Frøya Storhall tilgjengelig til kunder. Det er 
etablert ett kontaktpunkt som lager «pakker» til tilbyderne. 

Det arbeides nå med å lage en hjemmeside for Frøya Arena og markedsføring og lett tilgjengelig 

informasjon. Det er også etablert et samarbeid med Frøya næringsforening om prosjektet. 
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Teknisk 
Regnskap 2016 Regnskap 2017 Budsjett 2018 Regnskap 2018 Awik i NOK 

Sum ramme teknisk 26 250 140 34 287 677 28 862 794 37 257 049 -8 394 255 

Teknisk har et merforbruk på ca. 8,4 millioner kr. Dette skyldes flere forhold. Hovedsakelig skyldes 

dette lønnskostnader som ikke er budsjettert, for høye inntektskrav til bl.a. byggesak og oppmåling, 

kommunale avgifter og strømutgifter. Rådmann har som en følge av merforbruket i 2017 og 2018 

gjennomgått budsjettet når 2019 skulle legges, og har rettet opp de feil som har oppstått de siste 
årene. 

Mål for tjenestene: 
Virksomheten jobber ut fra mål i kommuneplanens samfunnsdel for årene 2015-2027. Virksomheten 

utfører tjenester innenfor et bredt spekter, der alle 4 satsningsområdene i samfunnsplanen er 
styrende. 

SATSNINGSOMRÅDE: Levekår og folkehelse 

• Overordnet mål: Alle innbyggere på 
Frøya har like muligheter til en 
meningsfull hverdag med høy 
livskvalitet, uavhengig av sosial og 
kulturell bakgrunn 

SATSNINGSOMRÅDE: Natur, miljø og klima 

• Frøya har et rent naturmiljø som 
grunnlag for en god folkehelse, et stort 
naturmangfold og en trygg 
matproduksjon 

SATSNINGSOMRÅDE: Samfunn, natur og næring 

• Frøya er et godt sted å leve 

SATSNINGSOMRÅDE: Organisasjonen Frøya 

kommune 
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• Overordnet mål: Frøya kommune er en 
fremtidsrettet og innovativ tjenesteyter 
og arbeidsgiver 

Fokusområder: 

• Gode innkjøpsprosesser i tråd med lov 
om offentlige anskaffelser 

• God og effektivt saksbehandling 

• God oppfølging av økonomi i alle ledd i 
virksomheten 

• Fokus på prosjektstyring, 
investeringsprosjekter 

• Vektlegge tiltak innen natur, miljø og 
klima 

• Fokus på at Frøya kommune har et 
velfungerende oppdatert planverk 



Prioriteringene og resultat 
Virksomheten jobber ut fra mål i kommuneplanens samfunnsdel for årene 2015-2027. Virksomheten 

utfører tjenester innenfor et bredt spekter, der alle 4 satsningsområdene i samfunnsplanen er 

styrende. Hovedsatsningsområder for teknisk avdeling: 

• Gode innkjøpsprosesser i tråd med lov om offentlige anskaffelser 

• God og effektivt saksbehandling 

• Redusere sykefraværet og iverksette tiltak for oppfølging av sykemeldte 

• Rekruttere og ivareta gode medarbeidere 

• Daglig oppfølging av økonomi i alle ledd i virksomheten 

• Vektlegge tiltak innen natur, miljø og klima 

Økonomi 
Det er foretatt en rammejustering i løpet av året, men dette er ikke tilstrekkelig for å dekke inn alle 

overskridelser i budsjettet. Ved gjennomgang av regnskapet for 1. halvår ble det funnet betydelige 

avvik som har medført et stor underskudd også i 2018. Dette må ses på som en videreføring av de 

overskridelser man hadde i regnskapet for 2017. Bl.a. er det store avvik mellom budsjettert lønn og 

faktisk lønnsutbetaling. Dette utgjør ca. kr. 6.500.000,- inkl. sosiale utgifter. Bakgrunnen for dette er 

at personell ikke finnes i lønnsarkene som lå til grunn for budsjettet og det er derfor foretatt en 

betydelig feilbudsjettering av lønn. Videre er det betydelig svikt i gebyrinntekter (plan, byggesak og 

oppmåling} som utgjør ca. kr. 1,4 mill. En god del av denne svikten skyldes at man ikke har overholdt 

saksbehandlingsfrister, samt at det i gebyrregulativet var «uteglemt» gebyr for behandling av 

reguleringsplaner som medførte at man ikke hadde hjemmel for å kreve gebyr. Dette ble opprettet 

høsten 2018. Resten av svikten skyldes mindre byggeaktivitet og ikke minst at det har vært 

budsjettert med urealistiske inntekter på gebyrer. 

I og med at det er store feil i budsjetteringen for 2018, så har dette medført et stort underskudd. 

Teknisk sjef har selvsagt hatt fokus på dette hele høsten, men det var ikke mulig å rette opp hele 

dette avviket uten at dette ville få store og uakseptable følger for våre tjenester. Det ble derfor et 

stort behov for rammejustering og teknisk sjef frem la et forslag administrativt for budsjettjustering 

hvor bare deler av dette behovet ble dekket. Det ble i denne forbindelse tilført midler til el-utgifter, 

samt at det ble en rammejustering for brannkapitlet i budsjettet. 

De store budsjettoverskridelser som følge av feilbudsjettering/underbudsjettering kan oppsummeres 
slik: 

• Lønnsutgifter med sosiale utgifter: 
• Svikt i gebyrinntekter: 

• Bruk av ekstern hjelp til saksbehandling/klagebehandling (ikke budsjettert) 

• Driftsavtale med fylkeskommunen vedrørende FKK - underbudsjettert 

• Vakthold i forbindelse med Dyrøy ferjeleie påske/pinse m.m 

Hovedinntrykk og konklusjon 

kr. 6.600.000,

kr. 1.400.000,

kr. 500.000,

kr. 400.000, 

kr. 300.000,-

Virksomhetsleder sluttet i sin stilling 01.06 og stillingen ble utlyst to ganger uten å lykkes å få 

rekruttert ny teknisk sjef. Det ble med bakgrunn i dette igangsatt en OLJ-prosess som endte opp i at 

teknisk ble delt i to, henholdsvis Forvaltning og Bygg/Kommunalteknikk. Begge 

virksomhetsstillingene ble utlyst og nye medarbeidere tilsatt som tiltrer 01.01.2019. I mellomtiden 

har tidligere teknisk sjef vært vikar fra 01.06 og ut året. 
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Det er klart at et skifte av virksomhetsledere og en OLJ-prosess tar energi fra våre medarbeidere, 

men dette ble sett på som helt nødvendig for at man kunne ruste virksomhetene for å møte 

fremtidens utfordringer. Dette ikke minst ut fra den store aktiviteten og vekst i kommunen med 

påfølgende økende folketall som gir store utfordringer på teknisk område i Frøya kommune. Antall 

saker til behandling øker, samtidig som saksbehandlere merker en tendens til økende antall 

henvendelser fra kommunens innbyggere generelt. I kommunens egen regi er det også stor aktivitet 

med etablering av kommunale byggefelt, næringsareal og byggeprosjekter som for eksempel 

Morgendagens omsorg. I takt med den økende utadrettede aktiviteten jobber teknisk med å få på 

plass gode rutiner for den daglige driften, slik at saksbehandlingen skjer mest mulig effektiv og at den 

enkelte som henvender seg til kommunen opplever likebehandling og at henvendelsen svares ut i 

henhold til gjeldende saksbehandlingsregler. 

Vi har de senere årene opplevd stor «turnover» når det gjelder ansatte innen plan/byggesak. Dette 

medfører at mye tid går med til opplæring av nytilsatte, samt at rekrutteringsprosesser tar lang tid, 

slik at medarbeidere har sluttet før nye medarbeidere har tiltrådt stillingene. 

Innenfor VAR-området er det stor aktivitet for å kunne levere gode vann og avløpsordninger både for 

den enkelte husstand og for industrien. Flere store prosjekter er under arbeid med blant annet 

bygging av høydebasseng, ringledning og kommunale avskjærende ledninger på avløpssiden. I tillegg 

til dette jobber kommunen med kartlegging og tiltak for å møte nasjonale og internasjonale 
utslippskrav både for egne anlegg og spredt avløp. 

2018 har vært et utfordrende år, hvor virksomhetsleder og avdelingsleder plan/byggesak sluttet, 

samt at bemanningen har vært på et minimum. Dette har medført stor belastning på våre ansatte 

som har forsøkt etter beste evne å holde saksbehandlingstiden innenfor lovbestemte tidsfrister. 

Med den nye organiseringen som gjelder fra 01.01.2019 og med styrking av 

forvaltningsvirksomheten så mener vi at det vil bli et større fagmiljø som vil medføre at vi beholder 

medarbeidere. 
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Inntekter og Finans 

8000 Frie inntekter. 
9000 Finans 

9990 Årets regnskapsmessige resultat 

Regnskap 2016 Regnskap 2017 Budsjett 2018 Regnskap 2018 Awik i NOK 

-312 288 372 -350 404 225 -431023 616 -424 371 763 -6 651853 
40375 482 48 849 509 130 300 078 108 839 266 21 460 813 

0 23649934 1673808 0 1673808 

Kommunens skatteinntekter (netto av skatteinntekter og rammetilskudd) har et avvik i forhold til 

budsjett på ca. 7 millioner kr. Dette skyldes at selv om den totale skatteinngangen til kommunen har 

økt, så har skatteinntektene til Frøya kommune blitt mindre. Dette skyldes at personskatten har en 

minking, mens det er en økning i selskapsskatten. Kommunen får sine inntekter fra personskatten, 
mens staten får inntektene fra selskapsskatten. 

Kommunen avkastning på fond som Grieg lnvest forvalter, hadde også et avvik på ca. 8,3 millioner kr. 

Dette skyldes forhold utenfor Norge som påvirker det nasjonale og internasjonale aksje og 

pengemarkedsfond, og skjedde i sin helhet i 4.kvartal 2018. 

Kommunen hadde også store ekstrainntekter fra Havbruksfondet i 2018, på ca. 103 millioner kr. Hele 

dette beløpet ble i en budsjettjustering avsatt til disposisjonsfondet. I forbindelse med 

årsavslutningen, fulgte rådmann økonomireglementets strykningsregler, og måtte stryke deler av 
denne avsetningen, totalt ca. 29,6 millioner kr. 
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Investeringene 
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Avvikene i skjemaet er knyttet opp mot startlån. Kommunen har lånt ut totalt ca. 26 millioner i 

startlån 2018. Kommunen har i tillegg mottatt ca. 9,7 millioner i avdrag for hele porteføljen av 

startlån. Kommunen har ikke tidligere hatt praksis med å budsjettere dette. Veksten i startlån de 

siste årene, gjør imidlertid at denne posten i investeringsregnskapet har økt betydelig. Rådmann vil 

for fremtiden budsjettere dette, på lik linje med de øvrige postene i investeringsregnskapet. 

Regnskapsskjema 2 B 

Regnskap Regnskap 
2018 Budsjett 2018 2017 

Investeringer valgte tiltak: 

110011 Tilskudd til øyrekka 54 552 0 963 656 

340003 NYE SENGER SYKEHJEMMET 0 100 000 0 

550001 Bygging av bod Moa midtre 113 763 0 23 939 

551306 NORDSKAG OPPVEKST5ENTER 0 0 153 401 

551307 MAUSUND SVØMMEHALL 0 0 217 203 

551313 FRØYAHALLEN 0 0 234 460 

551314 BOLIGOMRÅDE BEINSKARET 89770 246 787 137144 

551315 NÆRINGSAREAL 771 621 800 000 531 846 

551317 SENTRUMSOMRÅDE 0 0 2 267 

551324 VASSVERKSUTBYGGING 0 0 521181 

551326 KLOAKKUTBYGGING 0 0 883 813 
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551327 ALMENNINGSKAIER 85 375 100 000 717 044 

551328 TRAFIKKS! KKERH ETSTIL TAK 250 000 0 539 157 

551329 ASFALTERING KOMM. VEGER 0 0 258 358 

551332 TOMTESALG 1339 440 0 219 010 

551336 SKARPNESET NÆRINGSPARK 0 5 000 000 0 

551341 Ny brannstasjon 26 556 563 26 605 587 218 717 

551342 Dyrøy oppvekstsenter 0 0 90 077 

551343 BOLIGFELT HOLAHAUAN 92 724 100 000 2 098 352 

551345 ADRESSE PROSJEKT 19 721 50 000 359 107 

551347 FJERNVARMEANLEGG· SISTRANDA SENTRUM 2 886 618 2 443 324 267 627 

551351 Opprusting Frøya kommunehus 0 0 111345 

551352 Kommunale veier 726 640 1000 000 0 

551356 Kombinert tankvogn 1217 165 1200 000 0 

551358 LIGGEKAI SISTRANDA 340109 100 000 0 

551361 Oppgradering uteområdet på Sistranda/Hamarvik 192 142 100 000 0 

551364 VANNFORSYNING SISTRANDA·NORDSKAGET 4 645 263 4 000 000 12 476 228 

551369 BRANNVARSLINGSANLEGG KOMMUNEHUSET 0 0 514 353 

551370 FORPROSJEKT MUSEUM 0 175 000 0 

551374 NORDHAMARVIKA GRAVPLASS 629 063 1000 000 263 834 

551375 NYTT HØYDEBASSENG • BERGHEIA 170 795 100 000 30171 

551376 NYTT HØYDEBASSENG· BREMNESTUVA 309182 500 000 235 957 
OPPRYDDING KOMMUNALE 

551377 AVLØPSLEDNINGER/OVERVANNSPROBLEMER 0 0 73 741 

551378 UNIVERSELL UTFORMING HALLAREN, TITRAN OG SULA KAPELL 0 40000 150 000 

551379 RAMMEPLAN AVLØP 0 0 ·60 606 

551383 UTBEDRING AV TAK SLETTA KIRKE 0 0 536 000 

551391 NY FLYTEBRYGGE INNTIAN HAVN ( KOMMUNAL KAI) 105 874 92 500 216 641 

551393 DIGITALISERING AV BYGNINGS· OG DELINGSARKIV 122 854 100 000 461500 

551394 UTVIDELSE AV RENSEANLEGG KIRKEDALSVATNET 6072 0 8 621053 

551395 AVLØP/OVERVANN GOLAN/STORHALL 0 0 3 138 467 

551401 FRILUFTLIVETS ÅR KOMMUNE 0 146 932 0 

551402 FYSISK UTFORMING OSK 0 18 750 142 256 

551404 INNKJØP ELEVPCER 534 801 577 778 418 729 

551406 NY KOMMUNIKASJONSLØSNING 0 136196 52 990 

551407 NY SKOLEPORTAL 0 182 150 0 

551410 RULLERING KOMMUNEPLANENS AREALDEL · REGULERINGSPLANER 196 115 0 0 

551415 SVØMMEHALLEN· MODERNISERING 301951 200 000 185 621 

551416 HELHETLIG IDRETTSPARK/ BASISHALL • UTSTYR 19 000 0 40 276 

551423 HELHETLIG IDRETTSPARK/ MARKAPROSJEKT 37 460 0 376 336 

551424 HELHETLIG IDRETTSPARK/ SJØSPORT 0 0 13 750 

551425 HELHETLIG IDRETTSPARK/ UTEOMRÅDER SISTRANDA SKOLE 0 0 1541200 

551427 BOLIG FUNKSJONSHEMMEDE· SISTRANDA 12 057 0 10884130 

551429 AVLASTNINGSBOLIG FOR BARN 0 0 1213 827 

551430 MORGENDAGENS OMSORG 8 499 635 7 000 000 2 960 762 

551431 GJETØY BRU 17 554 100 000 983 679 

551434 VARMESENTRAL MAUSUND SKOLE 225 775 200 000 254 632 

551436 DIGITAL INFORMASJON I FRØYA HALLEN 108 235 100 000 0 
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551437 DIGITALISERING AV REKLAME I IDRETTSHALLEN 185 638 100 000 600 000 

551438 STRØMSØYLER SÆTERVÅGEN OG SISTRANDA 0 0 472 403 

551439 HOVEDPLAN VANN 30330 100 000 480 577 

551440 UTBYGGING VANNLEDNINGSNETT FRØYA 0 0 118 357 

551445 RENSEANLEGG AVLØP SISTRANDA 51 650 100 000 249 827 

551447 AVLØPSANLEGG GRINDFARA 791 700 0 0 

551449 AVLØPSANLEGG FLATVAL 1 OG 2 1 268 350 600 000 0 

551456 SANERING AV AVLØPSANLEGG NORDSKAGET 18 252 100 000 208 935 

551458 SANERINGSPLAN SPREDT AVLØP 634 205 250 000 670 326 

551463 SIKRING OG OPPGRADERING AV STABBEN FORT 0 100 000 187 389 

551464 SISTIEN 242 871 200 000 65 552 

551466 KOMMUNALT HJELPEMIDDELLAGER 84918 100 000 0 

551467 ASFALTERING UTEPLASS NABEITA OPPVEKSTSENTER 0 0 218 802 

551473 Oppussing Mausund skole 0 0 181236 

551476 Opprusting Nabeita garasjene 0 0 105 616 

551478 FRØYA SYKEJEM 0 0 2 273 599 

551479 NESSET BARNEHAGE 0 0 72 356 

551480 PERSTUA 0 0 278 932 

551482 FLISHUGGER 0 0 133 750 

551483 UTVIDELSE AV NORDHAMARVIKA INDUSTRIOMRÅDE 254 258 100 000 547 974 

551488 Senge- og personløftere Frøya sykehjem 104 088 100 000 0 

551489 Medisinteknisk utstyr Frøya sykehjem 114 263 100 000 0 

551492 Musikkbinge Nordskag oppvekstsenter 710 124 300 000 0 

551497 Utstyr t il avlastningsbolig barn- og unge 74 550 120 000 0 

551499 Opparbeide næringsområder 239 627 500 000 0 

551507 Vedlikehold Sula kapell 1717058 1656 000 0 

551510 Basest asjon No rdskag 367 309 600 000 76 431 

551512 Salg boliger Nordskag 0 0 351 384 

551513 Helhetlig idrettspark/ Uteområde Sistranda skole 25 063 0 240 423 

551515 Utbedring av Bogøy kai 5 346 663 3 000 000 93 206 

551517 Gjøre bygdetunet funksjonelt 0 200 000 0 

551518 Konsekvensutredning og ROS analyse - kommuneplanens areal 1195 262 1 200 000 0 

551519 Flatvalvegen 2 450 000 2 450 000 0 

551520 Digitalisering av graver 248 000 248 000 0 

551522 Forprosjekt industriområde Hallaren 143 750 200 000 0 

551524 FP Parkering Dyrøy fergeleie 77 487 0 0 

551525 Uteområdet i Sistranda sentrum/Torvet 78 482 100 000 0 

551526 Prosjektering vei, vann og avløp Beinskaret 3 102 443 100 000 0 

551528 Utbygging - Dyrøy oppvekst senter 3 515 861 700 000 0 

551529 Forprosjekt næringsareal Uttian 726 314 600 000 0 

551530 Vannlekeut styr 150 000 0 0 

551531 Boligmodul Perstua 1260 906 800 000 0 

551553 Velferdsteknologi 355 089 1200 000 0 

551554 Bygningen til kommunenes anleggsavdeling på Nabeita 33613 0 0 

551555 Ti lbygg/lager til Frøya hallen 108 197 0 0 

556001 Løpende investering kommunale vannledninger, samlepost 0 100 000 0 
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556002 Oppgradering vannledningsanlegg Bremnestuva 524 442 500 000 0 

556004 Vannforsyning Sandvika 50477 100 000 0 

556006 Membranrigg D 239 149 200 000 0 

556011 Ventilkammer Nordskag næringspark 0 2 000 000 0 

557001 Løpende investeringer kommunale avløp, samlepost 0 100 000 0 

Investeringer valgte tiltak: 74198 278 71439004 61900 306 

Finansiert slik: 

Salg av tomter 6 301 317 

Spillemidler fra fylkeskommune 1790160 

Kompensasjon for merverdiavgift 9 142 031 

Bruk av lånemidler 46 315 473 

Bruk av ubundne kapitalfond 8144 746 

Bruk av disposisjonsfond 2 504 551 

Total finansiering: 74198 278 

Frøya kommune er ambisiøs i sin investeringsplanlegging. Rådmannen konstaterer at flere prosjekter 

ikke er igangsatt i 2018 og går over til 2019. Det er også flere store prosjekter med lang 

gjennomføringsfase, spesielt innen VAR-området. 

Av betydelige avvik nevnes prosjekt 551332 Tomtesalg. Dette er et prosjekt der salgsinntekter fra 

f.eks. tomtesalg som skal viderebrukes i investeringsregnskapet postert. 

I Prosjekt 551336 Skarpneset næringspark var grunnen planlagt ervervet i 2018, men kommunen har 

ikke fullført dette. Forventer at ervervet av grunn vil bli gjennomført i 2019. 

I prosjekt 551528 Utbygging - Dyrøy oppvekstsenter er et merforbruk for 2018. Prosjektet ble 

ned budsjettert i slutten av 2018, men forbruket ble en del større enn forventet. Prosjektet er 

midlertidig oppbudsjettert i 2019 i tråd med totalbevilgningen. 

Investeringsregnskapet viser et betydelig avvik i forbindelse med låneopptak og forbruk. Dette 

skyldes at kommunen har foretatt låneopptak på flatvalveien tidligere år, men har betalt dette i 

2018. Revisjonsberetningen vil reflektere dette. 
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Balansen 
Balansen fremkommer slik: 

1 .3 . • Oversikt • b at.linse 

Mm e lteglubp 201.8 Rwpdc;;ap2017 
EIENDELER 
Aillesgsmldl~ r Il 742 220 2S2,.39 1 S92 193 14 'S,79 
Herav : 
Fa$tl! e ,er1domme-r Oil anl eg,g 5 l ~ 131 S40.81 970 139' 4O0.St:J 

Utstvr, ma'>l<in.e" og tran sportm,c:tle-r s 26 OS4 994,04 1 4 590 988,Sl 
Utlån l 68 961 090.54 107 716 640.08 

: Kor1loen, 11H ..-rnc, l itr,g$.1l<t1ge fordnn6 ,;r 0.00 0 ,00 
A ksjer og arideOe,r 6 27 07S S00,00 21 s21 s,a,oo . 
Pensjon sm id te~ 4 515 997 127 .0D 4-67 91,8 375,00 

Om·løpsmldlcr 440 2SO 401,7J. 380 S50 406 . ..&1 · 
He r,il,\I : 

li:Orh lk1lce fo rd ri ng e r 319 349 n2,s1 51 751 ~52 ,47 

3Con sernlnterne kort'>l.lttii:e forC!rin ge,r 0 .00 0 ,00 
Pr~m leavvi k 4 8 U,4 552,00 3041 616.00 

A ksjer og an.de le r 14 I 4 0 368 2'°",00 l ~l 690 186.00 
Sertifikat e r 0,00 0 ,00 
,Ob l ,ga~Jon cr Cl)J)O o.oo 
Oe,iv at f:r 0 ,00 0,00 
'K-OiSS4!, øostøiro , b.onlunnskudd 252 367 873-,2'0 )84 06)1 152.34 

$UM !ltNCEUR 2 Ulii 470 6~. 10 I 9 72 7 <1J SSZ.60 
EGENKAPIT Al. OG GJt:LO 
Et:enJcas,ital SS2 s.78855.10 501 761 704.,n 
H<>rav 
D•spo~11jon1f on d is <)() 830 789,60 14 1'3 160,8J 
B1.1ndne d,if , ~for,d 15 J.49(),l 1 76,41 3,1!, 2">6 74(,, 1 1 

U b•un.d n<' '""'l'l' t e r ,nasfon d l S Uo 8.2 2 4 n .. H l S1 3l4 0 10,33 , 
01.1nid'ne ,nve11t-r1ng<if on-d l '> E.37 03-& 13 10 012 682. U • 
Regn,kaa,, m.Pl5 ,g m 1ndrefort>ru k 0 ,00 2 3 ~g 9 3 ),60 , 
Regnskaøsme-n,g morfo•bn ,k 0 .00 ·0.00 
Vd•sponert i I.ny regn1k11p 0 .00 0,00 
Udt>kket i n,v.tu-.e;rukap 0 ,0:0 0,00 
111:opltal lt.onto 18 322 317 1~4. SG 243 2~S 9.(.0.45 
11:nd rlni;; i rf.111ni k •?1Prinsipp 1-om p,ivirke• All: h l!r •ft 1.7 3009210.97 3009230.97 
1Endrl 11c I rctin,..kapsprln!.lp p S-O'Tl p:lvirke• Ale: (In~ 0 ,00 o.oo, 
Lan 115IJ<tla ø.jcJd 1 s27 6 15 12•.oo 1)62920 1 74 .00 
Herav : 
Pen sJo n ~forJJ,likte l~er 41 SSl 7% 1'92,00 56l 6!>4 25-4,00 
lhencfehavercibl ii;a$.j onslån 0,00 0 ,00 
Sertifikatlår, 0,00 0.00 
Andlre lå n 9 945 819 S.29,00 801 26S 920.0 0 
Kor,,crnlr>tern l a11,es1kcle: euelc:t 0,00 0 ,00 

Kon:slkt- 8'e ld 72 2 76 0 78,00 108 061 674,21 
Herav: 
Ka ssckrcdint~ n 0 ,00 0 ,00 
An n en lkortsik1ig g je ld 71 4$ l 706,00 ?OS OSl 674,2) 

Dl:!r ivater o.oo 0 ,01) 

l(o n sern intern ltortsili<ti& gjeld 0.00 0 .00 
P1e mi eawik 4 7'94 372.00 0 ,00 . 

SUM EGENICAPIT AL OG GJEllD Z 182 4170 654.10 :1 972 7'<1.3 SS2:,6G ' 
MEMORIAl<ONTI 
Memori.ako.-,to HIS 6'07 97'9,89 14 9 33 241 ,38 
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U ~ ukte lånem idler 108 59S E.6'6 .89 14 858 241,38 

U brukt e k.onserninterne l~nem dier 0 ,00 0,00 
An-d, e mo,nori. ltonli 37012 313,00 75000,00 

M ot1':o nto for m e m orlakontien.e -1~5 607 9 79 ..89 -!4 ·933 241,.36 
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Finans 
I hht. finansreglementet skal Rådmannen minst tre ganger pr år (inkl. pr 31.12) rapportere status for 

kommunens finansforvaltning til Kommunestyret. Finansrapporteringen inngår som en del av den 

generelle økonomirapporteringen. Innhold i rapporteringen er spesifisert i pkt 2.4, 3.7 og 4.7. Ved 
vesentlige endringer skal Kommunestyret orienteres så raskt som mulig: 

• Finansieringskostnad eller avkastning avviker negativt fra budsjett og en forventer 
ikke at dette rettes opp i løpet av budsjettåret 

Kommunen har en inntektssvikt på ca. 8,3 millioner kr på finans i 2018. 7 millioner kr er budsjettert 

avkastning på fondsbeholdningen og kommunen har i tillegg et tap på fondsbeholdningen på ca. 1,3 
millioner kr. Hele tapet skjedde i 4.kvartal 2018. 

• Det har oppstått avvik mellom krav og rammer i finansreglementet og faktisk forvaltning 

Rådmannen ser ikke at det er avvik på dette punktene i 2018. 

Likviditet 
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I hht. finansreglementet 2.4 Rutiner for rapportering 

Kommunens generelle retningslinjer fremgår i pkt 1.5. For ledig likviditet og andre midler 

beregnet for driftsformål skal følgende fremgå: 

• Sammensetting av aktiva 

• Markedsverdi, samlet og fordelt på de ulike typer aktiva 

• Vesentlige markedsendringer og endringer i risikoeksponeringen 

• Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet 

• Markedsrenter og egne rentebetingelser 



Likviditet 

31.12.2018 

Omløpsmidler 440 250402 

kortsiktig gjeld 72 276 078 

Arbeidskapital 512 526480 

Premieavvik m/AGA -7370180 

Ubrukte lånemidler -108 595 667 

Korrigert arbeidskapital 396 560 633 

li Kasse, bank 252 367 873 

Aksjer, andeler 140368204 

Netto innskudd 392 736077 

Herav 

Fond -257192480 

Ubrukte lånemidler -108595 667 

Grunnlikviditet 26947930 

Lånegjeld 
I hht. finansreglementet 3. 7 Rutiner for rapportering 

Kommunens generelle retningslinjer fremgår i pkt 1.5. For gieldsportefølien og øvrige 
finansieringsavtaler skal følgende fremgå: 

• Sammensetting og løpetid for passiva 

• Verdi, samlet og fordelt på de ulike typer passiva 

• Vesentlige markedsendringer og endringer i risikoeksponeringen 

• Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet 

• Markedsrenter og egne rentebetingelser 

• Opptak av nye lån og refinansieringer av eksisterende lån 

Lånegjelda har ut1.1klet seg slik (hele tusen). 

2013 2014 2015 2016 
Lånegjeld pr. 01.01. 462 560 597 085 700 098 791 457 
A l.{!rag i året -22 277 -26 013 -27 766 -30 964 
Nye låneopptak i året 156 803 129 026 119 125 15 500 
Lånegjeld pr.31.12.2018 597 085 " 700 098 " 791 457 " 775 993 '" 
Herav 1.1dereutlån -44 872 -66 561 -77 689 -87 944 
Netto lånegjeld 

,. 
552 213 633 537 713 768 688 049 

Nto gjeld i % av driftsinnt. 140 165 1771 1531 
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2017 
775 993 
-30 731 

56 004 

801 266 
-92 821 
708 445 

147 

2018 
801 266 
-32 760 

177 314 
945 820 
-87 198 
858 622 
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92 821 

558 990 

801266 
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2018 

31.12.2018 
145 136 

8 660 
87 198 

704 826 

945 820 



Fond 
I hht. finansreglementet 4. 7 Rutiner for rapportering 

Kommunens generelle retningslinjer fremgår i pkt 1.5. For langsiktige finansielle aktiva skal 

følgende fremgå: 

• Sammensetting av aktiva 

• Markedsverdi, samlet og fordelt på de ulike typer aktiva 

• Vesentlige markedsendringer 

• Endringer i risikoeksponeringen 

• Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet 

• Markedsrenter og egne rentebetingelser 

Her kan det opplyses at 3 mnd. Nibor er 1,37 %. Effektiv rente i obligasjonsporteføljen er 2,2% 

• Delporteføljenes relative risiko 

Relativ risiko i aksjeporteføljen er p.t. 1,5 % (krav i finansreglementet inntil 5 %) og i 

obligasjonsporteføljen 0,9 % (krav i finansreglementet inntil 2,5 %) 

• Renterisiko for de rentebærende investeringene 

Her kan det opplyses at renterisikoen p.t. er noe lavere enn porteføljens referanseindekser 
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Avsetninger i året 
Fonds pr. 31.12.2018 
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r 

Fonds pr. 31.12.2018 

2014 2015 2016 

Fonds pr. 31.12.2018 

2013 2014 

143 129 165 215 
-17 088 -24 477 
39 174 38 174 

165215 r 178 912 r 

2017 2018 

2015 2016 2017 

178 912 190 385 219 059 
-21 819 -19 346 -18 565 
33 292 48 019 31 363 

190 385 219 059 r 231 857 r 

2018 
231 857 
-82 568 
107 903 
257 192 



Bruk av Bruk av fond 
fond i i 

Beholdning driftsregnsk inv.regnskap Beholdning 
01.01.18 Avsetninger apet et 31 .12.18 

Disposisjonsfond kr 24 273 kr 99 060 kr 25 205 kr 7 297 kr 90 831 
Bundne driftsfond kr 36 257 kr 6 352 kr 7 707 kr 34 902 
Ubundne im.esteringsfond kr 151 314 kr 20 492 kr 130 822 
Bundne im.esteringsfond kr 20 013 kr 2 491 kr 21 867 kr 637 
Sam le de avsetninger og bru kr 231 857 kr 107 903 kr 32 912 kr 49 656 kr 257 192 

For de øvrige punktene i finansrapporteringen, vises det til vedlagte rapport fra Grieg Investor. 

Økonomisk oversikt 
Følgende tall fra økonomisk oversikt drift viser hvordan resultatet for 2018 fremkommer: 

Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor 

Driftsinntekter 

Brukerbetal ing er 17 667928,04 17 337 436,00 17 887 436,00 16 890 132,60 

Andre salgs- og leieinntekter 45 644 927,29 46 654 683,00 46 654 683,00 43 775 074,34 

Overføringer med krav til motytelse 53 619 069,49 22 432 606,00 40 964 606,00 63 678 341,81 

Rammetilskudd 111 337 420,00 92 790 636,00 111334 636,00 55 067 563,43 
Andre statlige overføringer 110 752 030,90 104104 980,00 1140 000,00 3 319 221,40 

Andre overføringer 751677,33 2 279405,00 2 279405,00 12 015 593,65 
Skatt på inntekt og formue 199 096 577, 74 223 280 000,00 192 504 000,00 283 114 905, 76 

Eiendomsskatt 4 340 791,00 4 275 000,00 4 275 000,00 4340 791,00 
Andre direkte og indirekte skatter 0,00 0,00 0,00 13832,00 

Sum driftsinntekter 543 210421,79 513154 746,00 417039766,00 482 215 455,99 

Driftsutgifter 

Lønnsutgifter 256 158 485,42 231541550,00 223 815 506,00 240 932 362,06 
Sosiale utgifter 40 936 369,96 50 161122,00 46 243 337,00 29 095 044,38 

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 93 973 802,85 77 597 489,00 75 911439,00 84 731 708,97 

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 40 960 293,81 32 820 602,00 32 360 602, 00 39 293 686,88 

Overføringer 29 882 229,00 16 757 076,29 17920168,00 23 681145,89 

Avskrivninger 5 29 936 745,00 26 575 100,00 26 575 100,00 28176 935,00 
Fordelte utgifter -5 330 831,89 -3 360 464,00 -3 360 464,00 -6 301087,81 

Sum driftsutgifter 486 517 094,15 432 092 475,29 419 465 688,00 439 609 795,37 

Brutto driftsresultat 56 693 327,64 81 062 270, 71 -2 425 922,00 42 605 660,62 
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Finansinntekter 

Renteinntekter og utbytte 9 637 439,74 6879889,00 6 529 889,00 5848025,99 
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 7000000,00 7000000,00 8586 773,00 
Mottatte avdrag på utlån 114163,00 377000,00 377 000,00 197630,55 
Sum eksterne finansinntekter 9 751602,74 14 256 889,00 13 906 889,00 14 632 429,54 
Finansutgifter 

Renteutgifter og låneomkostninger 18 646 203,46 17 819 855,00 17819855,00 17166574,49 

Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler 14 1321982,00 0,00 0,00 0,00 
Avdrag på lån 11 27 136 616,00 26 500 000,00 26 500 000,00 25 608 979,00 
Utlån 426420,00 377000,00 377000,00 449984,00 
Sum eksterne finansutgifter 47 531221,46 44 696 855,00 44 696 855,00 43 225 537,49 
Resultat eksterne finanstransaksjoner -37 779 618, 72 -30 439 966, 00 -30 789 966,00 -28 593 107,95 
Motpost avskrivninger 29 936 745,00 26 575 100,00 26 575 100,00 28 176 935,00 

Netto driftsresultat 48 850 453,92 77197404,71 -6 640 788,00 42189487,67 

Interne finanstransaksjoner 

Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 15 23 649 933,60 23 649 933,00 0,00 0,00 
Bruk av disposisjonsfond 15 25 204 867,56 25 204 867,51 6 273 846,00 7 413113,13 
Bruk av bundne fond 15 7 706 773,52 5 210004,78 7114 239,00 2 778190,73 
Sum bruk av avsetninger 56 561 574,68 54 064 805,29 13 388 085,00 10 191303,86 
Overført til investeringsregnskapet 0,00 0,00 0,00 0,00 
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avsatt til disposisjonsfond 15 99 059 824, 78 128 614 913,00 2000000,00 20 568 695,00 
Avsatt til bundne fond 15 6 352 203,82 973 489,00 973 489,00 8 162 162,93 
Sum avsetninger 105 412 028,60 129 588 402,00 2 973489,00 28 730 857,93 

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 0,00 1673808,00 3 773808,00 23 649 933,60 

Økonomisk oversikt - Investering 
Følgende hovedtall fra økonomisk oversikt investering viser hvordan investeringsregnskapet for 2018 

er balansert. 

Regnskap Budsjett Avvik 
Investeringsutgifter 74 198 278,37 71 439 004, 00 2 759 274,37 
Investeringsinntekter - 15 495 648,60 - 9 601 437,00 - 5 894 211,60 
Finansutgifter 84 365 359,98 49 933 830,00 34 431 529,98 
Finansinntekter - 143 067 989, 75 - 111 771 397,00 - 31 296 592,75 
Udisponert 0 0 0 
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Sykefraværet 

2016 2017 2018 

I-w Egenmelding 1 - 16 dag 1,4 % 1,5 % 1,5 % c::: 
o<t 
w Sykm. 1- 16 dag 0,7 % 0,9 % 0,7 % ..... 
w 
::c 
!3 Sykm. 17 -56 dag 1,6 % 1,9 % 1,3 % 

~ 
0 
I-

Sykm. 56 dag 4,6% 5,2 % 4,8 % 

Sykedager totalt 8,3 % 9,4% 8,3% 

Nærvær 89,7 % 88,3 % 89,1 % 

Sykefraværet for 2018 ble 8,3%, dette er en nedgang fra 9,4% i 2017. Flere tiltak er iverksatt for å 

jobbe aktivt med dette sykefravær, her kan nevnes NED-prosjektet, som har vært et godt verktøy for 

å jobbe aktivt med sykefraværsoppfølging og sykefraværsreduksjon. Rådmann følger opp dette 

arbeidet tett. 

Likestilling 
Kommunelovens §48 pkt.5 sier at. 

Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller 

kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt for 
å fremme likestilling og for å hindre forskjellsbehandling i strid med likestillings- og 
diskrimineringslaven, samt for å fremme formålene i likestillings- og diskrimineringslaven når det 

gjelder etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og 
kjønnsuttrykk. 

Kjønnsfordelingen er som følger for Frøya Kommune: 

Menn: 20 % av antall ansatte Kvinner: 80 % av antall ansatte 

Forskjellen skyldes at de tradisjonelle «kvinneyrker» er i all hovedsak besatt av kvinner. Dette gjelder 
spesielt innenfor barnehage og omsorgsyrkene som er svært kvinnedominert. 

Frøya Kommune har tatt inn et punkt ved utlysning av stillinger som lyder: 

Frøya kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å 

søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi 

tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. 

Hvis aktuelle kandidater av begge kjønn er kvalifisert til stillingen, kan minst en representant 
fra hvert kjønn intervjues. 

I forhold til diskriminering følger Frøya Kommune opp regjeringens intensjon om å bekjempe dette. 
Det betyr at alle skal ha krav på å få de samme mulighetene til å utvikle seg, utnytte sine evner og 

34 



leve sine liv, uavhengig av kjønn, sosial bakgrunn, religion, seksuell orientering, funksjonshemming 

eller etnisk bakgrunn. 

Frøya Kommune bestreber seg på en høy etisk standard. Det er utarbeidet etiske retningslinjer, og 
disse snakkes det bevisst om i forskjellige sammenhenger. 

Annet 
Året 2018 har vært et turbulent år økonomisk. Fra høy prognose på skatteinngangen, den store 

utbetalingen fra havbruksfondet, til nedgangen i skatteinngangen i november, og det store 

inntektstapet på finanssiden. 

Den nye kommuneloven som trer i kraft i 2020 har et prinsipp som er gjentatt flere ganger; 

kommunen skal ha en langsiktig og god økonomiplanlegging. De svingningene som kommunen har 

opplevd de siste årene (2015 -2018) har vært formidable, og vil gjøre dette til en utfordrende 

oppgave i årene som kommer. 

Veksten i kommunen de siste årene har vært høyt, det siste året er Frøya den kommunen som har 

vokst mest i prosent i Trøndelag. Dette medfører et stort press på kommunens drift, som må tilpasse 

seg kommunens økende folketall og aktivitet. 

Rådmann har for 2019 stor fokus på intern oppfølging av virksomhetene, driftsbudsjettene for 2019 
ble betydelig styrket, så fokus nå er at budsjettene i 2019 skal holdes. 

Statlige styringssignaler 
Året 2017 var et svært godt skatteår for Frøya kommune. Rådmann regnet ikke med at 2018 ville 
være et like godt år skattemessig, noe det heller ikke ble. Totalt sett, medregnet effekten av 

inntektsutjevningen så hadde kommunen en inntektsavvik på ca. 7 millioner kr i forhold t il budsjett. 

Rådmann legger nå inn en ny rutine med å være i hyppig kontakt med Skatteetaten for tettere dialog 

slik at en kan ta høyde for svingninger, for å ikke komme i samme situasjon som i november 2018. 

Retningslinjene for refusjonen kommunen kan kreve av staten i forbindelse med ressurskrevende 

brukere er strammet inn. Dette medfører at kommunen må bruke ca. 10 millioner kr mer på dette 
området, enn for 2016. For årene 2017 og 2018 er disposisjonsfondet brukt for å dekke inn 

differansen. Budsjettet for 2019 har lagt til grunn en refusjon som er i tråd med den faktiske 

refusjonen i 2018. Rådmann jobber i denne forbindelse med en stor gjennomgang av driften rundt 
denne gruppen, for å se på mulighetene for en mer effektiv drift. 

Kommune fikk en stor utbetaling fra Havbruksfondet i 2018. Rådmann forventer ikke slike store 

utbetalinger fra Havbruksfondet i årene som kommer. Havbruksfondet er knyttet opp mot vekst i 
havbruksnæringen, og det vil nok drøye noen år før vi ser en like stor vekstperiode i næringen. Det vil 

nok bli noen mindre utbetalinger fra Havbruksfondet, men det er vanskelig å forutse på dette 

tidspunktet. 

K ~~f'tv) c,.,ud_, } 
'Bfathe S. Meland 

Konstituert rådmann 
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Økonomisjef 



AVKASTNINGSRAPPORT

Frøya kommune
     

31.12.2017 - 31.12.2018

ENIGMA 

I GRi Ei INVESTOR 



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 -1.12 -0.91 -0.22 -1.09 0.12 -1.20 -1 595 917 -1 543 323 140 368 204 100.0 100 -

Aksjer -6.16 -6.28 0.12 -4.13 -3.20 -0.94 -2 265 436 -1 489 298 34 528 216 24.6 25 5-35 OK
Norske Aksjer -6.83 -7.14 0.32 -2.40 -1.84 -0.56 -907 494 -304 434 12 386 566 35.9 35 20-50 OK
Globale Aksjer -5.78 -5.81 0.03 -5.08 -4.08 -1.00 -1 357 942 -1 184 864 22 141 650 64.1 65 50-80 OK

Obligasjoner 0.64 0.89 -0.25 -0.05 1.09 -1.14 669 156 -54 883 105 614 016 75.2 75 65-95 OK
Norske Obligasjoner 0.15 0.17 -0.02 1.10 0.54 0.56 63 049 467 388 42 767 352 40.5 40 25-55 OK
Globale Obligasjoner 0.97 1.36 -0.39 -0.82 1.45 -2.28 606 107 -522 271 62 846 665 59.5 60 45-75 OK

Kontanter 363 858 225 972 0.2 0 -
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Totalportefølje
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Avkastning i perioden (%) 

- Differanse (-1.2%) -- Indeks (0.1%) -- Portefølje (-1.1%) 

Strategi 
(0.12%) 

Bidragsanalyse (%) 

Allokering 
(-0.06%) 

Seleksjon 
(-1.14%) 

Portefølje 
(-1.09%) 

Startverdi 
141690 186 

Avkastning i perioden (NOK) 

Tilført kapital 
221342 

Gevinst/Tap 
-1 543 323 

Sluttverdi 
140 368 204 
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Aksjer Avkastning hittil i mnd (%) Avkastning hittil i år (%)

Estimat Kjøpsdato Port. Indeks Diff Port. Indeks Diff Markedsverdi Allok. Referanseindeks

Aksjer -6.16 -6.28 0.12 -4.13 -3.20 -0.94 34 528 216 24.6

Norske Aksjer -6.83 -7.14 0.32 -2.40 -1.84 -0.56 12 386 566 35.9 OSEBX
Arctic Norwegian Equities D 08.12.2015 -6.07 -7.35 1.28 -2.46 -2.20 -0.26 3 079 451 24.9 OSEFX
Danske Norske Aksjer Instistusjon I 21.02.2007 -6.93 -7.35 0.42 -3.11 -2.20 -0.91 3 407 176 27.5 OSEFX
KLP AksjeNorge Indeks II 08.12.2015 -7.16 -7.14 -0.02 -1.95 -1.84 -0.11 5 899 939 47.6 OSEBX

Globale Aksjer -5.78 -5.81 0.03 -5.08 -4.08 -1.00 22 141 650 64.1 MSCI AC World
ACM Global Core Equity RX 08.12.2015 -5.78 -5.81 0.03 -0.84 -4.08 3.23 3 696 131 16.7 MSCI AC World
Delphi Global 23.03.2012 -6.32 -6.38 0.05 -9.40 -3.33 -6.07 2 512 714 11.4 MSCI World
KLP AksjeGlobal Indeks II Hdg NOK 12.03.2010 -8.02 -7.86 -0.16 -8.39 -7.38 -1.02 3 317 971 15.0 MSCI World Lokal Valuta
KLP AksjeVerden Indeks 03.12.2015 -6.46 -5.81 -0.65 -4.41 -4.08 -0.33 3 596 315 16.2 MSCI AC World
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk 12.10.2010 -6.13 -6.38 0.24 -0.36 -3.33 2.97 5 553 061 25.1 MSCI World
Storebrand Indeks - Nye Markeder 17.11.2014 -1.73 -1.37 -0.36 -10.40 -9.54 -0.86 3 465 458 15.7 MSCI Emerging Markets
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Aksjer
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10.0% 

8.0% 

6.0% 

4.0% 

2.0% 

0.0% 

-2.0% 

-4.0% 

40% 

Avkastning i perioden (%) 

~
~o 

'V 

- Differanse (-0.9%) -- Indeks (-3.2%) -- Portefølje (-4.1%) 

Allokering i perioden (%) 

35%1-------------------------------
30% 

25% ~===-------- ~===::!:!!!!!!~==========~-~-~-
20% 

15% 
10% 

5%1-------------------------------
0%~-~-~----'-----'---'-----'----'-----'----'---~--"----' 

---· Min (5%) ---· Max (35%) -- Strategi (25%) - Portefølje (25%) 

Startverdi 
36017514 

Strategi 

(-3.20%) 

Avkastning i perioden (NOK) 

Tilført kapital 
0 

Gevinst/Tap 
-1 489 298 

Bidragsanalyse (%) 

Allokering 

(-0.03%) 

Seleksjon 

(-0.91%) 

Sluttverdi 
34 528 216 

Portefølje 

(-4.13%) 
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Norske Aksjer:  -2.4% (-0.6%)

Globale Aksjer:  -5.1% (-1.0%)
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20.0% 

15.0% 

10.0% 

5.0% 

Avkastning i perioden (%} 

-5.0%~-~-~-~--~-~-~-~--~-~-~-~-~ 
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- Differanse (-0.6%) -- Indeks (-1.8%) -- Portef. (-2.4%) 

8.0% 

6.0% 

4.0% 

2.0% 

0.0% 

-2.0% 

-4.0% 

-6.0% 

Avkastning i perioden (%} 

-8.0%~-~-~-~ --~-~-~-~--~-~-~-~-~ 

.._,,.c:-· "-.5'. ~,.,. ,,_,f ~,.-,,._. ,.::,c:-· ,$-· ,,_.::,Oo 4~· 0;:;.,· ~o""· <:>"'v .._,,.c:-· 
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- Differanse (-1.0%) -- Indeks (-4.1%) -- Portef. (-5.1%) 

Startverdi 
12 691 000 

Startverdi 
23 326 514 

Avkastning i perioden (NOK} 

Tilført kapital 
0 

Gevinst/Tap 
-304 434 

Avkastning i perioden (NOK} 

Tilført kapital 
0 

Gevinst/Tap 
-1184 864 

Sluttverdi 
12 386 566 

Sluttverdi 
22 141 650 
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Allokering i perioden (%} 

55% 

50%1----------------------------

45% 

40% 

35% ~ - ---=========:::::======::::::::::::::::::::11:=::11 
30% 

25% 

20%f----------------------------
1S% ~-~-~--~-~-~-~--~-~-~--~-~-~ 

--• Max (50%) --• Min (20%) -- Strategi (35%) -- Portef. (36%) 

Allokering i perioden (%} 

85% 

80%1----------------------------

75% 

70% 

65% 

60% 

55% 

50%1----------------------------
45% ~-~-~--~-~-~-~--~-~-~--~-~-~ 

--· Max (80%) --· Min (50%) -- Strategi (65%) -- Portef. (64%) 



Obligasjoner Avkastning hittil i mnd (%) Avkastning hittil i år (%)

Estimat Kjøpsdato Port. Indeks Diff Port. Indeks Diff Markedsverdi Allok. Referanseindeks

Obligasjoner 0.64 0.89 -0.25 -0.05 1.09 -1.14 105 614 016 75.2

Norske Obligasjoner 0.15 0.17 -0.02 1.10 0.54 0.56 42 767 352 40.5 ST4X
Alfred Berg Obligasjon 08.12.2015 0.11 0.17 -0.06 0.86 0.54 0.32 10 636 886 24.9 ST4X
Danske Norsk Obligasjon Inst 12.10.2010 0.16 0.17 -0.01 1.41 0.54 0.87 14 122 084 33.0 ST4X
DnB Obligasjon (III) 03.12.2015 0.16 0.17 -0.01 1.02 0.54 0.48 18 008 382 42.1 ST4X

Globale Obligasjoner 0.97 1.36 -0.39 -0.82 1.45 -2.28 62 846 665 59.5 BarCap Global Agg 
Government Hdg NOK

KLP Obligasjon Global I Hdg NOK 28.09.2007 1.04 1.02 0.02 -2.23 -2.38 0.16 14 528 464 23.1 BarCap Global Agg 
Corporates Hdg NOK

Payden Global Short Bond Fund Hdg NOK 08.12.2015 -0.05 0.43 -0.47 -0.55 0.78 -1.34 15 411 582 24.5 BarCap Global Agg 1-3 Yrs 
Hdg NOK

PGIM Global Corporate Hdg NOK 21.12.2017 1.05 1.02 0.03 -3.28 -2.38 -0.90 9 706 506 15.4 BarCap Global Agg 
Corporates Hdg NOK

Storebrand Global Obligasjon Hdg NOK 22.12.2009 1.59 1.36 0.22 0.98 1.45 -0.48 23 200 113 36.9 BarCap Global Agg 
Government Hdg NOK
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Obligasjoner
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60% ~-~----'---'-----'----'-----'---'------'-----'---'-------' 

---· Min (65%) ---· Max (95%) -- Strategi (75%) - Portefølje (75%) 

Startverdi 
105 668 899 

Strategi 

(1.09%) 

Avkastning i perioden (NOK) 

Tilført kapital 
0 

Gevinst/Tap 
-54 883 

Bidragsanalyse (%) 

Allokering 

(-0.01%) 

Seleksjon 

(-1.14%) 

Sluttverdi 
105 614 016 

Portefølje 

(-0.05%) 
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Norske Obligasjoner:  1.1% (0.6%)

Globale Obligasjoner:  -0.8% (-2.3%)
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1.5% 

2.0% 

1.0% 

Avkastning i perioden (%) 

- Differanse (0.6%) -- Indeks (0.5%) -- Portef. (1.1%) 

Avkastning i perioden (%) 
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- Differanse (-2.3%) -- Indeks (1.5%) -- Portef. (-0.8%) 

Startverdi 

42 299 963 

Startverdi 

63 368 936 

Avkastning i perioden (NOK) 

Tilført kapital 
0 

Gevinst/Tap 
467 388 

Avkastning i perioden (NOK) 

Tilført kapital 
0 

Gevinst/Tap 
-522 271 

Sluttverdi 
42 767 352 

Sluttverdi 
62 846 665 
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Allokering i perioden (%) 

60% 

55% t----------------------------

50% 

45% 

40% ~ ----------------------"""'"""' ... __ 

35% 

30% 

25% 1----------------------------
20% ~-~-~-~--~-~-~--~-~-~--~-~-~ 

--• Max (55 %) --• Min (25%) -- Strategi (40%) -- Portef. (40%) 

Allokering i perioden (%) 

80% 

75% 1----------------------------

70% 

65% 

60% t--------------------------
55% 

50% 

45% 1----------------------------
40%"--~-~-~--~-~-~--~-~-~--~-~-~ 

--· Max (75 %) --· Min (45%) -- Strategi (60%) -- Portef. (60%) 



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 219 366 6 243 363 3 773 221 342 858 225 972 0.2

Kontanter 219 366 6 243 363 3 773 221 342 858 225 972 100.0
Klientkonto NOK DNB 219 235 6 374 363 3 773 221 342 858 225 972 NOK 1.00 225 972 100.0
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·"' Revisjon Bidrar t il forbe dring 

Midt-Norge 

Revisjon Midt-Norge SA 
Til kommunestyret i Frøya kommune Postboks 2565 

7735 Steinkjer 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 
Konklusjon 

Besøksadr@sse: 

Fy lkets Hus 

Seilmakergata 2 
7735 Steinkjer 

Org nr: 919 902 310 mva 
Bank: 4270 18 38658 

M post@revisjonmidtMrge.no 

T -.47 907 30 300 

Vi har revidert Frøya kommunes årsregnskap som viser kr 316.372.190 til fordeling drift og et 
regnskapsmessig resultat på kr 0. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2018, 
driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne 
datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det 
alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Frøya kommune per 31. desember 
2018, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift 
og god kommunal regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, 
herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse 
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er 
uavhengige av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske 
forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig 
og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Øvrig informasjon 
Administrasjonssjefen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i 
kommunens årsberetning, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen. 

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den 
øvrige informasjonen. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det 
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og 
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, elter hvorvidt den tilsynelatende 
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen 
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så 
henseende. Vi henviser for øvrig til avsnittet« Konklusjon om årsberetningen» under uttalelse om øvrige 
lovmessige forhold. 

Administrasjonssjefens ansvar for årsregnskapet 
Administrasjonssjefen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, 
herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal 
regnskapsskikk i Norge. Administrasjonssjefen er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner 



nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken 
som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, 
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk 
i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon 
kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig 
dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som 
brukerne foretar basert på årsregnskapet. 

For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det tit: 
www.nkrf.no/revisjonsberetninger 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 
Konklusjon med presisering om budsjett 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger 
til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene 
i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett. 

Vi presiserer at det foreligger vesentlige avvik mellom regnskap og regulert budsjett på Helse og omsorg 
og Teknisk samt manglende budsjettering i skjema 2A Avvikene er forklart i årsberetningen. 

Konklusjon om årsberetningen 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og 
forskrifter. 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandtinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE} 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering 
og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i 
Norge. 

Andre forhold 
Administrasjonen har tatt opp lån på 177,3 mill. kroner tit investeringsformål i 2018. Kommunestyret 
fattet i budsjettsak 142/2017 vedtak om å oppta lån på 125,8 mill. kroner. Vi har ikke opplysninger om 
at kommunestyret har behandlet andre låneopptak i 2018 og anser derfor at låneopptak utover 125,8 
mill. kroner er gjennomført uten nødvendige fullmakter fra kommunestyret og i strid med 
kommunelovens bestemmelser. 

Trondheim, 9. april 2019 

Wenche Holt 
Oppdragsansvarlig revisor 

Kopi: 
Kontrollutvalget 
Formannskapet 
Administrasjonssjefen 



Kontrollutvalget i Frøya kommune 
Frøya rådhus 
7260 SISTRANDA 

Brev nr. 2 

-~ Revisjon Bid rar tilforbedring 

Midt-Norge 

Kontaktperson: 

Wenche Holt 

Dato og referanse: 

9. april 2019 

Revi,jon Midt-No'l!e SA 
Postboks 256S 
7735 Steinkjer 

8~!;1,!iks:!ld~~@: 

Fylkets Hus 
Seilmakergata 2 
7735 Steinkjer 

Org nr: 919 902 310 mva 
Bank: 4270 18 38658 

M post@revlsJonmlcltnorge.no 

T +47 907 30 300 

REVISJONSBERETNING MED KOMMENTAR KNYTTET TIL BRUDD PÅ KOMMUNELOVEN ANG. 
LÅNEOPPTAK OG PRESISERING KNYTTET TIL BUDSJETTAVVIK 

Revisor har gjennom revisjonen avdekket at det i 2018 er tatt på lån på 177,3 millioner kroner. 
Kommunestyret vedtok i sak 142/17 Budsjett 2018 et låneopptak på 125,8 mill. kroner. Vi har ikke 
opplysninger om at kommunestyret har behandlet andre låneopptak i 2048 og anser derfor at 
låneopptak utover 125,8 millioner kroner er gjennomført uten nødvendige fullmakter fra 
kommunestyret og i strid med kommunelovens bestemmelser. Forholdet er derfor tatt inn i revisors 
beretning under Andre forhold. 

Det er fortsatt avdekket vesentlige budsjettavvik og manglende budsjettering. Alle avvikene er 
tilstrekkelig omtalt i årsberetningen. I henhold til forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner§ 
5 skal revisor avgi en uttalelse i revisjonsberetningen om de disposisjoner som ligger til grunn for 
regnskapet, er i samsvar med budsjettvedtak, og om beløpene i den revisjonspliktiges regnskap 
stemmer med budsjett. Forholdet er derfor omtalt som en presisering i revisjonsberetningen under 
avsnittet om budsjett. 

Med vennlig hilsen 

Wenche Holt 
Oppdragsansvarlig revisor 

Direkte 'il' 950 22 935 eller M wenche.holt@revisjonrnidtnorge.no 

Kopi: 
Administrasjonssjefen 
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KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM FRØYA KOMMUNES ÅRSREGNSKAP 

FOR 2018. 
 

Kontrollutvalget har i møte den 30.4.2019, sak 17/19, behandlet Frøya 
kommunes årsregnskap for 2018. Grunnlaget for behandlingen har vært det 
avlagte årsregnskapet, årsberetningen, revisjonsberetning og nummerert brev 

nr. 2 fra Revisjon Midt-Norge SA. Oppdragsansvarlig i administrasjonen og 
oppdragsansvarlig revisor har i tillegg orientert kontrollutvalget i møtet.  

 
Frøya kommunes regnskap for 2018 er gjort opp med en total ramme til 

fordeling drift på 543,2 millioner kroner og er avlagt i balanse.    
 
Brutto driftsresultat viser et mindreforbruk på 56,7 millioner kroner. 

Finansutgiftene overstiger finansinntektene, og viser et finansresultat på minus 
37,8 millioner kroner.  

 
Revisjonsberetningen er avgitt med en kommentar knyttet til brudd på 
kommuneloven. Revisor har avdekt at det i 2018 er det tatt opp et lån på 177,3 

millioner kroner. Kommunestyret vedtok i sak 142/17 Budsjett for 2018 et 
låneopptak på 125,8 millioner kroner. Revisor finner ikke at det er behandlet 

andre låneopptak i 2018, og anser låneopptak utover 125,8 millioner kroner å 
være gjennomført uten nødvendige fullmakter fra kommunestyret. Dette er i 
strid med kommunelovens bestemmelser.    

 
Videre er det avdekket vesentlige budsjettavvik, og manglende budsjettering. 

Disse er omtalt i årsberetningen.  
 
Revisjon Midt-Norge konkluderer med at regnskapet og årsberetningen gir den 

nødvendige informasjonen om kommunens økonomiske drift gjennom fjoråret og 
den økonomiske stillingen per 31.12.2018. 

 
Årsregnskap og årsberetning for 2018 er utformet på en tilfredsstillende måte. 
Kontrollutvalget mener årsregnskapet og årsberetningen gir brukerne god 

informasjon, både om virksomheten og om kommuneøkonomien.  
 

Kontrollutvalget har utover de avvik påpekt i revisjonsberetningen og nummerert 
brev ingen ytterligere merknader til årsregnskapet eller årsberetning for 2018 og 
anbefaler kommunestyret å godkjenne årsregnskapet og årsberetningen.    

 
 

 
 



Frøya den 30.4.19. 

 
 

Lars Nordgaard 
Leder av kontrollutvalget 
 

 
Kopi: Formannskapet. 

Vedlegg: Nummerert brev nr. 2 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Mona Perline Åsen Arkiv: 004 &14  

Arkivsaksnr.: 19/1271    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Hovedutvalg for drift 

Kommunestyret 

 

ÅRSMELDING - KORTVERSJON 2018  
 

 

Vedtak: 
Forslag til vedtak: 
Årsmeldingens kortversjon tas til orientering. 

 

 

Vedlegg: 
 

 ÅRSMELDING - KORTVERSJON 2018  

  
 

Saksopplysninger:   
Årsmeldingens kortversjon utarbeides på bakgrunn av virksomhetenes årsrapporter. 

Kortversjonen distribueres til alle husstander i Frøya kommune. 

 

Årets fokusområder er Grønt Flagg, Miljøuka, Hverdagsmestring og Øya-prosjektet. 

 

Vurdering: 
Årsmeldingens kortversjon tas til orientering. 
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Rådmannen har ordet 

Frøya er kommunen som vokste mest i Trøndelag i 2018. 
Innbyggertallet økte med 2, 1 %, dette vil si 106 flere 
personer, alle med små eller store tjenestebehov fra 
kommunen. Dette utfordrer og inspirerer! 

I 2018 ser vi tilbake på et år der tjenesteproduksjonen har 
forløpt som planlagt, tross store økonomiske utfordringer. 
Grunnen til dette var en omlegging i økonomiforvaltningen 
i staten , som gjør at kommunene må ta stadige større 
deler av utgiftene selv. Dette, sammen med tekniske feil i 
budsjettene, skattesvikt og svikt i finansmarkedet førte til 
at driften gikk i minus. Store inntekter fra havbruksfondet 
gjorde at kommunen likevel kan sette av en god sum til 
gode formål ved årets slutt. 

Innenfor rammeområdene jobbes det målrettet. Helse og 
mestring med den store satsingen «morgendagens omsorg» 
og utformingen av morgendagens tjenester. Her nevnes 
ny organisering av tjenester innen rus og psykisk helse 
og etablering av oppfølgingstjenesten. Frisklivssatsingen i 
frisklivssentralen er et godt eksempel på hvordan vi ønsker 
å jobbe forebyggende for å bedre folkehelsa i kommunen. 
Tilbudet inneholder trening med livsmestring som mål. 

Oppvekst jobber med «tidlig innsats», der 
begynneropplæringen knyttet til grunnleggende 
ferdigheter som lesing, skriving og regning er fokus. 
I tillegg jobbes det med tilrettelagt undervisning. Et 
eksempel er naustprosjektet, som er for elever som sliter 
med motivasjon og mestring. For å styrke elevenes digitale 
ferdigheter er det nå innført nettbrett for alle elevene i 
Frøyaskolen. Kulturskolen ble under FrøyAwards kåret til 
årets kulturnavn, noe som var velfortjent. Begrunnelsen 
for dette var satsingen «flere farger», der rundt 60 elever 
sto på scenen og presenterte musikk fra ni ulike land, inkl. 
folkemusikk fra Frøya. Nullmobbing er, og skal være et 
overordnet mål for alle virksomhetene. 

Tekniske tjenester har startet en endringsprosess 
for å dele enheten i to, en forvaltningsenhet og en 
enhet for drift & kommunalteknikk. Målet med dette 
er få til bedre innbyggerdialog, med påfølgende god 
saksbehandling. Kommunens store aktivitet med bl.a 
store investeringsprosjekter har ført til at vi har hatt 
kapasitetsutfordringer knyttet til tjenestelevering. Mye 
skyldes at planverket ikke imøtekommer de behov og 
fleksibilitet som en øy i stor utvikling krever. Arealplanen er 
under rullering, med mål om å utvikle en fremtidsrettet plan. 
Frøya brannstasjon ble åpnet i februar, en fremtidsrettet og 
moderne stasjon som er tilpasset nåtidens krav. Et stort 
engasjementet i Frøyasamfunnet gjorde at stasjonen fikk et 
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flott utseende tilpasset beliggenheten på Siholmen. 

Frøyas innbyggere skal ha en aktiv og innholdsrik fritid for 
å trives, men også sett i et folkehelseperspektiv. Derfor 
jobbes det mye med å tilrettelegge for gode idrett, fritid
og kulturopplevelser. De ulike aktivitetene er nå samlet 
under paraplyen Frøya Arena, dette i tett samarbeid med 
næringslivet. 

På Frøya skal det være trygt og godt å leve, slik at Frøya 
er ØYA som bygger sitt samfunn på tillit, trygge nettverk 
og respekt for hverandre i alt vi gjør. Derfor har vi startet 
et av de viktigste, tverrfaglige folkehelseprosjektet; ØYA 
satsingen «det skal en hel øy til for å oppdra et barn». 
Gjennom medvirkning fra befolkningen , skal vi på Frøya 
satse på voksenrollen. En tydelig og trygg voksen, og 
voksne som er gode rollemodeller, gir trygge og robuste 
barn,- for det er barna som er fremtiden vår! 

Takk til alle ansatte, politikere, tillitsvalgte, frivillige, 
lag og organisasjoner, enkeltpersoner og ikke minst det 
ekspansive næringslivet på Frøya for et godt samarbeid. 
Det er gjennom et konstruktivt dialog vi legger grunnlaget 
for videre vekst, trivsel og utvikling av Frøya. Sammen har 
vi et godt utgangspunkt for å etterleve kommunens visjon, 
KRAFT OG MANGFOLD! 

God lesing! 

Beathe Sandvik Meland 
Konstituert rådmann 



Ordføreren har ordet 
2018 var på mange måter et helt vanlig år med små og 
store hendelser. Frøya-samfunnet vokser og vi passerte 
5000 innbyggere i 2018, hvorav ca 25 % av befolkningen 
er av utenlandsk opprinnelse. En spennende utfordring som 
gir kraft og mangfold! 

Kommunestyret har i 2018 hatt stort fokus på 
folkehelseperspektivet. Folkehelse er et mangfoldig begrep 
og tar innover seg mange prosjekter og tiltak. Overordnet 
er det å tenke at innbyggerne skal ha det gode liv på Frøya. 
Et stort og spennende prosjekt i denne forbindelse har som 
overskrift «Det skal ei hel øy til for å oppdra et barn». Det 
er et prosjekt som starter med informasjon og diskusjoner 
med foreldrene. Vi vil ikke se de store resultatene med en 
gang, men her jobbes det på lang sikt. Dette prosjektet har 
vi forventninger til. 

Frisklivssentralen er en annen arena hvor folkehelsa er satt i 
sentrum,- dette er et lavterskeltilbud for personer i alle aldre 
som har blitt veldig populært. Vi er også så heldige at vi har 
mange arenaer for aktivitet, som for eksempel basishallen, 
fotballhallen og klatrehallen. I 2018 vedtok vi også at 
svømmehallen skal gjennomgå en omfattende renovering. 
Vi får tilbakemelding på at dette er tilbud og arenaer som 
blir brukt av stadig flere. I et folkehelseperspektiv er dette 
en ønsket situasjon. Det grønne skifte og fokus på miljø er 
et annet stort fokusområde. 

Dyrøy oppvekstsenter var raskt ute da politikerne 
bestemte at alle barnehager og skoler i kommunen skulle 
miljø-sertifiseres etter kriteriene for å få grønt flagg. 
Oppvekstsenteret gjennomførte en miljøkartlegging, 
utarbeidet handlingsplan og miljøregler. Det overordna 
fokuset er marin forsøpling. Som de første i kommunen som 
ble sertifisert med det grønne flagget, ble sertifiseringen 
ekstra markert med en feiring på Dyrøya. 

Vi arrangerte miljø-uka for første gang i 2018. Det ble et godt 
arrangement hvor spesielt barn og unge var engasjerte. Det 
har skapt et engasjement for marint forsøpling og hvordan 
vi håndterer søppel generelt. Det er en kjensgjerning at 
Mausund Feltstasjon har vært og er en viktig aktør for å 
bevisstgjøre Frøya-samfunnet på hvor ille det er i fjæra og 
på havets bunn med avfall. Vi på Frøya har tradisjon for å 
rydde søppel i tråd med «Hold Norge rent». 

I 2018 gikk Saperbank1 ut med belønning for hver sekk som 
ble plukket av grendene. Dette førte til en imponerende 
dugnadsinnsats av Frøyværingene. Ønsker å gi en ekstra 
honnør til Klubben grendalag som plukket 123 sekker med 
søppel! 

Frøya kommune har også i 2018 vært opptatt av kultur og 
da bl.a museum og kulturvern. Dette er et område som 
har ligget nede og som nå har fått sin plass og sin plan. 
Dette var vi tverrpolitisk veldig enige om. Et av tiltakene 
som må nevnes er Stabben Fort som nå er sikret og hvor 
vedlikeholdsarbeidet er i full gang. 

I 2018 som i 2017 har det vært mye fokus på margensdagens 
omsorg, et av de største prosjektene som er satt i gang i 
Frøya kommune gjennom tidene. Vi vil legge til rette for 
gode fasiliteter for de som trenger pleie og omsorgstjenester 
i kommunen vår. Dette er krevende også for de som jobber 
innenfor sektoren, men de er engasjerte og står på for 
prosjektet, det er vi glade for. Og nå gleder vi oss til spaden 
settes i jorden. 

Innenfor oppvekstsektoren er Frøya kommune med i et 
prosjekt satt i gang av utdanningsdirektoratet. Veilederne 
fra direktoratet gir støtte i ledelse av utviklingsarbeid, og 
støtter skoleeierne slik at organisasjonen blir bedre rustet 
til å gjennomføre systemisk kvalitetsutviklingsarbeid. Målet 
er bedre læringsresultater for elevene, og at alle elever skal: 

• inkluderes og oppleve mestring 
• beherske grunnleggende ferdigheter 
• fullføre videregående opplæring 

Vi har et næringsliv som er i utvikling og er med oss å bygge 
det samfunnet som kreves for å tiltrekke oss arbeidskraft og 
takle befolkningsveksten. Vi er takknemlige for det rause 
næringslivet på Frøya! 

Klimaet i det politiske miljøet er stort sett godt sett ut i fra 
mitt ståsted. Selvsagt er det politiske forskjeller som gjør 
at av og til er vi ikke enig, det er en sunn uenighet. Det 
viktigste da er at vi respekterer hverandre. 

Takk til det politiske miljøet for gode diskusjoner og 
samarbeid! Jeg vil tilslutt takke alle ansatte i Frøya 
kommune for jobben som blir utført i kommunene vår, hver 
dag! 

Berit Flåmo 
Ordfører 
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Helse og mestring 
Familie og helse 
Virksomheten består av flere avdelinger som alle arbeider 
med barn og familier og deres nettverk, samt voksne 
med ulike utfordringer. Det jobbes særskilt for å fremme 
positiv utvikling og forebygge uheldig utvikling, samt tidlig 
innsats ved behov. Alle er sentral i «familiens hus» - et 
konsept der det jobbes tverrfaglig i bredt sammensatte 
team slik at innbyggerne slipper å gå fra dør til dør, men får 
de tjenestene de trenger på ett sted. 

Barneverntjenesten iverksetter og følger opp hjelpetiltak 
som veiledning, støttekontakt, besøkshjem, fritidsaktivite
ter og iverksetter og følger opp omsorgstiltak. I løpet av 
det siste året har barneverntjenesten mottatt 60 bekym
ringsmeldinger. Barneverntjenesten ser en økning i foreldre 
som selv tar kontakt og ønsker bistand. Saksmengden i bar
neverntjenesten blir stadig mer kompleks og krever i større 
grad insats fra flere hjelpeinstanser. 

Terskelen for å ta kontakt med Helsestasjonen skal være, 
og er lav. Er det noe innbyggere lurer på eller vil diskutere 
angående sitt barns helse, utvikling og trivsel, så er det 
bare å ta kontakt. Helsetjenesten for barn og unge har som 
ansvarsområde å bidra til gode og trygge oppvekstsvilkår 
for barn og unge i Frøya kommune. 

Et forholdsvis nytt tilbud, som allerede er godt etablert er 
Frisklivssentralen. Dette er et lavterskeltilbud for personer 
i alle aldre som har økt risiko for, eller allerede har utviklet 
sykdom og som har behov for hjelp til å endre levevaner 
og mestre helseutfordringer. Brukere kan henvises av fast
lege, annet helsepersonell, NAV eller ta kontakt selv om de 
kjenner et behov for å få oppfølging rundt fysisk aktivitet, 
kosthold, søvn, belastinger i hverdagen. Frisklivssentralen 
jobber etter frisklivsresepter som fås av frisklivskoordinator 
eller av frisklivsveiledere etter en helsesamtale, og gir opp
følging i 12 uker. Oppfølgingen kan inkludere trening i tre
ningsklinikken, basseng eller grupper og veiledning rundt 
utfordringer og helsesamtaler. 
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Bo-, aktivitet- og miljøtjeneste 
Virksomheten yter tjenester til mennesker med nedsatt 
funksjonsevne og til mennesker som har en alvorlig og 
langvarig rus - og/eller psykisk lidelse, og har fokus på å 
kunne utvikle sine tjenester i tråd med innbyggernes frem
tidige behov og etterspørsel. Arbeidsgruppene innenfor tje
nesteområdene har et faglig fokus, er reflektert, kreativ, 
omsorgsfull og ønsker det beste for sine brukere. 

Året 2018 har vært et aktivt år med mange utfordrende opp
gaver for ansatte, aktiviteter og opplevelser for brukerne. 
Bruker- og pårørendeundersøkelsen viser at virksomheten 
leverer gode tjenester og det skåres høyt på fornøydhet. Det 
arbeides nå med blant annet å skaffe flere omsorgsboliger, 
det å kunne bo trygt og godt er en forutsetning for en god 
livssituasjon. 

Pleie og omsorg 
Her ytes tjenester innenfor sykehjem, hjemmebasert om
sorg, Beinskardet omsorgsbolig, dagsenter for eldre og dag
senter for demente, samt støttekontakt for eldre. Det er 
fokus på å tilby gode tjenester til innbyggerne i kommunen, 
og får gode tilbakemeldinger fra brukere og pårørende på 
de tjenestene som gis, både gjennom bruker og pårørende 
undersøkelser og muntlige tilbakemeldinger fra brukerne. 
Ansatte jobber kontinuerlig til det beste for brukerne. 

Prosjektet «morgendagens omsorg» er et viktig prosjekt for 
virksomheten, og det jobbes mye med og i delprosjektene 
der flere ansatte er delaktige i prosessene. Det er i tillegg 
jobbet spesielt mye med fokus områdene livsgledehjem, 
hverdagsrehabilitering/hverdagsmestring og nærvær/ syke
fravær og heltidskultur. 

Det har i 2018 som i 2017 vært målrettet fokus på demens. 
Det er et velfungerende demensteam og dagsenter for 
demente 4 dager i uka som utgjør en stor forskjell for 
brukere som har behov for dette, og det er jobbet aktivt 
med et mer demens-vennlig samfunn. Fremover vil det være 
fokus på å styrke demensomsorgen ved Frøya sykehjem. 



Kommunale tjenester i NAV 
Målsetningen er å bidra til forebygging og redusering av 
fattigdom, fremme sosial inkludering og bidra til å bygge 
et sterkere sosialt sikkerhetsnett. Øke mulighetene for hver 
enkelt mottaker av sosial stønad å bli selvforsørget. 

NAV Frøya registrerer at antall søknader på økonomisk so
sialhjelp er nesten tre doblet de siste ti årene. Dette gjen
speiler et samfunn som har langt flere med utfordringer 
blant sine innbyggere enn tidligere. En ser at kompleksite
ten i hver brukersak øker, og en økning blant søkere med 
forsørgeransvar for barn. Det er derfor viktig å gjøre de gode 
individuelle og konkrete vurderinger som er nødvendig, slik 
at den enkelte får den oppfølgingen de har krav på etter 
målsettingen. Det er et mål unngå at noen blir gående på 
sosial stønad i lengre perioder enn hva som er nødvendig, 
men får muligheten til å komme i arbeid. 

Morgendagens omsorg 
Prosjektet Morgendagens omsorg har i 2018 bestått av 4 
delprosjekter, tomteerverv og regulering, nytt helsehus og 
omsorgsboliger, Organisering, bemanning, ny driftsorgani
sasjon og velferdsteknologi, og det er brukt mye tid og res
surser inn i planleggingsarbeidet. 

Detaljreguleringsplan for Bekken ble politisk godkjent, det 
ble foretatt geotekniske undersøkelser av grunnforholdene, 
og det er også startet planlegging i forhold til nødvendig 
infrastruktur. Ny modell for fremtidig kjøkkendrift i det nye 
helsehuset ble også vedtatt, hvor kok-kjøl prinsippet skal 
være den nye modellen for framtida. I dette ligger også 

i større grad produksjon av mat ut til innbyggerne, samt 
produksjon av evt. måltider til skolene. I juli ble det lyst ut 
en arkitektkonkurranse hvor tre tilbydere leverte forslag til 
utformingen av bygget. Helsesenteret antas å være ferdig 
medio 2021. Nytt helsehus og omsorgsboliger vil medføre 
store økonomiske investeringer for framtida, og det har 
vært sentralt å finne måter å drifte og organisere tjenes
tene på som er bærekraftige. Helse og mestring har jobbet 
med forslag til ulike modeller for organisering. Hva som bør 
knyttes opp mot hverandre i forhold til bemanning, kom
petanse, og hvilke brukergrupper som bør knyttes tettere 
sammen. I dette bildet er det også satt fokus på heltids
kultur. Utformingen av det nye helse- og omsorgssentret vil 
også være avgjørende for større fleksibilitet når det gjelder 
bruken av fagkompetansen framover. Det har vært stor fo
kus på endrings- og utviklingsarbeid for å få til et best mu
lig helhetlig og sømløst tjenestetilbud. Brukerne skal møte 
en tjeneste hvor ansatte samarbeider på tvers av avdelinger 
og tjenester, og på tvers av forvaltningsnivå. I dette ligger 
også et tettere samarbeid med spesialisthelsetjenesten for 
å gi de kommunale tjenestene større innflytelse, samt å gi 
innbyggerne våre større valgmulighet/ tilbud lokalt. 

Det er lagt en plan for innføring av velferdsteknologiske 
løsninger både for helsehus, omsorgsboliger og hjemme
boende brukere. Det er også kartlagt mulige teknologier i 
digital medisinoppfølging, og digitalt tilsyn prøves nå ut i 
omsorgsboliger for å testes ut. Det ble i august tilsatt egen 
prosjektleder for velferdsteknologi, som blant annet skal ha 
ansvar velferdsteknologiske løsninger i det nye helse- og 
omsorgssentret, samt for hjemmeboende brukere. 
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Oppvekst og undervisning 
Dyrøy oppvekstsenter 
Dyrøy oppvekstsenter var raskt ute da politikerne bestemte at 
alle barnehager og skoleri kommunen skulle miliøsertifiseres 
etter kriteriene for å få grønt flagg . Oppvekstsenteret 
gjennomførte en miliøkartlegging, utarbeidet handlingsplan 
og miliøregler. Det overordna fokuset er marin forsøpling. 
Som de første i kommunen til å bli sertifisert med det grønne 
flagget, ble feiringen ekstra markert. 

Det jobbes kontinuerlig med å trene barn i å kjenne igjen egne 
og andres følelser og tenkemåter. Psykisk helse er en grunn
leggende del av det daglige arbeidet med barna. Det handler 
om livsmestring, om å utvikle barns sosiale og emosjonelle 
ferdigheter. Den kommunale folkehelseuka ble viet til psykisk 
helsefremmende arbeid . Brukerundersøkelser viser at barna 
trives og har det godt. 

I desember startet arbeidene med å utvide og renovere 
oppvekstsenteret. Arbeidet pågår gjennom hele 2019, og er 
beregnet ferdigstilt til januar 2020. 

Sistranda skole 
Skolen jobber helhetlig for å øke elevenes trivsel og lærings
utbytte. Skole ønsker at alle skal trives og ha det godt. Skolen 
har faglig hovedfokus på elevenes lesekompetanse. 
Skolen gleder seg over at kommunen har satset på 
digitalisering i Frøyaskolen, med læringsbrett til alle elever 
og voksne. 

Det er faste tradisjoner med korframføringer for 1. -4.trinn, 
skuespill for 7 .trinn og musikal for valgfag sal- og scene med 
eleverfra 8.-10.trinn . 

Sistranda skole er MOT- skole, og er med i programmet 
«Skolen som samfunnsbygger». Hvert år skoleres elever til å 
bli Ung MOTivator. 
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Nabeita oppvekstsenter 
Barnehagen har endret ---------
på det fysiske miljøet 
for å bruke rommet som 
den « tredje pedagog» 
for læring. Det er laget 
møteplasser og har ulike 
materialer slik at barna 
skal møte et innbydende 
rom. Klarer en å følge 
barnas spor, og utvikle 
prosjekter eller samarbeid 
med dem rundt et 
tema der de får bruke 
sin nysgjerrighet, finne løsninger mm. IKT - som foto, 
læringsbrett er viktig å ta i bruk, for å ha mulighet å søke 
informasjon om det de undrer seg over. Barnas utfoldelse 
med materialet er viktigst, hva de bruker det til og hva 
som kan utvikles videre. Barna er mer bevisst på gjenbruk 
av materialer, og Hamas får ofte et besøk. Meningen er 
å lære om bærekraftig utvikling, som er et eget område i 
rammeplan for barnehagen. 

I skolen har er det denne høsten innført læringspartner på 
alle trinn. Læringspartner er en metode som fremmer både 
læring og det sosiale i klassen der en trekker en partner som 
man skal samarbeide med i 1-2 uker. Samarbeidet handler 
om å løse ulike oppgaver sammen, gi respons på arbeid, 
gjøre sosiale aktiviteter sammen mm. Ved å bruke denne 
metoden viser elevene større forståelse for hverandre, og 
de får øynene opp for at alle kan bidra med noe. Det blir 
større fokus på fag, da elevene blir satt i et system som 
gjør at de må snakke fag.Motivasjonen øker, alle blir aktive 
og det blir ufarlig å svare feil når man er sammen med en 
annen om svaret. 

Nordskag oppvekstsenter 
Skolen og barnehage 
gjennomførte yrkesmesse 
for alle barna. Målet 
med denne dagen var å 
synliggjøre hvor mange 
muligheter som finnes . 
De ansatte hadde et godt 
samarbeid med mange 
bedrifter i regionen for 
å få til denne dagen . Det 
ble en lærerik dag som 
fristet til gjentagelse, 
og planlegginga til 
yrkesmessa 2019 er allerede i gang. 

Barnehagen har en tradisjon for å jobbe grundig med temaet 
«Meg selv», det gjorde de også i år. De største barna «reiste» 
da på besøk til hjemlandene til alle barna. Da er det stor stas 
med spennende matservering på flyet, med smaksprøver fra 
mange land - vestlandslefse fra Norge, og kjeks og kaker fra 
ulike land. Den store andelen av minoritetsspråklige elever, 
førte til at gratis kjernetid i SFO ble innført i mars, og etter 
evalueringen så man så gode effekter at ordningen ble 
forlenget. 



Mausund oppvekstsenter 
Hovedfokus har 
vært på begreper, 
lesing, vurdering for 
læring og digitale 
ferdigheter. For skolen 
er den største endringen 
digitaliseringen som 
har skjedd gjennom at 
alle elever og lærere 
har fått hver sin iPad 
i høst. Man har også 
hatt et fokus på å få en 
mer læringsfremmende 
vurderingspraksis. Barnehagen har hatt spesielt fokus på 
begrepsutvikling på våren og leseglede på høsten. Fra høsten 
2018 tilbyr skolen også arbeidslivsfag på ungdomstrinnet. 
Dette skjer i samarbeid med Mausund feltstasjon. 
Ansettelse av pedagoger med rett kompetanse oppleves 
som utfordrende. Antallet barn ved oppvekstsenteret har 
vært stabilt det siste året. Det oppleves som utfordrende 
at man fortsatt ikke har fått skiftet ut oppvekstsenterets 
varmeanlegg, med de negative konsekvenser det har for det 
miljømessige og for temperaturen i bygget. 

Nesset barnehage 
Det jobbes mye --.. -.,.,---"'7'-7 
med pedagogisk 
dokumentasjon som er 
et verktøy i endring og 
utviklingsarbeid, som er 
i tråd med rammeplanen 
og gjennomsyrer «alt» i 
barnehagen fra det fysiske 
miijøet til synet på barn 
og det å ta barn på alvor. 
Målet er å være så tett 
på barna at en oppdager 
hva hvert enkelt barn er 
interessert i og å prøve å forstå hvordan de tenker. Barna må 
gis mulighet til å prøve ut ulike verktøy slik at de kan finne de 
uttrykksmåter som passer den enkelte best mulig . 

Barnehagen er også inne i en utvikling av rullering av personal 
mellom avdelingene. Dette gjøres både på bakgrunn av 
pedagogisk dokumentasjon, arbeidsmiljøet i barnehagen og 
barnas trygghet. Målet er at det, så langt det er mulig, alltid 
følger personal fra den avdelingen barnet har gått i og over til 
ny avdeling. Barna er i størst mulig grad fordelt på avdelinger 
ut fra alder, og det startet arbeidet med å tenke progresjon 
og ulikheter mellom de ulike avdelingene, slik at barnet på 
ny avdeling vil møte litt andre ting, metoder og verktøy, eller 
møter dette på nye måter, enn på sin forrige . Håpet er at det 
vil skape interesse, utvikling og mestringsfølelser hos barna, 
slik at de aldri «går lei» av det som skjer i barnehagen . 

Sørburøy skole 
Det er nå sju elever fra tredje til niende klasse ved skolen . 
Skolen er opptatt av å utfordre og støtte elevene i 
grunnleggende ferdigheter og gi elevene tilpassa opplæring 
på det nivået de er til enhver tid . Alle lærerne deltar på et 
studium i vurdering for læring som skal komme elevene 
til gode i form av presise mål og gode tilbakemeldinger i 
undervisninga. Blant annet har de høstet nyttige erfaringer 
fra utprøvinger av intensivkurs i lesing og regning for de 

minste i høst. 

Skolen legger vekt på å gi allsidige utfordringer, og ikke 
bare i klasserommet. Som kjent spiller barna i korps, som er 
blitt fornya med flere unge krefter i år. Dramainteresserte 
elever har regissert og framført en julemusikal, og vist fram 
tryllekunster og pantomime. De har også hatt deltaker på 
storprosjektet Flere Farger Frøya i vårhalvåret. Elevene lærer 
å ferdes i robåt og prøve varierte idretter, og i høst overnatta 
de minste på reinskinn ute i lawo. Det var litt skummelt, men 
mestringsfølelsen var stor under frokosten. 

Kulturskolen 
2018 vardetstore Flere Farger Frøya-åretfor Frøya kulturskole, 
Rabben barnehage og Sistranda skole. 13.juni sto rundt 60 
elever på scenen og presenterte musikk fra ni ulike land, inkl. 
folkemusikk fra Frøya. Uka etter hadde barnehagen sin egen 
forestilling . Prosjektet gjorde et sterkt inntrykk på publikum 
og alle involverte. Deltakerne hadde stor glede av å bli kjent 
med hverandre på en ny måte. 

Kulturskolen skal være et lokalt ressurssenter. Hvordan kan 
kulturskolen bidra inn i grunnskolen med sin spisskompetanse 
på kunstneriske fag? Gjennom midlerfra Norges Forskningsråd 
har kommunen jobbet mye med dette temaet i 2018. En ny 
søknad om mer støtte er sendt. Om søknaden blir innvilget 
eller ikke; samarbeidet mellom kulturskole og grunnskole er 
viktig for elevene. Kulturskolens dansetilbud ble dessverre 
lagt ned i 2018 pga manglende dansepedagog . Til slul1:; t!-lsen 
takk til alle som bidro til at kulturskolen ble kåret til Arets 
kulturnavn FrøyAwards 2018! 
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PPT 
PP-tjenesten i Sør-Fosen er interkommunal og den betjener 
Snillfjord, Frøya og Hitra. Hitra er vertskommune. Tjenesten 
administrerer også kommunal logopedi. 

Mandatet er å bistå og hjelpe barnehage og skole med 
kompetanse og organisasjonsutvikling i forhold til barn 
og unge med særlige behov, og sakkyndig arbeid der 
opplæringsloven krever det. 

pp. tjenesten har gjennomført kurs/ arbeidsseminar innen 
språk- lese- og skriveområdet, som helhetsmetoden i 
lesopplæringen og digitale kompenserende hjelpemidler i 
barnehage og skole. 
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Tekniske tjenester 
Mindre prosjekter 
- Oppsetting av musikkbinge på Nordskag Oppvekstsenter 
- Oppføring av utebod på Moa, Sistranda 
- Oppføring av tilbygg for lager til Frøyahallen 
- Utbedring av branngarasje på Sula og Nordskaget 
- Utskifting av lys i Nesset barnehage 
- Utbedringer på Mausund svømmehall, reparasjon av tak, 
inngjerding av varmepumpe. 

Større prosjekter 
- Igangsetting av tilbygging og utbedring av Dyrøy 
oppvekstsenter 

Kaier 
- Utbedring av Bogøy kai 
- Oppsetting av nye kailedere for kommunale kaier 
- Utbedring av belysning på Sula allmenningskai 

Veger 
- Asfaltering av kommunal veg Stølan, 260 meter 
- Asfaltering av kommunal veg Titran, 80 meter 
- Reasfaltering av mindre strekninger på Sistranda og Uttian 

Investeringsprosjekter 
- Utbygging vannledning Sistranda - Nordskaget del 1 og 2 
- Reguleringsplan og prosjektering høydebasseng, Bergheia 
- Reguleringsplan og prosjektering høydebasseng, 

Bremnestuva 
- Oppgradering/utskifting vannledning til Bremnestuva 
- Oppstart reguleringsplan for høydebasseng, Sistranda 
- Sanering - avløpsanlegg Nordskaget 
- Kirkdalsvatnet renseanlegg - Bygging av membranrigg D 
- Pumpeledning for avløp lagt i ny gangveg Nabeita skole , 

Flatval 
- Støttemur og inngjerding av Kirkdalsvatnet 

vannbehandlingsan~gg 
- Utbedring av vannforsyning - Lillevalen 
- Utbedring av vannforsyning Grindfara, Sandvika 

Brann/ redning 
Ny hoved brannstasjon på Sistranda ble innflyttet i februar 
og er særdeles fornøyd med tilværelsene i den nye stasjonen. 
Har med ny stasjon fått en arbeidsplass der sikkerhet for 
våre brannmannskaper i henhold til forskrifter. Eksponering 
av røykgasser og annen forurensning er godt ivaretatt. Med 
den nye stasjonen er det blitt bedre øvingsfasiliteter og god 
beredskapsorganisering, slik at brann og ulykkesberedskapen 
er blitt ytterligere styrket på Frøya. 

Tankbil for slokkevann er også på plass ved Sistranda 
stasjon, denne har fastmontert brannpumpe og 10 000 liter 
vanntank og sikrer med det rask tilgang på slokkevann fram 
til innsatser. Bilen er en 2009 modell Scania som vi har fått 
ombygd fra melketankbil til brannbil. 3 av mannskapene 
fullført utdanning for utrykning med storbil. 
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Det er videre gjennomført oppgraderinger av utstyr og 
depotbygg ved depotene på Mausund og Sula, samt 
bygningsmessige oppgraderinger ved lokalstasjon Nordskag. 
Frøya brann & redning har også i 2018 hatt fokus på 
samarbeide lokalt og regionalt for et godt brannvern, både 
forebyggende og beredskapsmessig. 

Plan/ byggesak 
Det var fortsatt svært høy aktivitet innen bygge- og 
anleggsbransjen på Frøya. Denne aktiviteten innebar 
generelt høyt trykk på en avdeling med begrenset kapasitet. 
Avdelingslederen for plan- og byggesak sluttet i oktober 
og denne stillingen ble ikke erstattet, da man vedtok en 
ny organisering som innebar at teknisk ble delt i 2, med 
to ulike virksomhetsledere henholdsvis for Forvaltning og 
Bygg/Kommunalteknikk. 

Det har vært store utfordringer med rekruttering av nytt 
personell, noe som selvsagt har medført at man har etterslep 
på saksbehandling og som betyr reduserte gebyrinntekter 
som følge av at frister er oversittet. 

Avdelingen for plan/byggesak skal styrkes og avdelingen 
er allerede i 2018 tilført ressurser ved intern rekruttering, 
samt at ytterligere tilsettinger vil skje i 2019. Håpet er 
derfor at det utover i 2019 får redusert etterslepet på 
saksbehandling. Med denne styrkingen vil man også få et 
større fagmiljø og dermed vil det være enklere å rekruttere 
nye medarbeidere. 

Landbruk 
Frøya kommune hadde 47 landbruksforetak i 2018, basert 
på antall søknader om produksjonstilskudd i jordbruket og 
avløsertilskudd. Av disse fikk 15 foretak støtte gjennom 
regionalt miljøprogram, som gir tilskudd til bl.a. beiting 
av kystlynghei og sommerbeite på øyer og holmer. Dette 
er tiltak som bidrar til å holde kystkulturlandskapet i hevd. 
Flesteparten av landbruksforetakene på Frøya driver med 
sauehold, hovedsakelig villsau, og tre foretak driver med 
melkeproduksjon. Vi har også noe kjøttproduksjon av storfe 
og en hel del hest i kommunen. 



Havbruk 
I Frøya kommune finnes det totalt 44 lokaliteter hvor 
det er tillatt å drive med akvakulturvirksomhet. Av disse 
er 37 lokaliteter knyttet til oppdrett av matfisk av laks, 
ørret og regnbueørret, 1 lokaliteter knyttet til klekkeri
og settefiskanlegg, 1 slaktemerd, og 5 lokaliteter for 
alger til konsum/for, butare, sukkertare og fingertare 
( Fiskeridirektoratets registre/statistikk). 

Fiskeri 
I 2018 var det registrert 88 personer med fiske som 
hovednæring og 29 med fiske som tilleggsnæring. Frøya 
er fortsatt Sør-Trøndelags viktigste fiskerikommune, med 
104 registrerte fiskefartøy ( Fiskeridirektoratets registre/ 
statistikk). 

Hjortejakt 
Årets hjortejakt ble gjennomført i perioden 1. september til 
23. desember. Det ble tildelt 49 dyr, og til sammen ble det 
felt 45 dyr, fordelt på 15 kalv, 7 spissbukk, 7 hanndyr og 
16 hunndyr. Dette gir en fellingsprosent på 91,8%, som er 
høyere enn året før (84,4%). Det er meldt om økende grad 
av beiteskader, og det er gitt tillatelser til å felle skadedyr. 

Kartlegging 
Høsten 2017 gjennomførte Miliøfaglig utredning AS en 
supplerende naturtypekartlegging i Frøya kommune. Fokuset 
under kartleggingen var kulturmark og særlig naturbeitemark. 
Rapporten forelå i 2018. Det ble i alt kartlagt 33 lokaliteter, 
hvorav 32 var nye og tidligere ikke undersøkte lokaliteter. 
Det ble gjort minst 23 funn av 8 rødlistede beitemarkssopp. 
Resultatet viser at det fortsatt er mulig å finne mange nye, 
verdifulle naturtypelokaliteter i Frøya kommune, også av høy 
naturverdi. 

Frøya kommune har et stort behov for mere kartlegging av 
natur for å sikre et bedre kunnskapsgrunnlag for å fatte de 
rette beslutninger. 

Kvisten deponi 
Det er gjennomført et større arbeid med å endre 
avslutningsplanen for Kvisten deponi, og høsten 2018 fikk 
deponiet toppdekket på plass. 

Statistikk forvaltningsavdeling 

Type saker 2018 2017 2016 2015 

Ordinære 84 (30 67 56 (16 53 (10 

dispensasjonssaker avslag) (16 avslag) avslag) avslag) 

Klagesaker 
35 (23 

18 8 (6 avslag) 3 
avslag) 

TOTALT 
119 (53 85 64 (22 56 
avslag) avslag) 

Type saker 2018 2017 2016 2015 

Delegerte saker 174 174 196 198 

Behandlet i 
139 126 72 53 

planutvalget 

TOTALT 313 300 268 251 

Type saker 2018 2017 2016 2015 

Eneboliger 35 26 22 20 

Rekkehus o.a. 
Antall 4 29 31 27 

bol i gen heter 

Hytter/fritidshus 15 14 6 9 

Brygger/sjøhus/ 
9 1 17 8 

rorbuer 

Næringsbygg/ 
18 13 7 5 

Forretningsbygg 

Utleieleiligheter 3 8 0 1 

Statistikk brann: 

Type hendelse 2018 2017 2016 2015 

Brannhindrende 1 1 2 5 

Brann i bygning 8 11 7 1 

Gress-/lyngbrann 1 2 6 7 

Pipebrann 0 0 0 2 

Annen brann 1 2 4 2 

Annen assistanse 1 4 6 6 

Akutt 
4 2 3 3 

forurensning 

Trafikkulykker/ 
9 18 7 12 

hendelser 

Unødig alarm 17 9 7 15 

Falsk alarm 1 2 1 2 

Bilbrann 2 3 5 1 

Brann i båt 1 0 1 1 

Førstehjelp/ 
26 18 8 8 

div.helse 

TOTALT 72 72 55 63 
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Kulturkommunen Frøya 

Frøya bibliotek 
I 2018 var biblioteket fokusert både på barn, ungdoms lit
teratur og litteratur for voksne. Målet var å øke antall av 
voksne lånere, å komme med et godt tilbud til dem. 

Det er blant annet lesestund minst 1 gant per måned, lese
stund for barn i barnehage alderen 1 gang per uke, sjakk for 
barn og ungdom 1 gang per uke, forfatter besøk, morsmåls 
dag, Nordisk litteraturuke, bokdag, høstferie med sjakk og 
matte, temautstillinger, 2 forskjellige lesekampanje: som
merles og vårt eget prosjekt på kommunal nivå: med kino
billetter og billetter til svømmehallen som premie for vin
nere. Biblioteket samarbeider med skoler og barnehager i 
kommunen og med andre aktører, blant annet miljø uka og 
folkehelse uka. Biblioteket deltok i «Bli kjent dag» for VGS. 

Statistikker for 2018: utlån med fornyelser og med e-bøker: 
22 552. Antall aktive lånere: 1 161. Besøk: 37 151. Ar
rangementer: 803 (alle arrangementer, også fast besøk av 
skoler og barnehager i kommunen). Antall deltagerne på ar
rangementer: 14 377 inkludert både engangsarrangementer 
og faste, som sjakk, språkkafe, høytlesing, skolebesøk og 
andre. 

Frøyahallene 
Frøyahallen har blitt samlokalisert med Frivilligsentralen. 
Dette for å styrke både arbeidsmiljø og funksjonalitet. Ba
sishallen har åpen hall vær lørdag og det er godt besøkt. 
Det har vært arrangert 85 bursdager for barn i basishallen, 
det er veldig populært. Ungdomsbasen har også hatt en 
oppsving, og her er det i snitt ca. 40 stykker hver gang. 
Det vurderes også om det skal åpnes for en dag til i 2019. 
Utstyrssentralen BUA har økt utlånet, men det jobbes med 
å få til høyere aktivitet der også. 

PlayPulse prosjektet som var et samarbeid med St. Olav i 
Trondheim er avsluttet, men det er bestemt videreført i 
regi av Frøya kommune og Frøyahallen. Etter at vi åpnet 
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dørene på heltid og gjorde rommet tilgjengelig for alle har 
aktiviteten skutt i været. 

Svømmehallen startet med prosjektet med renovering. 
Dette er planlagt og skal skje i 2019 

Frøya Frivilligsentral 
Frøya Frivilligsentral har hele Frøya kommune som sitt vir
keområde. Formålet er å stimulere til økt frivillig innsats 
gjennom mobilisering av frivillige til ulike aktiviteter som 
styrker det sosiale nettverket og øker livskvaliteten til men
nesker i nærmiljøet. Det skal også fokusere på ressurser og 
nettverksbygging mellom enkeltpersoner, frivillige lag/for
eninger og offentlig sektor. 

Gjennom året har det vært mange ulike aktiviteter, og re
kruttering av frivillige har vært utfordrende. Sammen med 
morgendagens omsorg ses det på muligheten for å kunne 
digitalisere og forenkle det å være frivillig. Frøya Frivillig
sentral sammen med frøyahallene har over tid utviklet seg 
til å bli en møteplass for folk i ulike aldre. Lokalene leies 
ofte ut til lag og foreninger. 

Frøya kulturhus 
Frøya kulturhus hadde et svært produktivt år i 2018. Fokuset 
var først og fremst økt aktivitetsnivå på kino og kulturar
rangementer, bredde i kulturtilbudet, samt større satsning 
på målgruppen ungdom. Sondre Justad, Kristian Valen, Are 
Kalvø og Titranspelet var blant høydepunktene. Kinotallene 
viser jevnt godt besøk. Nytt av året: Jazzkafe, kulturkafe, 
kinobursdag og en innendørs oppsetning av Titranspelet. 

Det var arrangert 42 konserter og forestillinger av ulik sjan
ger og uttrykk i 2018. Storsalen var utleid 44 ganger til 
næringsliv, private/kommunale arrangementer ol, og det 
ble det gjennomført 27 4 kinoforestillinger. Totalt ble det 
ble solgt 11 213 billetter i 2018. 



Kulturarv og museum 
Det har vært stor fokus på Stabben Fort. Bevilgningen på 
1 million kroner brukes på sikring og utbedring. Det er 
montert sikringsgjerder ved alle tunnelåpninger. Sammen 
med fylkeskommunen er det tegnet og planlagt utbedring 
av kommandotårnet, og oppgradering av utstillingen. 

Som en del av forberedelsene mot 120-årsmarkeringen 
av Titranulykka, ble det i samarbeid mellom frivillige 
og kommunen laget en oppsetning av «Titranspelet» i 
kulturhuset i april, og som en del av arrangementet ble det 
laget en åpen utstilling i kulturhuset. 

Kommunen samarbeider med fylket om etablering av KUL
MIN på Titran. Det skal settes opp 4 skilt, med tema; 
Titran ulykka, Stabben Fort, Sletringen og Fiskeværet Titran. 
Bygdetunet på Sistranda utbedres med nye vinduer og 
skodder. Dette arbeidet forventes ferdig i løpet av våren 
2019. 

Gamle Sistranda skole har hatt mye oppmerksomhet det 
siste året. Det er forsøkt å finne en løsning på å flytte 
bygningen hel til bygdetunet, men det har vist seg å være 
er en utfordring å finne riktig samarbeidspartner til å utføre 
arbeidet. 

Frøya Arena 
Frøya Arena erstatter navnet på helhetlig idrettspark. Frøya 
Arena er et samarbeidsprosjekt mellom Frøya Storhall AS og 
de kommunale tjenestene innen kultur og idrett. Formålet 
med Frøya Arena er å gjøre alle kommunale tjenester innen 
kultur og idrett og Frøya Storhall tilgjengelig til kunder. 
Det er etablert ett kontaktpunkt som lager «pakker» til 
tilbyderne. 

Det arbeides nå med å lage en hjemmeside for Frøya Arena 
og markedsføring og lett tilgjengelig informasjon. Det er 
også etablert et samarbeid med Frøya næringsforening om 
prosjektet. 

Sondre Justad på Frøya. Foto: Hitra-Frøya 
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Grønt Flagg og Miljøuka2018 
Frøya kommune har vedtatt strategier og handlingsplan for håndtering av marin forsøpling. Hovedtiltakene er 
holdningsskapende arbeid, strandrydding og Miljøuke. 

Grønt Flagg 
For å sikre et godt holdningsskapende arbeid rettet mot barn og unge innføres det Grønt flagg i alle skoler 
og barnehager. Grønt flagg er en internasjonal miijøsertifisering og hensikten er å styrke bærekraftig 
utvikling gjennom undervisning. Ordningen er et verktøy for å innføre miljøledelse og en viktig drivkraft for 
kontinuerlig miijøundervisning. 

Dyrøy oppvekstsenter ble de første i kommunen til å bli sertifisert med grønt flagg . Oppvekstsenteret har 
gjennomført miijøkartlegging, utarbeidet miljøhandlingsplan og miijøregler. De har blant annet ordnet system for kildesorte
ring og vært på mange strandryddinger, både i nærområdet og på øyene utenfor. Oppvekstsenteret har flere spennende planer 
for det videre miljøarbeidet. 

Miljøuka2018 
Miljøuka ble for første gang gjennomført 
i 2018. Frøya kommune ønsker å bidra 
til økt kunnskap og tilrettelegging for 
opprydding av marin forsøpling . Det ble 
seks dager fylt med ulike arrangementer 
for alle aldre - og temaet er søppel i havet. 

Mest besøktvar Kystmuseets sin utstilling Havet-i en tynn tråd? Hvor 
alle klassetrinn fikk tilbud om tilpasset opplegg. 

Kystvaktskipet Njord la til kai ved Nordhammervika industriområde 
og presenterte hvordan de arbeider mot marin forsøpling og hvilken 
innsats de kan bidra med.Miijøagentene inviterte barn i alderen 8 -
13 år på fotokurs . De var ute og tok bilder av marin forsøpling som 
resulterte i en fotoutstilling på Frøya kultur og kompetansesenter. 

Frøya brann- og redning arrangerte en åpen dag på brannstasjonen, 
og kjørte et opplegg sammen med ILJA (interkommunalt utvalg mot 
akutt forurensing) hvor det blant annet ble demonstrert opprydding 
av oijesøl. 

Frøya sportsdykkerklubb ryddet havbunnen på Si holmen for søppel
næringslivet stilte med båt med kran og fikk løftet søppelet opp, og 
HAM OS holdt åpen dag på sitt gjenbruksanlegg på Nabeita. 

Mausund feltstasjon hadde stands på Stjernesenteret hvor de viste 
fram noe av det avfallet de finner ved strandrydding, fikk informert 
om sitt viktige arbeid samt lot folk få se i mikroskop og lete etter 
mikroplast. Ansatte på herredshuset var ute sammen med Mausund 
feltstasjon og ryddet en hel dag. 

Under hele Miijøuka tilbød Mausund feltstasjon innbyggerne om å 
være med på strandrydding. Mausund feltstasjon har også besøkt 
skoler og holdt undervisning om marin forsøpling og tilrettelagt for 
strandrydding for skolene. 

Miljøuka.no 
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Øya-prosjektet - «Det trengs ei hel 
øy for å oppdra et barn» 
Frøya kommunes folkehelseprosjekt 2017-2023 
Frøya kommune har fått ca. to millioner i 
midler gjennom Program for folkehelsearbeid 
i kommunene. Med tilsvarende ressurstilgang 
fra kommunen, har vi nå nærmere 4 millioner 
til et prosjekt som vi anser som det største 
folkehelseprosjektet Frøya kommune noen gang 
har vært med på. 

Dette er en nasjonal satsning som skal fremme 
barn og unges psykiske helse. Gjennom 
medvirkning og deltakelse fra Frøyas befolkning, 
har vi kommet frem til at vi på Frøya skal satse på 
voksenrollen. 

Vi tror at en tydelig og trygg voksen, og voksne 
som er gode rollemodeller, gir trygge og robuste 
barn. Ett av flere verktøy vi ønsker å bruke 
heter ICDP - international child development 
programme. ICDP er et foreldreveiledningsprogram 
som legger vekt på relasjoner og relasjonsbygging 
- nettopp hvordan vi forstår, forholder oss til, og 
er mot hverandre. 

Gjennom å legge til rette for arenaer foreldre og 
voksne kan dele erfaringer på, håper man også på 
at det bygges gode nettverk og rammer for alle 
barn og unge i Frøya kommune. I tillegg bidrar 
dette til kulturutveksling og bedre inkludering for 
Frøyas innbyggere. 

HUS T = BAR ET 
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Alle tilstede gir arbeidsglede! 
Frøya kommune er opptatt av å yte gode tjenester til sine innbyggere. 

Det er derfor viktig atvi hver dag har fokus på de ansattes arbeidsmiliø og den enkeltes 
forutsetninger for å utføre en god jobb. 

Kommunen valgte derfor å delta i NAV og KS sitt prosjekt rettet mot å skape større 
nærvær i organisasjonen . 

Virksomhetene har gjennomført en prosess-dag med alle ansatte der temaet er 
arbeidsmiljø og nærvær. 

Her ble ansatte invitert til å prioritere tiltak som er viktig på akkurat deres arbeidsplass 
for å øke nærværet. 

Frisklivstilbud for ansatte i 
Frøya kommune 

Som et ledd i satsingen på nærvær startet vi et prosjekt for ansatte med ulike utfordringer i Frisklivssentralen . Siden i høst har til 
sammen 30 ansatte fått tilbud om å delta i prosjektet. Her gjennomføres Bra Mat kurs, belastnings- og fysisk aktivitetskurs i tillegg 
til to treninger pr uke . 

Målsettinger er at deltagerne etter endt kurs skal ha fått med seg verktøy som styrker den enkeltes helse og robusthet ut fra egne 
utfordringer. 

All kompetansen som finnes i Frisklivssentralen tilbys deltagerne ut fra individuelle behov. Her er det altså mulig å få veiledning 
fra både fysioterapeut, ergoterapeut, frisklivsveileder psykisk helse og kostholds/ diabetessykepleier. 
Vi har gjennomført evaluering med den første gruppen og opplever at de har en positiv opplevelse av tilbudet. De setter stor pris 
på å delta i et opplegg som ser hele mennesket. 
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Økonomi 
Utgiftstype Regnskap 18 

Lønnsutgifter 256158 485 

Sosiale utgifter 40 936 369 

Varer/tjenester 93 973 802 

Varer /tjen/egenprod. 40 960 293 

Overføringer 29 882 229 

Avskrivninger/fordelte utg 24 605 914 

486 517 092 

Inntektstype Regnskap 18 

Brukerbet. 17 667 928 

Salgs-/leieinnt. 45 644 927 

Refusjoner 53 619 069 

Rammetilsk. 111337 420 

Øvr. tilsk./ overfør. 111 503 707 

Skatter 203 437 368 

SUM 543 210 419 

Resultat: 
Regnskap Regnskap 

2018 2017 

Brutto driftsresultat 56 693 327 42 605 661 

Netto driftsresultat 
48 850 453 42189 488 

( e. finans) 

Netto bruk av 
-48 850 453 -18 539 554 

avsetninger/avsetninger 

Regnskapsmessig mer/ - 23 649 934 
mindreforbruk (-) 

Fordeling av lånegjeld 
2018 2017 

på ulike områder: 

Lån til selvkostområdene (VAR) 145 136 142 700 

Lån til kirkelige formål 8 660 6 756 

Startlån 87198 92 821 

Lånegjeld på kommunens øvrige 
704 826 558 989 

tjenesteområder 

Kommunens totale langsiktige gjeld 945 820 801266 

% 

% 

53% 

8% 

19% 

8% 

6% 

5% 

100% 

3% 

8% 

10% 

20% 

21 % 

37% 

100% 

Regnskap 17 

240 932 362 

29 095 044 

84 731 709 

39 293 687 

23 681146 

21875 847 

439 609 795 

Regnskap 17 

16 890 133 

43 775 074 

63 678 341 

55 067 563 

15 334 815 

287 469 529 

482 215 455 
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Besøk vår nettside: www.fro~a .kommune.no 

Følg oss på vår facebookside: www.facebook.com/fro~akommune 11 

Gi gjerne tilbakemelding på årsmeldingen til: 
postmottak@fro~a.kommune.no . 
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Fakta om Frøya kommune 
Folketall 31.12.18: 5068 

Født: 61 
Død: 40 

Netto Innflytting: 85 
Antall husstander: 2432 

Antall fritidsboliger: 1065 
Landareal: 230 km 2 

Totalt oppdrettslokaliteter: 45 
Fiskerimantall: 116 

Bedrifter/ foretak på Frøya: 570 

Rådhusgata 25 
?260 Sistranda 
Tlf. ?2 46 32 00 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Frode Larsen Arkiv: 016 &18  

Arkivsaksnr.: 19/871    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Valgstyret 

Kommunestyret 

 

GODKJENNING AV LOKAL FOLKEAVSTEMNING OM VINDKRAFTVERK PÅ 
FRØYA  
 

 

Forslag til vedtak: 
 

 

 

Vedlegg: 
 

Valgstyrets møtebok deles ut i møtet. 

 

 

Saksopplysninger:   
 

Valgstyret er innkalt til kl 12.00 på valgdagen 2.april 2019 for å godkjenne opptellingsmåten 

for forhåndsstemmene i forbindelse med den lokale folkeavstemningen om vindkraftverk på 

Frøya. 

 

Valgstyret er på nytt bedt om å møte kl.14.00 samme dag for presentasjon av resultatene av 

forhåndsstemmene. Dette er et resultat som ikke kan offentliggjøres før etter at valglokalene 

stenges, jmf § 9.9 Offentliggjøring av valgresultater og prognoser i valgloven, og skal da 

foregå for lukkede dører.  

 

Resultatet av forhåndsstemmene offentliggjøres på kommunens nettside etter kl.18 når 

valglokalene stenger. 

 

Videre er valgstyret gjennom møteinnkallingen til formannskapet den 2.april 2019 bedt om å 

møte til 21.30. Dette for å være tilgjengelig for evt forkastelser av stemmesedler mv. 

 

Selve valgstyremøte med godkjenning av valgstyrets møtebok og gjennomgang av den lokale 

folkeavstemningen om vindkraftverk på Frøya er satt til å starte kl.22.30.  

 

For at valgresultatene og valgstyrets møtebok skal kunne gjennomgås må selvsagt de 

valgansvarlige være ferdige med opptellingen og føringen av møteboka. 

 



Uansett vil valgstyret få en statusoppdatering kl 22.30 den 2.april 2019 på hvordan arbeidet 

med opptellingen har gått.  

 

Vurdering: 
 
Saken leveres uten forslag til vedtak. Dette på bakgrunn av at man på forhånd ikke vet hva 

status rundt valget og valggjennomføringen blir. 

 

Alle valgstyrets medlemmer som har møtt må signere valgstyrets møtebok i møtet hvis 

valgstyret godkjenner valget. 

 

Hvis alt går etter planen vil et naturlig forslag til vedtak være: Valgstyret godkjenner den 

lokale folkeavstemingen om vindkraftverk på Frøya gjennomført i 2019. 

 

 

 

 



Lokal folkeavstemning om 
vindkraftverk på Frøya - 2019 
Valgprotokoll for valgstyret 
Kommune: Frøya 
Fylke: Trøndelag 
Ar: 2019 

A Administrative forhold 

A 1 Valgstyret 

Sekretær: Larsen Frode 

Telefon: 

Medlemmer (inkl. møtende varamedlemmer): 

Navn 

Flåmo Berit Olga 

Bekken Pål Terje 

Storø Kristin Reppe 

Hallaren Gunn Heidi Kristiansen 

Søreng Aleksander 

Nilsen Martin Arnfinn 

Hammernes Arvid Agnar 

A2 Valgtinget 

Stemmekretser og tid: 

Navn på alle kretsene i kommunen 

Krets 

Nordskag 

Nabeita 

Sistranda 

Nesset 

Dyrøy 

Øyrekka 

02.04.2019 

E-postadresse: 

Funksjon 

Leder 

Nestleder 

Medlem 

Medlem 

Medlem 

Medlem 

Medlem 

Åpningstid tirsdag 

10:00 - 18:00 

10:00 - 18:00 

10:00 - 18:00 

10:00 - 18:00 

10:00 - 18:00 

10:00 - 18:00 
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B Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer 

B1 Behandling av mottatte forhåndsstemmegivninger 

B1 .1 Totalt mottatte forhandsstemmegivninger 

Antall forhåndsstemmegivninger innenriks 

Antall brevstemmer utenriks 

Antall øvrige forhåndsstemmegivninger utenriks og på Svalbard og Jan Mayen 

Antall i beredskapskonvolutt 

Sum mottatte forhåndsstemmegivninger 

Totalt antall 

B1 .2 Behandlede forhåndsstemmegivninger 

Forkastelser 

Velgeren er ikke innført i manntallet i kommunen§ 10-1 (1) a 

Stemmegivningen inneholder ikke tilstrekkelige opplysninger til å fastslå hvem 
velgeren er§ 10-1 (1) b 

Stemmegivningen er ikke avgitt til rett tid§ 10-1 (1) c 

Stemmegivningen er ikke levert til rett stemmemottaker§ 10-1 (1) d 

Omslagskonvolutten er åpnet eller forsøkt åpnet§ 10-1 (1) e 

Velgeren har allerede avgitt godkjent stemmegivning§ 10-1 (1) f 

Stemmegivningen er ikke kommet inn til valgstyret innen kl. 17 valgdagen 

Velgeren er ikke innført i manntallet i kommunen§ 10-1a (1) a 

Velgeren har allerede avgitt godkjent stemmegivning § 10-1 a (1) c 

Sum forkastede forhåndsstemmegivninger 

Godkjente forhåndsstemmegivninger (skal være lik sum av B2.1.1 og B2.2.1) 

Totalt antall forhåndsstemmegivninger 

B2 Foreløpig opptelling av forhåndsstemmesedler 

B2.1 Startet senest 4 timer før valglokalene stenger 

B2.1.1 Behandlede ordinære forhåndsstemmesedler 

Godkjente 

Blanke 

Tvilsomme 

Total antall behandlede forhåndsstemmesedler 
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Antall stemmegivninger 

Forkastet Godkjente 

I 1)30 

0 0 
0 0 

0 0 

\ I::,-) 0 

i 2J3 l 

Innenriks Utenriks 

I 

( 

133() 
\2)~ I 

Kryss i manntall Ant. sedler 

- 12Ltg 
- I ,;-
- 0 

13 ?i) 1263 
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B2.1.2 Fordeling forhåndsstemmesdler 

Alternativ Antall 

Ja til vindkraftverk på Frøya 21+ 
Nei til vindkraftverk på Frøya lo3 ( 
Blankt l5 
Totalt antall fordelte stemmesedler l.2G3 

B2.1.3 Merknad 
(Årsak til evt. differanse mellom kryss i manntall (B2.1.1) og foreløpig opptelling (B2.1.2) og evt. andre forhold) 

B2.2 Opptatt etter kl. 17.00 dagen etter valgdagen (lagt til side og sent innkomne) 

B2.2.1 Behandlede sent innkomne forhåndsstemmesedler 

Kryss i manntall Ant. sedler 

Godkjente - 69 
Blanke - 2_ 
Tvilsomme - 0 
Total antall sent innkomne forhåndsstemmesedler 0 +\ 

02.04.2019 Valgprotokoll for valgstyret Side 3 



82.2.2 Fordeling sent innkomne forhåndsstemmesedler 

Alternativ Antall 

Ja til vindkraftverk på Frøya 2q 
Nei til vindkraftverk på Frøya 4o 
Blankt J_ 

Totalt antall fordelte stemmesedler +-l 

82.2.3 Merknad 

(Arsak til evt. differanse mellom kryss i manntall (B2.2.1) og foreløpig opptelling (B2 .2.2) og evt. andre forhold) 
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C Foreløpig opptelling av valgtingsstemmer 

C1 Oversikt over stemmer mottatt i alle kretser 

Sted for foreløpig Kryss i manntall Opptalte stemmer 
Stemmekrets opptelling 

Tirsdag ------- Stemmesedler i I særskilt I beredskaps-
urne omslag omslag 

Nordskag Hos valgstyret 108 ------- I og- lf 0 
Nabeita Hos valgstyret 101 ------- lo l I Lf 0 
Sistranda Hos valgstyret 1-9 ------- 19 +! 0 
Nesset Hos valgstyret Sl ------- 53 l8' 0 
Dyrøy Hos valgstyret ~) ------- l15' q 0 
Øyrekka Hos valgstyret ~~ ------- ~~ \ (') 

Sum y ~ l ------- L-ts-1 l_) I 0 
Sum 4Sl ~ SB~ 

C1 .1 Merknad fra stemmestyrene 

&_ /.ICJSJ skut1i,,e_s(j1c ~ 1/-vv-i't. r4.· I /11-w- SKu,,1~eJdJ e«k k:;tJ t t#Cut-t. w. 
Ja_p_,,,._ s 9,J,,.1 ves e.v ce..,J c:(,v-4 lvt-. I c/ ku, 55 c av ( · 10 tu1,,._ 1w f,v- e... /' ~,,.._ . li VW/> U 1 uu.'U. 

V '-" V V V 

C2 Foreløpig opptelling hos stemmestyrene 

Det er ikke foretatt foreløpig opptelling hos stemmestyrene. 

C3 Stemmegivninger - valgting 

C3.1 Stemmegivning i særskilt omslag 

Godkjente 12Y 
Forkastet ? 
Total antall stemmegivninger i særskilt omslag (3l 

C3.2 Forkastede stemmegivninger i særskilt omslag 

Velger ikke i kommunens manntall §10-2(1) a) ~ 
Velger hadde forhåndsstemt/avgitt allerede godkjent stemme §10-2(1) c) 0 
Total antall forkastede stemmegivninger l-
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C3.3 Stemmegivninger i beredskapskonvolutt 

Godkjente 0 
Forkastet 0 
Total antall stemmegivninger i beredskapskonvolutt å 

C3.4 Forkastede stemmegivninger i beredskapskonvolutt 

Velger ikke i kommunens manntall §10-2(1) a) 0 
Velger hadde forhåndsstemt/avgitt allerede godkjent stemme §10-2(1) c) 0 
Total antall forkastede stemmegivninger n 

C4 Foreløpig opptelling hos valgstyret 

C4.1 Antall valgtingsstemmesedler i urne 

Kryss i manntall Ant. sedler 

Godkjente - '"/'11-
Blanke - \0 
Tvilsomme - 0 
Total antall valgtingstemmesedler i urne 4:i! '-15}_ 
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C4.2 Fordelte valgtingsstemmesedler i urne 

Alternativ Antall 

Ja til vindkraftverk på Frøya l l 1. 
Nei til vindkraftverk på Frøya 2>30 
Blankt lo 

Totalt antall partifordelte stemmesedler y5-,i_ 

C4.3 Merknad 
(Årsak til evt. differanse mellom kryss i manntall (C4.1) og foreløpig opptelling (C4.2) og evt. andre forhold) 

C4.4 Antall stemmesedler i særskilt omslag 

Kryss i manntall Ant. sedler 

Godkjente - 111 
Blanke - 1. 
Tvilsomme - (J 

Total antall stemmesedler i særskilt omslag i 14 l~4 
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C4.5 Fordelte stemmesedler i særskilt omslag 

Alternativ Antall 

Ja til vindkraftverk på Frøya 10 
Nei til vindkraftverk på Frøya lo2 
Blankt )_ 

Totalt antall fordelte stemmesedler l 2-_ L{ 

C4.6 Merknad 
(Årsak til evt. differanse mellom kryss i manntall (C4.4) og foreløpig opptelling (C4.5) og evt. andre forhold) 

C4.7 Antall stemmesedler i beredskapskonvolutt 

Kryss i manntall Ant. sedler 

Godkjente - 0 
Blanke - 0 

Tvilsomme - 0 
Total antall stemmesedler i beredskapskonvolutt 0 0 
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C4.8 Fordelte stemmesedler i beredskapskonvolutt 

Alternativ Antall 

Ja til vindkraftverk på Frøya G 
Nei til vindkraftverk på Frøya 0 

Blankt C/ 

Totalt antall fordelte stemmesedler 0 

C4.9 Merknad 
(Årsak til evt. differanse mellom kryss i manntall (C4.7) og foreløpig opptelling (C4.8) og evt. andre forhold) 
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D Endelig opptelling 

D1 Forhåndsstemmer 

D1 .1 Opptalte forhåndsstemmesedler 

Type 

Opptalt minst fire timer før valglokalet stenger 

Oppta It etter kl. 17 .00 valgdagen 

Total antall opptalte forhåndsstemmesedler 

D1 .2 Forkastede forhåndsstemmesedler 

Type forkastelse 

Seddelen manglet off. stempel §10-3(1) a) 

Godkjente 

i2.L.f l 

~y 

12>11-

Det fremgår ikke hvilket valg stemmeseddelen gjelder § 10-3( 1) b) 

Det fremgår ikke hvilket parti eller gruppe velgeren har stemt på § 10-3( 1) 

Partiet eller gruppen stiller ikke liste §10-3(1) d) 

Totalt antall forkastede stemmesedler 

D1 .3 Godkjente forhåndsstemmesedler fordelt på alternativ 

Alternativ 

Ja til vindkraftverk på Frøya 

Nei til vindkraftverk på Frøya 

Blankt 

Totalt antall partifordelte stemmesedler 

Blanke Forkastet 

l5 0 

1 0 
l l- 0 

Startet senest 4 timer før 
valglokalene stenger 

0 

Endelig 

2 L( (, 

lc}f 

17-

{334 

02.04.2019 Valgprotokoll for valgstyret 

Total 

It~~ 

=t- l 

\ ~:2.>Lf 

Opptalt etter stenging 

0 

Side 10 



D1 .4 Avvik mellom foreløpig og endelig opptelling av forhåndsstemmesedler 

Alternativ Foreløpig Endelig Avvik 

Ja til vindkraftverk på Frøya 2 L{(, lY~ 0 
Nei til vindkraftverk på Frøya lvrl lc1--l 0 
Blankt tl-- l 1-- 0 

Totalt antall fordelte stemmesedler l2>2)Y !13Y C> 

D1 .5 Merknad 

(Årsak til evt. differanse mellom foreløpig og endelig opptelling av forhåndsstemmer.) 

Hele kommunen - forhåndsstemmer ordinære: 

D2 Valgtingsstemmer 

D2.1 Opptalte valgtingsstemmesedler 

Type Godkjente Blanke Forkastet Total 

Ordinære L-i 4 .2... lo D 4s:L 
Særskilt 122- 2_ 0 124 
Beredskap 0 0 0 0 

Total antall opptalte valgtingsstemmesedler S&Lf IL 0 S1fo 
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D2.2 Forkastede valgtingsstemmesedler 

Type forkastelse Ordinære Særskilt Beredskap Total 

Seddelen manglet off. stempel §10-3(1) a) 

Det fremgår ikke hvilket valg stemmeseddelen gjelder §10-3(1) b) 

Det fremgår ikke hvilket parti eller gruppe velgeren har stemt på §10-3(1) c) 

Partiet eller gruppen stiller ikke liste §10-3(1) d) 

Totalt forkastede stemmesedler 0 0 0 0 

D2.3 Godkjente valgtingsstemmesedler fordelt på alternativ 

Alternativ Endelig 

Ja til vindkraftverk på Frøya I 6 2-
Nei til vindkraftverk på Frøya Y32 
Blankt I. 1-

Totalt antall fordelte stemmesedler 51-\:? 
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D2.4 Avvik mellom foreløpig og endelig opptelling av ordinære valgtingsstemmesedler 

Alternativ Foreløpig Endelig Avvik 

Ja til vindkraftverk på Frøya l 2>1-- L~ )_ G 
Nei til vindkraftverk på Frøya Y32- ½3. 2- 0 
Blankt l 1-- l 2- 0 

Totalt antall fordelte stemmesedler S~Co 5l-C:, 0 
D2.5 Merknad 
(Årsak til evt. differanse mellom foreløpig og endelig opptelling av valgtingsstemmer) 

Hele kommunen - valgtingsstemmer ordinære: 
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D3 Totaloversikt over antall stemmesedler fordelt på alternativ 

Alternativ Forhånd Valgting Total 

Ja til vindkraftverk på Frøya 2Y6 12>2 ) 1--g' 

Nei til vindkraftverk på Frøya lo l-\ Y01- lSO~ 
Blankt l 1- l ?- 161 

Totalt antall fordelte stemmesedler \~-:SY 51-C, t q lo 

Underskrifter: 

Dato: 2/'-I-IC/ 

Leder: ~~l~o 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 242 U43  

Arkivsaksnr.: 18/3102    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 

Kommunestyret 

 

KRITERIER FOR BRUK AV MIDLENE FRA HAVBRUKSFONDET  
 

 

Forslag til vedtak: 
 

Frøya kommune vedtar disse overordnede prinsippene for bruk av midler mottatt fra 

Havbruksfondet. 

 

1. Midlene kan kun brukes til ekstraordinære driftstiltak (dvs. formål som har 

engangskarakter og ikke pådrar kommunen varige økte driftskostnader) eller til 

investeringer.  

 

2. Kommunestyret oppretter et næringsfond på 30 000 000 kr. Rådmann får i oppdrag å 

legge frem en sak, der det beskrives nærmere om hvordan dette kan gjøres. 

 

3. Kommunestyret setter av 10 000 000 kr til fiberutbygging i kommunen. Rådmann får 

i oppdrag, i samarbeid med fylket å lage en sak som beskriver en plan for hvordan 

dette kan gjennomføres. 

 

4. Kommunestyret setter av 5 000 000 kr mot bekjempelse av marin forsøpling. 

Rådmann får i oppdrag å legge frem en sak, der det beskrives nærmere hvordan dette 

kan gjøres. 

 

5. Kommunestyret oppretter et bufferfond for «tap av» skatteinngang, 10 000 000 kr. 

Bufferfondet er en del av disposisjonsfondet. Bruken fra fondet foreslås av rådmann 

og vedtas av formannskapet. 

 

6. Øvrige likvide midler, kan rådmannen bruke til mellomfinansiering av byggelånet til 

helsehus og omsorgsboliger i prosjektet «Morgendagens omsorg». 

 

 

 

  



Vedlegg: 
 

 Retningslinjer for tildeling av midler fra vederlag oppdrettskonsesjoner – Lenvik 

kommune 22.05.17 

 Retningslinjer for bruk av Havbruksfondet – Vikna kommune 

 Overordnede prinsipp ved bruk av Havbruksfondet – Hitra kommune (ettersendes) 

 

Saksopplysninger:   
 

Frøya kommune mottok ca. 103 millioner kr fra Havbruksfondet i 2018. Rådmann har fått i 

oppdrag å utrede retningslinjer på hvordan kommunestyret kan behandle midlene.  

 

Dette ble første gang behandlet i kommunestyret 04.12.19. Saken ble da utsatt i påvvente av 

drøftinger i lokalpartiene, og til behandling av årsregnskapet. 

 

Nye saksopplysninger: 
I forbindelse med årsregnskapet for 2018, er ca. 29 millioner kr av avsetningen på 103 

millioner kr strøket i tråd med kommunens strykningsregler. Avsetningen fra Havbruksfondet 

for 2018 ble derfor ca. 74 millioner kr. 

 

I tillegg har kommunen fått en faktura fra NFKK som må vurderes belastes havbruksfondet. 

Frøya kommune er medlem i «nettverk for fjord og kystkommuner» - vedtekter er vedlagt 

saken. I netteverkets årsmøte 06.04.18 ble følgende vedtatt som medlemskontigent for 2018 

og 2019. Konsekvensen av dette er at kommunen har mottatt en regning (januar 19) på kr. 

225 994.- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Medlemskontingenten for 2018 vedtas slik: 

a. Grunnbeløp pr kommune kr. 10.000 (som før) 
b. Tillegg på 2,00 kroner pr innbygger, som før, dog slik at summen ava og b blir maks 

kr. 40.000 pr medlemskommune, mot 50 000 kroner i dag. 
c. Tilleggskontingent for 2018 lik 1,0 % av det som den enkelte medlemskommune fikk 

utbetalt fra Havbruksfondet i 2017 

2. Medlemskontingenten for 2019 vedtas slik: 

a. Som pkt la 
b. Som pkt l b 
c. Tilleggskontingent for 2019 lik 0,2 % av summen den enkelte medlemskommune 

mottar av utbetalinger fra Havbruksfondet og arealavgift/produksjonsavgift eller 
tilsvarende i 2018. 

Kontingentforslaget ble vedtatt enstemmig. 



Eksempler fra andre kommuner: 
 
Tre andre kommuner, Vikna, Hitra og Lenvik har også utarbeidet retningslinjer for bruk av 

midlene. Rådmann har hentet inn vedtakene i sakene. 

 

Hitra kommune 
Hitra kommune har i Hitra formannskap, sak 112/18 Havbruksfond 2018 – drøfting av 

disponering, vedtatt følgende: 

 Overordnede prinsipp ved bruk av Havbruksfondet: 

1. Det aller meste, minst 70%(?) skal gå til noe som gir varige verdier, med andre 

ord ikke brukt på ordinær drift 

2. Disponeringen skal bidra til oppfyllelse av de vedtatte handlingsregler  

3. Bruken av midlene skal fremme næringsutvikling generelt, og slik at vi oppfattes 

som aktivt tilretteleggende for en bærekraftig vekst i havbruksnæringen 

4. Midlene skal brukes til å underbygge attraktivitet og omdømme – og de skal 

relateres til vedtatte mål i samfunnsplan og verdiordene «bo – leve – oppleve» 

5. Det tilstrebes også at disponeringen av midlene bidrar til at vi blir et mer 

funksjonelt bo – og arbeidsmarked  

6. Ved fordeling av bruken skal man også søke å prioritere tiltak som utløser andre 

og andres virkemidler (andre offentlige tilskuddsordninger, finansielle bidrag fra 

næringslivet, dugnad o.l.)  

 

Formannskapet vedtok enstemmig forslag til overordnede prinsipp for bruken av 

havbruksfondet. Dernest ble formannskapet enige om at nærmere prioritering av 

bruken blir behandlet i et ekstraordinært kommunestyremøte. 

 

Hitra kommune har planlagt å avholdt det ekstraordinære kommunestyremøte 27.11.18, og 

rådmann vil vedlegge dette til behandlingen så raskt protokollen fra møtet blir tilgjengelig 

(ikke tilgjengelig i skrivende stund 26.04.19). 

 

Lenvik kommune 
Lenvik kommune har i vedtatt «Retningslinjer for tildeling av midler fra vederlag 

oppdrettskonsesjoner». Her defineres er målgruppen slik: 

 

Tilskudd kan tildeles til følgende typer prosjekt/tiltak som kommer sjømatnæringen til 

gode: 

a) Prosjekt/tiltak hvor formålet er å utvikle tilbud og rammebetingelser som kan 

styrke og videreutvikle næringslivet og det regionale arbeidsmarkedet 

b) Prosjekter/tiltak som bidrar at regioner og lokalsamfunn blir mer attraktive å 

bo i og flytte til - rekrutteringstiltak 

c) Kommunale prosjekter, herunder planlegging og infrastruktur, som legger til 

rette for utvikling av sjømatnæringa 

d) Prosjekter som styrker kompetanse og rekruttering tilknyttet sjømatnæringa 

 

Prosjekter skal være av generisk karakter – som kommer flere, herunder 

bygdesamfunn, bransjer, bransjegrupper, til gode.  

 

Med prosjekter og tiltak menes oppgaver og aktiviteter som:  

1. er tidsbegrenset, tilskudd kan kun gis i inntil 5 år, selv om prosjektet har 

lengre varighet 



2. har fokus på utprøving, initiering og oppstart 

3. har organisering, kostnader og finansiering som er direkte tilknyttet 

prosjektet/tiltakets formål 

4. skal lede frem til et bestemt resultat 

 

Retningslinjene er vedlagt saken 

 

Vikna kommune 
Vikna kommune har vedtatt i kommunestyret 20.11.18 følgende retningslinjer: 

 

Kommunestyret vedtar at midler fra havbruksfondet benyttes til finansiering av: 

1. Investeringer (gir redusert låneopptak) 

2. Ekstraordinære driftstiltak, dvs. til formål som har engangskarakter og ikke pådrar 

kommunen varig økte driftskostnader (dette kan være tiltak som stimulerer til mer 

aktivitet, kulturtiltak, bostedsutvikling, kompetanseutvikling i kommunen og tiltak 

som gir kostnadsbesparelser i den ordinære driften, ekstraordinære avdrag på lån) 

3. Styrking av kommunalt næringsfond og næringsutvikling (inkl. NYN IKS) 

4. Minimum 1 % av fondet settes av til et fond for arbeid med tiltak mot marin 

forsøpling. 

 

Behandling: 

Bruken av midlene pkt. 1-4 skal behandles som egen sak i hvert enkelt tilfelle etter innstilling 

fra rådmannen. 

 

Drøfting 

Rådmann vil i dette saksfremlegget ikke komme med detaljerte tiltak for bruk av hele 

Havbruksfondet, men vil komme med en diskusjon over alternativer på hvordan kommunen 

kan forvalte midlene i årene som kommer. 

 

Som en overordnet prinsipp, foreslår rådmann, at disse midlene ikke skal gå direkte inn i 

driften av kommunen. Rådmann anbefaler et prinsippet lik Vikna kommune har formulert; 

Midlene brukes «til formål som har engangskarakter og ikke pådrar kommunen varig økte 

driftskostnader (dette kan være tiltak som stimulerer til mer aktivitet, kulturtiltak, 

bostedsutvikling, kompetanseutvikling i kommunen og tiltak som gir kostnadsbesparelser i 

den ordinære driften, ekstraordinære avdrag på lån)». 

 

Rådmann foreslår imidlertid at det åpnes for at hele eller noe av midlene kan brukes til 

investeringer, og kan erstatte låneopptak. Noen investeringer kan da få driftsmessige 

konsekvenser. 

 

Renteinntekter 
Havbruksfondet er nå disponert på en «høyrentekonto» i kommunens avtalebank. Dette 

generer renteinntekter i løpet av tiden pengen står der, ca. 2,1 millioner kr ekstra i 

renteinntekter hvert år. Renten er pr 09.11.18 på 2,07%. Hvis kommunestyret ønsker en 

gradvis bruk av midlene, vil rådmann i samarbeid med avtalebankens partner Eika, opprette 

en plassering i markedet som har en tidshorisont på 3-5 år, som kan gi en høyere avkasting 

enn en på «høyrentekonto» som er i tråd med finansreglementet. 

 

Nedbetaling av gjeld 



Ett alternativ i bruken av havbruksfondet er nedbetaling av gjeld. Kommunen hadde pr 

31.12.17 en gjeld på 801,266 millioner kr, og kommunen betalte ca. 45 millioner kr i renter 

og avdrag på denne gjelden. Hvis kommunen bruker 100 millioner kr på å nedbetale gjeld, 

vil etter et svært forenklet regnestykke, spare kommunen med ca. 5,6 millioner kr i rente og 

avdrag i året.  

 

Investeringer 
Ett annet alternativ er at midlene avsettes til investeringer, og erstatte låneopptak på opp mot 

100 millioner kr. Virkningen vil da være ca. det samme som i avsnittet over. Dette kan være 

mot bestemte investeringssaker, spredt ut over flere år, eller mot ett bestemt prosjekt, som 

f.eks. «Morgendagens omsorg». 

 

I denne sammenheng ønsker rådmann å komme med følgende betraktning. Kommunen 

trenger å låne store beløp for å fullfinansiere byggingen av helsehus og omsorgsboligene. 

Midlene fra Husbanken, vil kommunen motta etter at byggingen er fullført, og kommunen 

må også forskuttere disse midlene i byggeperioden. Kommunen vil mest sannsynlig i dette 

prosjektet ha et byggelån som det kun betales renter på i byggeperioden, og vil konvertere 

dette til en normallån etter at bygningen er ferdig. Hvis rådmannen får fullmakt til å anvende 

store deler av havbruksfondet, til å finansiere deler av Husbankens investeringsmidler, vil 

dette spare kommunen for en del renteutgifter, ca. 1,75 millioner kr i året pr 100 millioner kr 

kommunen slipper å ta opp i byggelån. Renten hos Kommunalbanken er pr d.d. 1,75%. 

 

Investeringsprosjekt «Morgendagens omsorg» og «Morgendagens skolebygg» 
Rådmannen ser at kommunen har store investeringer fremfor seg, mye er nevnt om Helsehus 

og omsorgsboliger, men også en ny skole på Sistranda ser naturlig ut på sikt, jfr. 

skolebruksplanen. Rådmannen ser at alternativ bruk av midlene er at det settes av midler til 

disse formålene. Helsehus og omsorgsboliger er vedtatt, men skolebygg er ikke det. En 

mulig løsning for skolebygg er også privet/offentlig samarbeid lik kommunen i dag har på 

Kysthaven. Skulle dette bli aktuelt, foreslås det at rådmann får i oppdrag å fremforhandle en 

leieavtale der noe av fondet kan brukes til å dekke hele eller deler av leien i årene som 

kommer. 

 

Næringsfond 
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 konsesjoner (de kun kunne brukes 

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

øyrekken. Rådmann foreslår at en liknende ordning nå etableres, lik den Lenvik kommune 

har vedtatt. Ordningen vil da gjelde for hele kommunen, på søknadsbasis. Rådmann får i 

oppdrag å legge frem en sak, der det beskrives nærmere om hvordan dette kan gjøres. 

Rådmann foreslår at ca. 30% av havbruksfondet avsettes til dette formålet, 30 millioner kr. 

 

Fiberutbygging 
I samarbeid med fylkeskommunen og Telenor vil kommunen få utarbeidet et 

kostnadsoverslag over kostnaden på å bygge ut fiber til alle husstandene i kommunen. 

Kommunen vil får denne presentert av Telenor i uke 48/49. 

 

Rådmannen foreslår å sette av ca. 10% til dette formålet, 10 millioner kr. Rådmannen får i 

oppdrag å utarbeide et forslag til avtale sammen med fylkeskommunen om at områdene 



Stølan og Gurvikdal / Sandvika blir prioritert først, og legger frem dette forslaget frem for 

kommunestyret til behandling. 

 

Marin forsøpling 
Marin forsøpling har lenge vært en utfordring for kommunen. Rådmannen foreslår å sette av 

ca. 5%, 5 millioner kr til dette formålet. Rådmann får i oppdrag å legge frem en sak, der det 

beskrives nærmere om hvordan kommunen kan benytte disse midlene. 

 
Bufferfond - inntektssvikt 
Rådmann har ikke direkte budsjettert med midler fra havbruksfondet, men har foreslått tiltak 

som bruker av disposisjonsfondet, der havbruksfondet er en del av. Rådmann ser at de siste 

årene har sett en svært stor svingning i skatteinntektene for kommunen. Det er derfor svært 

vanskelig å være sikker i sitt anslag av skatteinntekten i årene som kommer. Rådmannen 

foreslår derfor at en del av havbruksfondet ca. 10%, 10 millioner kr, avsettes til et 

«bufferfond» for skatteinntekter. Bruken fra fondet foreslås av rådmann og vedtas av 

formannskapet, som gis denne fullmakten gjennom vedtak i denne sak. 

 

Vurdering 
 
Rådmannen foreslår i denne saken flere måter på å disponere midlene kommunen har mottatt 

fra Havbruksfondet. Rådmann anbefaler i denne sammenheng at et overordnet prinsipp blir 

vedtatt, at midlene kun kan brukes til ekstraordinære driftstiltak eller investeringer. Rådmann 

forslår også at næringsfond, fiberutbygging og bekjempelse av marin forsøpling vedtas slik 

at administrasjonen kan starte arbeidet med å utarbeide detaljerte retningslinjer på hvordan 

disse fondene kan virke. I tillegg foreslås det at bufferfond inntektssvikt blir opprettet (buffer 

for mindre skatteinngang enn budsjettert).  

 

Hvis dette blir vedtatt, vil det ta flere år før midlene er anvendt på de forskjellige områdene. 

Rådmannen foreslår derfor at likviditeten som gjenstår, når kommunen skal starte byggelånet 

til «Morgendagens omsorg», går inn i dette prosjektet.  

 

Byggelånet, blir da kun opptatt etter hvert som det trengs likviditet i disse andre prosjektene. 

Når Helsehus og omsorgsboliger er ferdige, og kommunen har fått investeringstilskuddet fra 

Husbanken, vil likviditeten gå tilbake til disposisjonsfondet og anvendt etter de vedtatte 

tiltakene. Dette muliggjør at midlene kan brukes som likviditet mot byggingen av helsehuset 

og omsorgsboligene, samt at kommunestyret setter i gang konkrete tiltak som kommer 

næringslivet til gode. 

 

Rådmann gjør kommunestyret oppmerksom på følgende i sin behandling av saken:  

 

I forbindelse med årsregnskapet for 2018, er ca. 29 millioner kr av avsetningen på 103 

millioner kr strøket i tråd med kommunens strykningsregler. Avsetningen fra Havbruksfondet 

for 2018 er nå på ca. 74 millioner kr. 

 

I tillegg har kommunen fått en faktura fra NFKK på kr 225 994 kr som må vurderes belastes 

havbruksfondet. 

 



Postadresse: Besøksadresse: 

 Rådhusgata 25 Telefon:  

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

Saksprotokoll 
 
Utvalg: Formannskapet   
Møtedato: 04.12.2018 
Sak: 197/18  Arkivsak: 18/3102 
 
SAKSPROTOKOLL - KRITERIER FOR BRUK AV MIDLENE FRA HAVBRUKSFONDET  
 
Vedtak: 

 

Saken utsettes da det er behov for diskusjon/vurdering i lokalpartiene. 

Enstemmig. 
 

 

 

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

 

Saken utsettes da det er behov for diskusjon/vurdering i lokalpartiene. 

Enstemmig. 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 242 U43  

Arkivsaksnr.: 18/3102    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 

Kommunestyret 

 

KRITERIER FOR BRUK AV MIDLENE FRA HAVBRUKSFONDET  
 

 

Vedtak: 
Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune vedtar disse overordnede prinsippene for bruk av midler mottatt fra 

Havbruksfondet. 

 

1. Midlene kan kun brukes til ekstraordinære driftstiltak (dvs. formål som har 

engangskarakter og ikke pådrar kommunen varige økte driftskostnader) eller til 

investeringer.  

 

2. Kommunestyret oppretter et næringsfond på 30 000 000 kr. Rådmann får i oppdrag å 

legge frem en sak, der det beskrives nærmere om hvordan dette kan gjøres. 

 

3. Kommunestyret setter av 10 000 000 kr til fiberutbygging i kommunen. Rådmann får 

i oppdrag, i samarbeid med fylket å lage en sak som beskriver en plan for hvordan 

dette kan gjennomføres. 

 

4. Kommunestyret setter av 5 000 000 kr mot bekjempelse av marin forsøpling. 

Rådmann får i oppdrag å legge frem en sak, der det beskrives nærmere hvordan dette 

kan gjøres. 

 

5. Kommunestyret oppretter et bufferfond for «tap av» skatteinngang, 10 000 000 kr. 

Bufferfondet er en del av disposisjonsfondet. Bruken fra fondet foreslås av rådmann 

og vedtas av formannskapet. 

 

6. Øvrige likvide midler, kan rådmannen bruke til mellomfinansiering av byggelånet til 

helsehus og omsorgsboliger i prosjektet «Morgendagens omsorg». 

 

 

 

  



Vedlegg: 
 Retningslinjer for tildeling av midler fra vederlag oppdrettskonsesjoner – Lenvik 

kommune 22.05.17 

 Retningslinjer for bruk av Havbruksfondet – Vikna kommune 

 Overordnede prinsipp ved bruk av Havbruksfondet – Hitra kommune (ettersendes) 

 

Saksopplysninger:   
I forbindelse med at Frøya kommune har mottatt ca. 103 millioner kr fra Havbruksfondet, så 

har rådmann fått i oppdrag å utrede retningslinjer på hvordan kommunestyret kan behandle 

midlene. Tre andre kommuner, Vikna, Hitra og Lenvik har også utarbeidet retningslinjer for 

bruk av midlene. Rådmann har hentet inn vedtakene i sakene. 

 

Hitra kommune 
Hitra kommune har i Hitra formannskap, sak 112/18 Havbruksfond 2018 – drøfting av 

disponering, vedtatt følgende: 

 Overordnede prinsipp ved bruk av Havbruksfondet: 

1. Det aller meste, minst 70%(?) skal gå til noe som gir varige verdier, med andre 

ord ikke brukt på ordinær drift 

2. Disponeringen skal bidra til oppfyllelse av de vedtatte handlingsregler  

3. Bruken av midlene skal fremme næringsutvikling generelt, og slik at vi oppfattes 

som aktivt tilretteleggende for en bærekraftig vekst i havbruksnæringen 

4. Midlene skal brukes til å underbygge attraktivitet og omdømme – og de skal 

relateres til vedtatte mål i samfunnsplan og verdiordene «bo – leve – oppleve» 

5. Det tilstrebes også at disponeringen av midlene bidrar til at vi blir et mer 

funksjonelt bo – og arbeidsmarked  

6. Ved fordeling av bruken skal man også søke å prioritere tiltak som utløser andre 

og andres virkemidler (andre offentlige tilskuddsordninger, finansielle bidrag fra 

næringslivet, dugnad o.l.)  

 

Formannskapet vedtok enstemmig forslag til overordnede prinsipp for bruken av 

havbruksfondet. Dernest ble formannskapet enige om at nærmere prioritering av 

bruken blir behandlet i et ekstraordinært kommunestyremøte. 

 

Hitra kommune har planlagt å avholdt det ekstraordinære kommunestyremøte 27.11.18, og 

rådmann vil vedlegge dette til behandlingen så raskt protokollen fra møtet blir tilgjengelig 

(ikke tilgjengelig i skrivende stund 26.11.18). 

 

Lenvik kommune 
Lenvik kommune har i vedtatt «Retningslinjer for tildeling av midler fra vederlag 

oppdrettskonsesjoner». Her defineres er målgruppen slik: 

 

Tilskudd kan tildeles til følgende typer prosjekt/tiltak som kommer sjømatnæringen til 

gode: 

a) Prosjekt/tiltak hvor formålet er å utvikle tilbud og rammebetingelser som kan 

styrke og videreutvikle næringslivet og det regionale arbeidsmarkedet 

b) Prosjekter/tiltak som bidrar at regioner og lokalsamfunn blir mer attraktive å 

bo i og flytte til - rekrutteringstiltak 

c) Kommunale prosjekter, herunder planlegging og infrastruktur, som legger til 

rette for utvikling av sjømatnæringa 

d) Prosjekter som styrker kompetanse og rekruttering tilknyttet sjømatnæringa 



 

Prosjekter skal være av generisk karakter – som kommer flere, herunder 

bygdesamfunn, bransjer, bransjegrupper, til gode.  

 

Med prosjekter og tiltak menes oppgaver og aktiviteter som:  

1. er tidsbegrenset, tilskudd kan kun gis i inntil 5 år, selv om prosjektet har 

lengre varighet 

2. har fokus på utprøving, initiering og oppstart 

3. har organisering, kostnader og finansiering som er direkte tilknyttet 

prosjektet/tiltakets formål 

4. skal lede frem til et bestemt resultat 

 

Retningslinjene er vedlagt saken 

 

Vikna kommune 
Vikna kommune har vedtatt i kommunestyret 20.11.18 følgende retningslinjer: 

 

Kommunestyret vedtar at midler fra havbruksfondet benyttes til finansiering av: 

1. Investeringer (gir redusert låneopptak) 

2. Ekstraordinære driftstiltak, dvs. til formål som har engangskarakter og ikke pådrar 

kommunen varig økte driftskostnader (dette kan være tiltak som stimulerer til mer 

aktivitet, kulturtiltak, bostedsutvikling, kompetanseutvikling i kommunen og tiltak 

som gir kostnadsbesparelser i den ordinære driften, ekstraordinære avdrag på lån) 

3. Styrking av kommunalt næringsfond og næringsutvikling (inkl. NYN IKS) 

4. Minimum 1 % av fondet settes av til et fond for arbeid med tiltak mot marin 

forsøpling. 

 

Behandling: 

Bruken av midlene pkt. 1-4 skal behandles som egen sak i hvert enkelt tilfelle etter innstilling 

fra rådmannen. 

 

Drøfting 
Rådmann vil i dette saksfremlegget ikke komme med detaljerte tiltak for bruk av hele 

Havbruksfondet, men vil komme med en diskusjon over alternativer på hvordan kommunen 

kan forvalte midlene i årene som kommer. 

 

Som en overordnet prinsipp, foreslår rådmann, at disse midlene ikke skal gå direkte inn i 

driften av kommunen. Rådmann anbefaler et prinsippet lik Vikna kommune har formulert; 

Midlene brukes «til formål som har engangskarakter og ikke pådrar kommunen varig økte 

driftskostnader (dette kan være tiltak som stimulerer til mer aktivitet, kulturtiltak, 

bostedsutvikling, kompetanseutvikling i kommunen og tiltak som gir kostnadsbesparelser i 

den ordinære driften, ekstraordinære avdrag på lån)». 

 

Rådmann foreslår imidlertid at det åpnes for at hele eller noe av midlene kan brukes til 

investeringer, og kan erstatte låneopptak. Noen investeringer kan da få driftsmessige 

konsekvenser. 

 

Renteinntekter 
Havbruksfondet er nå disponert på en «høyrentekonto» i kommunens avtalebank. Dette 

generer renteinntekter i løpet av tiden pengen står der, ca. 2,1 millioner kr ekstra i 



renteinntekter hvert år. Renten er pr 09.11.18 på 2,07%. Hvis kommunestyret ønsker en 

gradvis bruk av midlene, vil rådmann i samarbeid med avtalebankens partner Eika, opprette 

en plassering i markedet som har en tidshorisont på 3-5 år, som kan gi en høyere avkasting 

enn en på «høyrentekonto» som er i tråd med finansreglementet. 

 

Nedbetaling av gjeld 
Ett alternativ i bruken av havbruksfondet er nedbetaling av gjeld. Kommunen hadde pr 

31.12.17 en gjeld på 801,266 millioner kr, og kommunen betalte ca. 45 millioner kr i renter 

og avdrag på denne gjelden. Hvis kommunen bruker 100 millioner kr på å nedbetale gjeld, 

vil etter et svært forenklet regnestykke, spare kommunen med ca. 5,6 millioner kr i rente og 

avdrag i året.  

 

Investeringer 
Ett annet alternativ er at midlene avsettes til investeringer, og erstatte låneopptak på opp mot 

100 millioner kr. Virkningen vil da være ca. det samme som i avsnittet over. Dette kan være 

mot bestemte investeringssaker, spredt ut over flere år, eller mot ett bestemt prosjekt, som 

f.eks. «Morgendagens omsorg». 

 

I denne sammenheng ønsker rådmann å komme med følgende betraktning. Kommunen 

trenger å låne store beløp for å fullfinansiere byggingen av helsehus og omsorgsboligene. 

Midlene fra Husbanken, vil kommunen motta etter at byggingen er fullført, og kommunen 

må også forskuttere disse midlene i byggeperioden. Kommunen vil mest sannsynlig i dette 

prosjektet ha et byggelån som det kun betales renter på i byggeperioden, og vil konvertere 

dette til en normallån etter at bygningen er ferdig. Hvis rådmannen får fullmakt til å anvende 

store deler av havbruksfondet, til å finansiere deler av Husbankens investeringsmidler, vil 

dette spare kommunen for en del renteutgifter, ca. 1,75 millioner kr i året pr 100 millioner kr 

kommunen slipper å ta opp i byggelån. Renten hos Kommunalbanken er pr d.d. 1,75%. 

 

Investeringsprosjekt «Morgendagens omsorg» og «Morgendagens skolebygg» 
Rådmannen ser at kommunen har store investeringer fremfor seg, mye er nevnt om Helsehus 

og omsorgsboliger, men også en ny skole på Sistranda ser naturlig ut på sikt, jfr. 

skolebruksplanen. Rådmannen ser at alternativ bruk av midlene er at det settes av midler til 

disse formålene. Helsehus og omsorgsboliger er vedtatt, men skolebygg er ikke det. En 

mulig løsning for skolebygg er også privet/offentlig samarbeid lik kommunen i dag har på 

Kysthaven. Skulle dette bli aktuelt, foreslås det at rådmann får i oppdrag å fremforhandle en 

leieavtale der noe av fondet kan brukes til å dekke hele eller deler av leien i årene som 

kommer. 

 

Næringsfond 
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 konsesjoner (de kun kunne brukes 

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

øyrekken. Rådmann foreslår at en liknende ordning nå etableres, lik den Lenvik kommune 

har vedtatt. Ordningen vil da gjelde for hele kommunen, på søknadsbasis. Rådmann får i 

oppdrag å legge frem en sak, der det beskrives nærmere om hvordan dette kan gjøres. 

Rådmann foreslår at ca. 30% av havbruksfondet avsettes til dette formålet, 30 millioner kr. 

 

  



Fiberutbygging 
I samarbeid med fylkeskommunen og Telenor vil kommunen få utarbeidet et 

kostnadsoverslag over kostnaden på å bygge ut fiber til alle husstandene i kommunen. 

Kommunen vil får denne presentert av Telenor i uke 48/49. 

 

Rådmannen foreslår å sette av ca. 10% til dette formålet, 10 millioner kr. Rådmannen får i 

oppdrag å utarbeide et forslag til avtale sammen med fylkeskommunen om at områdene 

Stølan og Gurvikdal / Sandvika blir prioritert først, og legger frem dette forslaget frem for 

kommunestyret til behandling. 

 

Marin forsøpling 
Marin forsøpling har lenge vært en utfordring for kommunen. Rådmannen foreslår å sette av 

ca. 5%, 5 millioner kr til dette formålet. Rådmann får i oppdrag å legge frem en sak, der det 

beskrives nærmere om hvordan kommunen kan benytte disse midlene. 

 
Bufferfond - inntektssvikt 
Rådmann har ikke direkte budsjettert med midler fra havbruksfondet, men har foreslått tiltak 

som bruker av disposisjonsfondet, der havbruksfondet er en del av. Rådmann ser at de siste 

årene har sett en svært stor svingning i skatteinntektene for kommunen. Det er derfor svært 

vanskelig å være sikker i sitt anslag av skatteinntekten i årene som kommer. Rådmannen 

foreslår derfor at en del av havbruksfondet ca. 10%, 10 millioner kr, avsettes til et 

«bufferfond» for skatteinntekter. Bruken fra fondet foreslås av rådmann og vedtas av 

formannskapet, som gis denne fullmakten gjennom vedtak i denne sak. 

 

Vurdering 
Rådmannen foreslår i denne saken flere måter på å disponere midlene kommunen har mottatt 

fra Havbruksfondet. Rådmann anbefaler i denne sammenheng at et overordnet prinsipp blir 

vedtatt, at midlene kun kan brukes til ekstraordinære driftstiltak eller investeringer. Rådmann 

forslår også at næringsfond, fiberutbygging og bekjempelse av marin forsøpling vedtas slik 

at administrasjonen kan starte arbeidet med å utarbeide detaljerte retningslinjer på hvordan 

disse fondene kan virke. I tillegg foreslås det at bufferfond inntektssvikt blir opprettet (buffer 

for mindre skatteinngang enn budsjettert).  

 

Hvis dette blir vedtatt, vil det ta flere år før midlene er anvendt på de forskjellige områdene. 

Rådmannen foreslår derfor at likviditeten som gjenstår, når kommunen skal starte byggelånet 

til «Morgendagens omsorg», går inn i dette prosjektet.  

 

Byggelånet, blir da kun opptatt etter hvert som det trengs likviditet i disse andre prosjektene. 

Når Helsehus og omsorgsboliger er ferdige, og kommunen har fått investeringstilskuddet fra 

Husbanken, vil likviditeten gå tilbake til disposisjonsfondet og anvendt etter de vedtatte 

tiltakene. Dette muliggjør at midlene kan brukes som likviditet mot byggingen av helsehuset 

og omsorgsboligene, samt at kommunestyret setter i gang konkrete tiltak som kommer 

næringslivet til gode. 

 

 

 

 

 



RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV MIDLER FRA VEDERLAG 
OPPDRETTSKONSESJONER  

– LENVIK KOMMUNE 22.05.17 

 
1. MÅL FOR ORDNINGEN 

 
Mål for ordningen er å tilrettelegge for videre utvikling i sjømatnæringen ved å sikre 
langsiktige rammevilkår og muligheter for utvikling i kommunen. Midlene skal anvendes til 
næringsformål relatert til sjømatnæringen i vid forstand, og tilstøtende næringer. Midlene kan 
også benyttes til kommunale tiltak.  
 
 

2. BAKGRUNN FOR ORDNINGEN 
 
Regjeringen vil legge til rette for en forutsigbar vekst i oppdrettsnæringen. Potensialet som 
ligger i næringen må videreutvikles. Som en effekt av dette åpnes det for å øke antall 
konsesjoner og øke totalt tillatt biomasse i eksisterende konsesjoner. Arbeidet mot rømming, 
lakselus og andre sykdomsutfordringer i næringa må styrkes gjennom forpliktende avtaler 
med næringen selv. Kommuner som stiller arealer til disposisjon for næringen bør oppleve 
større positive ringvirkninger fra aktivitetene. Derfor vil vederlaget for tildeling av nye 
konsesjoner tilfalle berørte kommuner. Midlene er ikke bundne midler. 
 
 

3. GEOGRAFISK AVGRENSNING 
 
Ordningen gjelder for: LENVIK KOMMUNE 
 
 

4. KOMMUNAL BEHANDLING 
 
Det er formannskapet i Lenvik kommune som behandler søknader om midler fra vederlaget, 
etter næringsfaglig innstilling. Søknadsbeløp opp til kr 100.00,- behandles direkte av 
administrasjonen ved rådmann. 

 
 

5. MÅLGRUPPE 
 
Tilskudd kan tildeles til følgende typer prosjekt/tiltak som kommer sjømatnæringen til gode: 

a) Prosjekt/tiltak hvor formålet er å utvikle tilbud og rammebetingelser som kan styrke 
og videreutvikle næringslivet og det regionale arbeidsmarkedet 

b) Prosjekter/tiltak som bidrar at regioner og lokalsamfunn blir mer attraktive å bo i og 
flytte til - rekrutteringstiltak 

c) Kommunale prosjekter, herunder planlegging og infrastruktur, som legger til rette for 
utvikling av sjømatnæringa 

d) Prosjekter som styrker kompetanse og rekruttering tilknyttet sjømatnæringa 
 
Prosjekter skal være av generisk karakter – som kommer flere, herunder bygdesamfunn, 
bransjer, bransjegrupper, til gode.  
 
 
 
 



 
Med prosjekter og tiltak menes oppgaver og aktiviteter som:  

1. er tidsbegrenset, tilskudd kan kun gis i inntil 5 år, selv om prosjektet har lengre 
varighet 

2. har fokus på utprøving, initiering og oppstart 
3. har organisering, kostnader og finansiering som er direkte tilknyttet prosjektet/tiltakets 

formål 
4. skal lede frem til et bestemt resultat 

 
 
Hva kan ikke støttes:  

a) Prosjekter fra/til enkeltbedrifter  
b) Investering i og ordinær drift av fylkeskommunal eller kommunal tjenesteproduksjon 

og bedrifter 
c) Fysiske investeringer som for eksempel veibygging (riks-, fylkes- og kommunale 

veier), generell energiutbygging og offentlige bygg 
d) Utgifter som har karakter av årlig driftsstøtte, eksempelvis regionråd, 

destinasjonsselskap eller andre samarbeidsselskap 
e) Innskudd av aksjekapital, lån eller driftstilskudd til selskap som kommunen er 

medeier i eller eneeier av 
 
 

6. SØKNADSKRITERIER 
 
Generelle vilkår:  

a) Prosjektet må ikke være igangsatt før søknad leveres kommunen 
b) Søknaden må ha oppstart i det gjeldene søknadsåret 
c) Tilskudd til prosjekt kan kun gis i inntil 5 år, selv om prosjektet har lengre varighet 
d) Søknad må være komplett og ha alle nødvendige vedlegg, herunder: 

a. Formål med prosjektet 
b. Bakgrunn for prosjektet 
c. Organisering (hvem har ansvaret for gjennomføring, hvem deltar) 
d. Samarbeidspartnere og faglig bistand (skal det kjøpes inn ekstern bistand) 
e. Forventede resultater 

e) Kostnadsberegninger skal oppfølges gjennom hele tiltaket og rapporteres 
f) Søknad vedlegges realistisk fremdriftsplan, med milepæl og tidsangivelser 
g) Søknaden vedlegges gode kart og situasjonsplaner, profiler og nødvendig underlag 
h) Mangelfulle søknader kan ikke påregnes å bli behandlet og/eller prioritert 

 
 

7. VILKÅR FOR TILSKUDD 

 
Bevilget støtte utbetales etterskuddsvis, når det foreligger dokumentasjon for og rapport om 
at prosjektet er gjennomført (midler er brukt i hht søknad). Minst 25 prosent av tilskuddet 
skal holdes tilbake til prosjektet/tilskuddet er avsluttet. 



 VIKNA KOMMUNE 
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Retningslinjer bruk av Havbruksfondet 

 
Vedlagte dokumenter: 

- Ingen 
 
Dokumenter ikke vedlagt: 

- Ingen  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar at midler fra havbruksfondet benyttes til finansiering av: 
 
1. Investeringer (gir redusert låneopptak) 
2. Ekstraordinære driftstiltak, dvs. til formål som har engangskarakter og ikke 

pådrar kommunen varig økte driftskostnader (dette kan være tiltak som stimulerer 
til mer aktivitet, kulturtiltak, bostedsutvikling, kompetanseutvikling i kommunen og 
tiltak som gir kostnadsbesparelser i den ordinære driften, ekstraordinære avdrag på 
lån) 

3. Styrking av kommunalt næringsfond og næringsutvikling (inkl. NYN IKS) 
 

Behandling: 
            Bruken av midlene pkt. 1-3 skal behandles som egen sak i hvert enkelt tilfelle etter  
            innstilling fra rådmannen  
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Saksprotokoll i Formannskap - 13.11.2018  

Behandling: 
Kjartan Tørum fikk permisjon og deltok ikke i behandling av saken. 
 
Forslag fra Harald Holand (FRP) 
Kommunestyret vedtar at midler fra Havbruksfondet benyttes slik: 

1. 50% til ekstraordinære avdrag på lån. 
2. 50% til fond for investeringer som har varighet over 15 år. Samt til fond for 

ekstraordinære driftstiltak, dvs, til formål som har engangskarakter og ikke pådrar 
kommunen varige økte driftskostnader (bostedutvikling, kompetanseutvikling, 
kostnadsbesparende tiltak, utbedringer (fjerning av bakketopper og farlige svinger) samt 
til næringsfond/næringsutvikling) og til tiltak mot marin forsøpling. 

  
Forslag fra Amund Hellesø (AP) 
Nytt pkt. 4:  
Det settes av 1% av fondet for arbeid med tiltak mot marin forsøpling. 
 
 
Votering: 
 
Forslag til vedtak fra Harald Holand (FRP) fikk 1 stemme. 
 
Rådmannens forslag til vedtak pkt. 1 – 3 inkl. forslag fra Amund Hellesø til nytt pkt. 4 vedtatt 
mot 1 stemme avgitt av Harald Holand (FRP). 
 
Vedtak: 
 
Kommunestyret vedtar at midler fra havbruksfondet benyttes til finansiering av: 
 
4. Investeringer (gir redusert låneopptak) 
5. Ekstraordinære driftstiltak, dvs. til formål som har engangskarakter og ikke pådrar 

kommunen varig økte driftskostnader (dette kan være tiltak som stimulerer til mer 
aktivitet, kulturtiltak, bostedsutvikling, kompetanseutvikling i kommunen og tiltak som gir 
kostnadsbesparelser i den ordinære driften, ekstraordinære avdrag på lån) 

6. Styrking av kommunalt næringsfond og næringsutvikling (inkl. NYN IKS) 
7. 1% av fondet settes av til et fond for arbeid med tiltak mot marin forsøpling. 
 
Behandling: 
            Bruken av midlene pkt. 1-4 skal behandles som egen sak i hvert enkelt tilfelle etter  
            innstilling fra rådmannen.  
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyre - 20.11.2018  

Behandling: 
Forslag fra ordfører Amund Hellesø: 
(Endringsforslag/ tilleggsforslag til pkt. 4 i formannskapets forslag til vedtak). 
Minimum 1 % av fondet settes av til et fond for arbeid med tiltak mot marin forsøpling. 
 
Forslag fra Harald Holand (FRP) 
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Kommunestyret vedtar at midler fra Havbruksfondet benyttes slik: 
3. 50% til ekstraordinære avdrag på lån. 
4. 50% til fond for investeringer som har varighet over 15 år. Samt til fond for 

ekstraordinære driftstiltak, dvs, til formål som har engangskarakter og ikke pådrar 
kommunen varige økte driftskostnader (bostedutvikling, kompetanseutvikling, 
kostnadsbesparende tiltak, veiutbedringer (fjerning av bakketopper og farlige svinger) 
samt til næringsfond/næringsutvikling) og til tiltak mot marin forsøpling. 

 
 
Votering: 
Det ble votert alternativt mellom formannskapets forslag til vedtak med den endring som 
framgår av forslag fra ordfører Amund Hellesø, og forslag fra Harald Holand. 
Formannskapets justerte vedtak vedtatt med 17 mot 1 stemme. 
 
Vedtak: 
 
Kommunestyret vedtar at midler fra havbruksfondet benyttes til finansiering av: 
 

1. Investeringer (gir redusert låneopptak) 
2. Ekstraordinære driftstiltak, dvs. til formål som har engangskarakter og ikke pådrar 

kommunen varig økte driftskostnader (dette kan være tiltak som stimulerer til mer 
aktivitet, kulturtiltak, bostedsutvikling, kompetanseutvikling i kommunen og tiltak som 
gir kostnadsbesparelser i den ordinære driften, ekstraordinære avdrag på lån) 

3. Styrking av kommunalt næringsfond og næringsutvikling (inkl. NYN IKS) 
4. Minimum 1 % av fondet settes av til et fond for arbeid med tiltak mot marin 

forsøpling. 
 
Behandling: 
            Bruken av midlene pkt. 1-4 skal behandles som egen sak i hvert enkelt tilfelle etter  
            innstilling fra rådmannen.  
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SAKSGRUNNLAG / SAKSOPPLYSNINGER 
Havbruksfond. 
Vikna kommune mottok i oktober måned utbetaling fra Havbruksfondet med 42,8 mill. kr. Dette 
som et resultat av statens utsalg av nye og utvidede produksjonstillatelser for havbruksnæringen 
basert på laksefisk i sjø. Rundt 50 selskaper kjøpte tillatelse for omlag 3,9 mrd. kr. Av dette går 
80 % til laksekommuner og fylkeskommuner, i hovedsak fordelt mellom kommunene ut ifra 
hvor store de er i forhold til hverandre med utgangspunkt i MTV (Maksimal tillatt biomasse). 
 
Rundt 160 kommuner og 10 fylkeskommuner fordeler mer enn 2,7 mrd. kroner. 
 
Havbruksfondet ble opprettet etter mangeårig innsats og argumentasjon fra foreningen Nettverk 
fjord- og kystkommuner, NFKK, hvor Vikna kommune har vært medlem siden starten. 
 
Fremtidige utbetalinger fra havbruksfondet avhenger av om staten finner grunnlag for å selge ut 
nye laksetillatelser, noe som i alle tilfeller ikke vil skje oftere enn hvert andre år.   
Dette ut i fra de signaler som foreligger i dag.  Det skal imidlertid utbetales en «rest» på  
390 mill. kr i 2019 - basert på nye lokaliteter. Hvorvidt dette kommer Vikna kommune til gode - 
er fortsatt usikkert.  
 
RÅDMANNENS VURDERING 
Inntektene fra havbruksfondet er uforutsigbare og de vil heller ikke være varig. Det foreligger 
ingen statlige bindinger med hensyn til anvendelse av midlene. Ut fra den usikkerhet som råder 
med hensyn til kontinuitet og regularitet vil rådmannen sterkt fraråde å benytte midlene til 
driftsformål som medfører varige forpliktelser. 
 
Rådmannen vil derfor foreslå at fondet i all hovedsak benyttes til finansiering av fremtidige 
investeringstiltak. I vedtatt budsjett for 2018 og økonomiplanen 2018-21 er det planlagt 
betydelige investeringer. Disse er i all hovedsak forutsatt finansiert med bruk av lån.  
Ved å benytte midler fra havbruksfondet vil kommunen kunne redusere fremtidige låneopptak. 
Effekten av dette vil være reduserte kapitalkostnader (renter og avdrag) på fremtidige budsjetter. 
Frigjorte midler som heller kan anvendes i kommunal tjenesteyting. 
Med dagens rentenivå vil en gjeldsreduksjon på 20 mill. kr gi en årlig besparelse på rente- og 
avdragsutgifter med 1,2 – 1,3 mill. kr. Med økte renter vil besparelsen bli enda større.  
Rådmannen har derfor i sitt budsjettforslaget for 2019 lagt til grunn at det skal brukes 30 mill. kr 
til finansiering av nye investeringer. For økonomiplanperioden 2020-22 forutsettes det brukt  
ytterligere 8 mill. kr av fondet.  
 
Rådmannen vil i tillegg åpne for at fondet kan benyttes til finansiering av ekstraordinære drifts- 
tiltak som ikke medfører varige utgifter. Dette kan være tidsavgrensede prosjektstillinger, 
ekstraordinære engangskostnader, kommunalt utviklingsfond m.m. Videre bør det åpnes for å 
bruke midler direkte på næringsutvikling gjennom styrking av næringsfondet – per i dag er det 
NYN IKS som forvalter mesteparten av disse midlene.   
 
Et alternativ som også kunne vært interessant – men som rådmannen ser på som lite realistisk i 
denne omgang ut fra politiske signaler – er å sette alle midlene på et fond til god avkastning og at 
det som kan disponeres årlig er avkastningen. Dersom det i årene framover utbetales betydelige 
midler til havbruksfondet er dette etter rådmannens syn et alternativ som absolutt bør diskuteres. 
Tenkingen her blir litt i samme retning som statens forvaltning av oljefondet. 
 
KONKLUSJON/TILRÅDING 
I samsvar med forslag til vedtak.   
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Rørvik, 06.11.2018  

 
Roy H. Ottesen 

rådmann 
 



 
 
 

 
 

Oslo, 6.4.2018 
 
 

Årsmøte NFKK 2018 
Møteprotokoll 

 
 
 
Den 6. april 2018 ble det avholdt årsmøte for NFKK på Thon Hotel Opera i Oslo. 
 
Leder av NFKKs styre, Ole L. Haugen, ønsket de fremmøtte velkommen. I forkant og etterkant av 
de formelle sakene, 5. og 6. april, ble det gjennomført et faglig og politisk program der arbeidet med 
et produksjonsvederlag og marin forsøpling var sentralt.  

 
________________ 

 
1. Godkjenning av innkalling og saksliste  

 
Innkalling og saksliste ble godkjent.  

 
2. Fremmøte og godkjenning av eventuelle fullmakter 

 
Kommuner til stede 
 
Alta Kommune  
Aukra Kommune  
Austevoll kommune 
Averøy kommune 
Aure kommune  
Brønnøy kommune 
Bø kommune i Vesterålen  
Finnøy Kommune  
Fitjar kommune 
Flatanger Kommune  
Fusa kommune 
Gulen kommune 
Halsa Kommune  
Hammerfest Kommune  
Hemne kommune  
Herøy kommune i Nordland  

Hitra Kommune  
Hjelmeland Kommune  
Høyanger kommune 
Karlsøy Kommune  
Kristiansund kommune  
Kvam kommune (til 10.30)  
Misund kommune 
Nærøy Kommune  
Roan kommune 
Salangen kommune 
Smøla Kommune  
Sund kommune 
Sveio kommune  
Tvedestrand Kommune  
Øksnes kommune 
Øygarden kommune 
Vestnes kommune 
Åfjord Kommune  

NFKK 
nettverk fjord- og kystkommuner 



I tillegg var Osterøy kommune til stede da de vurderer medlemskap i NFKK. 
 
3. Valg av møteleder og referent  

 
Styreleder Ole L. Haugen ble valgt som møteleder.  
Kjell-Olav Gammelsæter ble valgt som referent.  

 
4. Årsregnskap og årsrapport 2017 

 
Styreleder Ole L. Haugen gjennomgikk årsrapport og regnskap for 2017.  
 
Regnskapet ble gjennomgått og det ble fremlagt revisorrapport i møtet. 2017 endte opp med et 
årsresultat på minus 525 630 kroner. Styrelederen beklaget det store underskuddet for 2017, men 
understreket at styret hadde sett seg nødt til å bruke gode eksterne konsulenter for å bistå i 
situasjonen som oppstod etter at fiskeriministeren og regjering så tydelig signaliserte sin 
motstand mot innføring av en eksportavgift. Styret fikk støtte fra årsmøtet for denne 
håndteringen.  
 
I årsrapporten ble det bl.a. vist til arbeidet for 2017 der arbeidet med innføringen av en eksport- 
eller produksjonsavgift var sentralt.   
 
Det var 74 medlemmer i NFKK ved utgangen av 2017. Salangen kommune var falt ut av 
fylkesoversikten. Dette rettes opp. 
 
Årsrapport og årsregnskap ble godkjent med mindre justeringer.  
  

5. Arbeidsplan for 2018 
 
Styreleder Ole L. Haugen gjennomgikk arbeidsplanen for 2018.   
 
Følgende kommentarer ble gitt i møtet:  
 

 Til pkt 2: Det ble tatt opp at Kystverket har tatt tilbake eierskapet til noen fiskerihavner. 
Usikkerhet på om dette har skjedd på riktige betingelser. Dersom det er flere som har 
opplevd lignende bør NFKK ta dette opp på vegne av medlemmene.     

 Til pkt 2: Viktig at fiskerihavnene blir værende statlige mht kompetanse og økonomi 
 Til pkt 6: Noen byer har fått statlige midler til opprydding av sjøbunn bl.a. utenfor gamle 

skipsverft. Dette er en ordning som bør utvides slik at fler slike verftsområder blir ryddet.  
 Til pkt 6: Det ble oppfordret til å få til opprydding i småbåthavner. Her er det ofte mye 

søppel mv.  
 

Arbeidsplanen ble vedtatt enstemmig med disse merknadene som styret tar med i sitt arbeid. 
 
6. Medlemskontingent og budsjett for 2018 

 
På bakgrunn av at Havbruksfondet nå får tildelt midler for utlagt vekst, og at det er behov for å 
styrke NFKKs arbeid, foreslo styret i NFKK følgende kontingentmodell for årsmøtet:  



Side 3 av 4 

 
1.       Medlemskontingenten for 2018 vedtas slik: 
 

a.       Grunnbeløp pr kommune kr. 10.000 (som før) 
b.       Tillegg på 2,00 kroner pr innbygger, som før, dog slik at summen av a og b blir maks    
          kr. 40.000 pr medlemskommune, mot 50 000 kroner i dag.  
c.       Tilleggskontingent for 2018 lik 1,0 % av det som den enkelte medlemskommune fikk  
          utbetalt fra Havbruksfondet i 2017 

 
2.       Medlemskontingenten for 2019 vedtas slik: 
 

a.       Som pkt 1a 
b.       Som pkt 1b 
c.       Tilleggskontingent for 2019 lik 0,2 % av summen den enkelte medlemskommune  
          mottar av utbetalinger fra Havbruksfondet og arealavgift/produksjonsavgift eller  
          tilsvarende i 2018.   
 
Kontingentforslaget ble vedtatt enstemmig.  
 
Budsjett 
 
Budsjettet ble vedtatt i tråd med ny kontingentmodell. Budsjettet ble vedtatt med en 
inntektsramme på kr 1 828 343,- og en utgiftsramme på kroner 1 770 000,-  
 
Møtegodtgjørelse 
 
Valgkomiteen hadde fått i oppdrag fra styret å se på møtegodtgjørelse for styret og la frem 
følgende modell som ble vedtatt av årsmøtet:  
 

Fast årlig godtgjørelse for leder:       65 000,- 
Fast årlig godtgjørelse for nestleder:      10 000,- 
Nestleder får også møtegodtgjørelse 
Møtegodtgjørelse pr medlem for ordinært/fysisk møte       2 000,- 
 
Godtgjørelsen gjelder for 2018 og fremover   

 
7. Valg  

 
Etter vedtektene skal leder og nestleder velges årlig. Valgkomiteen innstilte på at fungerende 
leder og nestleder ble gjenvalgt, hvilket årsmøtet sluttet seg til ved akklamasjon.  
 

8. Uttalelser fra årsmøtet 
  
Det er ventet at forvaltning av kystarealene blir sentralt i årene som kommer. Styret hadde derfor 
utarbeidet et notat til behandling på årsmøtet med tittelen «Kystkommuner og forvaltning  
– NFKKs prioriteringer». Dokumentet viser NFKKs politiske standpunkter i spørsmål knyttet til 
forvaltning i kystkommuner.  
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Årsmøtet vedtok dokumentet med mindre justeringer.  
 

9. Medlemsutfordringer   
 

Ordføreren i Sund, Kari-Anne Landro, og formannskapsmedlem i Åfjord, Bjørn Hosen, 
orienterte litt om utfordringer i sine kommuner og utfordret NFKK på følgende:  
 
Kari-Anne Landro: Viste til utfordringen i sin kommune og de to andre kommunene, Fjell og 
Øygarden, som skal slå seg sammen. Landro understreket at dokumentet «Kystkommuner og 
forvaltning – NFKKs prioriteringer» var et godt arbeidsdokument som de ville bruke. 
Kommunen ligger i et rødt produksjonsområde og ordføreren tok frem tre viktige ting for hennes 
kommune: 

 Marin forsøpling. Dette er en stor utfordring for kommunen og en er veldig glad for at 
NFKK også er så opptatt av dette. Kan det lages en idekasse for medlemmene?  

 Kommunalt sjølstyre. Det er svært viktig at kommunene har ansvar for planarbeid og 
muligheter til å utvikle sine sjøområder.  

 Produksjonsområder: Et viktig tema siden Sund kommune ligger i rød sone. Her jobber 
en nå sammen med andre kommuner, bl.a. gjennom et forskningsprosjekt som en har fått 
støttet til fra fylkeskommunen, for å finne ut hva som skal til for å få status som gul og 
grønn. Involverer alle sentrale aktører.   

 
Bjørn Hosen: Viste kart over kommunen og de kryssende interessene fra ulik aktører. 
Poengterte at det ofte er krevende å håndtere slikt krysspress mellom ulike aktører, ikke minst 
når en ønsker å legge til rette for sunn vekst slik også nasjonal myndigheter ønsker.  
 
 

 
6.4.2018 
Kjell-Olav Gammelsæter  
Referent 
 



 
Landssammenslutninga av  

NORSKE VINDKRAFTKOMMUNER 

  

 
VEDTEKTER (gjeldende fra 6.5.2014) 

Formål 
Formålet med Landssammenslutninga av Norske Vindkraftkommuner (LNVK) er å bygge opp et 
nasjonalt nettverk av vindkraftkommuner med det formål å 
 påvirke de totale rammevilkår for vindkraftutbygging 

- ved å påvirke sentrale myndigheter slik at vi kan oppnå økonomiske rammebetingelser 
som kan skape økonomisk grunnlag / lønnsomhet ved utbygging av vindkraft 

- ved å påvirke nasjonale regel- og rammeverk for vindkraft slik at man oppnår lokal 
innflytelse og lokal verdiskaping og derved sikre at den verdiskaping som kommer fra 
utnyttelse av vind skal komme regionene og lokalsamfunnet til gode, inklusiv 
kommunenes økonomiske interesser 

 erverve kompetanse som gode samhandlingspartnere overfor kraftutbyggere, netteiere, regionale 
og nasjonale myndigheter i vindkraftspørsmål 

 bygge opp et interkommunalt forum med fagkompetanse innenfor etablering og utvikling av 
vindkraft og øke den kommunale kompetansen i å håndtere balansen mellom vern, 
friluftsinteresser, næring og utnyttelse av arealer til vindkraft 

 utvikle kompetansen i å håndtere grunneierspørsmål og grunneierinteresser ved 
vindkraftetableringer 

Medlemskap 
Medlemmer i sammenslutninga er kommuner som innenfor sine grenser har planlagte, utbygde eller 
omsøkte vindkraftverk. 
Medlemskap tegnes for kalenderåret og påfølgende kalenderår. Utmelding må være gjort før 1. juli 
året før medlemskapet opphører. 

Styre og sekretariat 
Landsmøtet velger et styre på fem personer med varamedlemmer i rekkefølge. Styremedlemmene 
velges for en periode på to år. Landsmøtet velger styrets leder og nestleder fram til neste landsmøte 
blant styremedlemmene. 
Sekretariatet har ansvaret for innkalling til landsmøtet, styremøter og referater fra møtene. 
Sekretariatet har ansvaret for forretningsførsel og medlems- og saksarkiv. 
Styreleder og sekretær tegner selskapets firma. 

Landsmøte 
Landsmøtet er sammenslutningas øverste myndighet og holdes hvert år innen utgangen av mai. 
Landsmøtet behandler og vedtar årsmelding, regnskap, handlingsplan, og kontingent og eventuelle 
vedtektsendringer etter forslag fra styret, og velger styre med varamedlemmer og valgkomite.  

Vedtektsendringer 
Vedtektsendringer krever 2/3 flertall på landsmøtet. 

Kontingent 
Utgiftene til LNVK dekkes ved en årlig kontingent som hver medlemskommune betaler til 
organisasjonen innen utgangen av mars hvert år. Kontingentens størrelse fastsettes av landsmøtet etter 
forslag fra styret. 

Revisjon 
Som revisor velges kommunerevisjonen i den kommunen der sekretariatet har kontorsted. 

Oppløsning 
Landssammenslutninga kan bare oppløses etter vedtak i to påfølgende ordinære landsmøter. Forslag til 
oppløsning må sendes medlemmene senest sammen med landsmøteinnkalling. Vedtak om oppløsning 
er gyldig når minst 3/4 av de frammøtte stemmer for. 
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Nettverk For Fjord- og Kystkommuner (Nfkk) 

Frøya Kommune 
Postboks 152 
POSTBOKS 152 
7261 SISTRANDA 

Produktnr Beskrivelse 

3105 

3106 

Medlemskontigent 2019 

Tilleggskontigent 

Det vises til årsmøtevedtak 2018. Medlemmene 
betaler inn ekstra kontigent i 2019 tilsvarende 

0.2 prosent av inntektene fra Havbruksfondet 
i 2018 

Antall 

Faktura 
Fakturadato: 
Kundenr.: 
Ordrenr.: 
Side: 
Deres ref.: 

Forfallsdato: 
Bankkonto: 

Pris Rabatt % 

20 064,00 

205 930,00 

Sum ekskl. MVA 

MVA 

Sum å betale 

Ved betaling etter forfallsdato belastes purregebyr og forsinnkelsestrenter etter morarenteloven. 

Adresse: Org. nr.: Telefon: 

Nettverk For Fjord- og Kystkomm6WeB63995 950 65 947 
Postboks 13 78 Vika Foretaksregisteret 

0114 OSLO 

E-post 

kystnettverket@ks.no 

1000050 
21.01.2019 

10011 
51 

I 
Berit Flåmo 

10.02.2019 
15031878850 

Beløp Mva 

20 064,00 

205 930,00 

sats 

225 994,00 

225 994,00 

Web adresse: 
ntkk.no 



Saksprotokoll i Kommunestyret 2015-2019 - 13.12.2018 
Behandling:

Torfinn Stub (V) fremmet følgende alternativt forslag:

1. Disponering av inntil kr 25 mill. av midlene fra Havbruksondet utsettes inntil den 
framtidige statusen til Havbruksfondet er mere avklart – jfr. bl.a. Regjeringens arbeid 
omkring/med Grunnrentebeskatningen.

2. Midlene avsettes i stedet til disposisjonsfond til sikring for framtidige, uforutsette, 
nødvendige drifts-/investeringstiltak.

Det ble votert slik:

Formannskapets tilrådning – fikk 19 stemmer og ble dermed vedtatt.

Alternativt forslag fremmet i møtet – fikk 4 stemmer for og falt

Vedtak:

1. Kommunestyret slutter seg til de overordnede prinsipper for bruken av de aktuelle 

midler, slik det framkommer av formannskapets protokoll den 16.10.18.

2. Utenom det som allerede er disponert i handlings- og økonomiplan 2019-2022, vedtas 

følgende fordeling og øremerking av midlene:

a. Utvikling lokal tverrfaglig læreplan for skolene kr 390.000

b. Digitaliseringsstrategi bhg og skoler kr 1.000.000

c. Etablering av barne- og familietjeneste og SLT-koordinator kr 1.000.000

d. Velferdsteknologi omsorg kr 500.000

e. Kompetanseheving egne ansatte kr 500.000

f. Vedlikeholdsfond parker, veger, gater, bygg og anlegg kr 1.875.000

g. Veg og sti til Eldsfjellet kr. 1.375.000

h. Sentrumsparken kr 875.000

i. Trivselstiltak grendene – fond kr 1.500.000

j. Infrastruktur mobil og bredbånd – fond kr 4.250.000

k. Ferge Hitra – Aure kr 5.000.000

l. Strandrydding og liknende – fond kr 615.000

m. Utbygging/videreutvikling Hitrahallen – forprosjekt kr 375.000

n. Toppidrettsveka – arrangement etter 2019 kr 375.000

o. Tilskudd til å fullføre planer Neverlia kr 675.000

p. Gjennomføring av plan for idrett og friluftsliv – fond kr 800.000

q. Gjennomføring av plan for kulturminner – fond kr 825.000

r. Næringsfond, øremerket fellestiltak kr 450.000

s. Skolemåltid – fond kr 700.000

t. Skog og landskapspleie – fond kr 300.000

u. Skyss for barn og eldre til utflukter – fond kr 690.000

v. 50-årsjubileum norsk oppdrettsnæring 2020 kr 1.000.000

Sum disponert kr 25.070.000

3. Nærmere bruk av midlene fastsettes slik:

a. Pkt. 2a – 2f avsettes til øremerkede fond og disponeres i henhold til rådmanns 

nærmere bestemmelse.

b. Pkt. 2g – 2h og 2j – 2k avsettes til øremerkede fond og disponeres av 

kommunestyret, om og når aktuelle prosjekt er klar for realisering 

c. Pkt. 2i, 2l og 2m-2v avsettes til øremerkede fond og disponeres av formannskapet. 

Det forutsettes at bruk knyttet 2i, 2p, 2q, 2s og 2u skjer i henhold til nærmere 

vedtatte retningslinjer/statutter som er vedtatt av kommunestyret.



d. Midler som ikke er disponert i handlings og økonomiplan 2019-2022 og/eller i.h.t. 

punkt 2 over avsettes til disposisjonsfond.

4. Nye tiltak som ble foreslått i kommunestyrets møte den 27.11.18 (gruppe 2 og 3) 

oversendes formannskapet for nærmere vurdering.



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Bjørnar Grytvik Arkiv: M42 &00  

Arkivsaksnr.: 18/3262    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Hovedutvalg for forvaltning 

Kommunestyret 

 

NY SLAMFORSKRIFT 2019-FRØYA KOMMUNE  
 

 

Vedtak: 
Forslag til vedtak: 

1. Vedlagte forslag til slamforskrift vedtas som Frøya kommunes lokale slamforskrift. 

2. Frøya kommune delegerer samtidig sin forvaltningsmyndighet etter bestemmelsene i § 9 

til HAMOS Forvaltning IKS 

3. HAMOS kunngjør kommunestyrets forskriftsvedtak etter forvaltningslovens regler. 

 

Vedlegg: 
1. Forslag til slamforskrift for Frøya kommune 

2. Møtereferat 09.03.18 - Slamtømming i Frøya kommune 

3. Avtale dat. 09.04.18 - Innsamling og behandling av slam 

  

  

Saksopplysninger:   
 

Bakgrunn:                                                                                                                                   
HAMOS Forvaltning IKS  har overtatt forvaltningsansvaret for innsamling og behandling av 

slam fra private og offentlige avløpsanlegg i Frøya kommune fra og med den 01.01.2018 (se 

vedlegg 2 og 3). Samtidig har HAMOS overatt faktureringen av tjenesten overfor 

abonnentene. HAMOS utfører denne tjenesten i alle eierkommunene etter tildelt enerett, 

nedfelt i selskapets vedtekter, senest stadfestet av Frøya kommunestyre den 27.10.11, sak 

8/11.  

Slamtømming er en lovpålagt kommunal oppgave som er underlagt selvkostregelverket. 

HAMOS leverer like tjenester til samme pris i alle eierkommunene, under forutsetning av at 

kommunen har innført de samme forskriftene som de øvrige kommunene.  

Frøya kommune mangler en egen vedtatt slamforskrift. I henhold til inngått avtale av den 

09.04.18 (vedlegg 2), pkt. 1 tredje avsnitt, skal HAMOS bistå kommunen med 



saksbehandling for å tilrettelegge for innføring av en slik lokal slamforskrift, tilsvarende som i 

de øvige HAMOS-kommunene. 

Arbeidet med innføring av en slamforskrift for Frøya kommune ble forhåndskunngjort av 

HAMOS medio mai 2018, jfr. bestemmelsene i forvaltningslovens § 37. Ved høringsfristens 

utløp den 1. juli 2018, var det ikke mottatt noen merknader eller innspill til forskriftsarbeidet. 

Utkast til slamforskrift for Frøya kommune følger vedlagt (vedlegg 1). 

 

Vurdering: 
Førskriften innføres med hjemmel i forurensningsloven og lov av 16. mars 2012 nr. 12 om 

kommunale vass- og avløpsanlegg. Forskriften skal sikre at kommunens ansvar og forpliktelse 

i forhold til tømming av slam fra slamavskillere m.m. oppfylles.  

Oppbyggingen av denne forskriften er i store trekk lik den som er vedtatt og praktiseres med 

god erfaring innenfor renovasjonsområdet. Forskriften vil gi en standardheving knyttet til 

tjenestekvaliteten og en forenkling av gebyrfastsettelsen. Som tjenesteleverandør må en ha et 

forsterket kundefokus, hvor det legges opp til en større fleksibilitet for å imøtekomme 

abonnentenes ulike behov, samtidig som en innfrir myndighetskrav til dokumentasjon av utført 

arbeid. 

Ad § 1: Formål                                                                                                                 

Forskriften skal sikre en miljømessig god løsning til lavest mulig kostnad for abonnenten. 

Ad § 2: Virkeområde                                            

Alle med godkjent utslippstillatelse omfattes av den kommunale slamtømmeordningen.        

Ad § 3: Definisjoner                                                   

Punktet forklarer betydningen av egrep og benevnelser, samt definerer kvaliteten på de ulike 

tjenestene. 

Ad § 4: Kommunal innsamling av slam                                                                                 

Alle abonnentene omfattes av den kommunale innsamlingen, med mindre kommunen selv 

unntar bestemte områder eller eiendommer. 

Ad § 5: Abonnentenes plikter                                                                                             

Abonnentene må samarbeide med kommunen og tilrettelegge for at tømmingen kan skje på en 

rasjonell måte i tråd med betingelsene som er gitt i utslippstillatelsen for eiendommen.    

Ad § 6: Kommunens rettigheter                                                                                 

Kommunen/HAMOS gir her en serviceerklæring som skal sikre at ordinær tømming blir 

gjennomført med den minimumsfrekvens som er satt i utslippstillatelsen. I tillegg tilbyr 

kommunen/HAMOS seg å imøtekomme abonnentenes individuelle behov, så som ekstra- og 

nødtømming, tilpasset tømming m.m. 



Kommunen/HAMOS påtar seg ansvaret for å varsle abonnenten kan kontrollere at den 

tjenesten som de betaler for er riktig utført. 

Ad § 7: Gebyrer                                                                                                               

Gebyret graderes etter størrelsen på anlegget og fastsettes årlig av kommunestyret. 

Slamgebyret er sammensatt av følgende elementer: 

1. Oppmøtepris - kr/anlegg (O) 

2. Tømming og behandling fra slamavskillere - kr/m3 (P1)                                                              

Alt. Tømming og behandling av slam fra tett tank – kr/m3 (P2) 

Årsgebyret beregnes slik: Årsgebyret – (O+(VxP))xT, der O er oppmøtepris, V er tankvolum-minimum 4 m3, 

med tillegg for overskytende m3, P er tømme-, transport- og behandlingspris (P1 for slamavskillere, P2 for tett 

tank), T er tømmehyppighet jfr. § 6.1. For årlig tømming er T=1, for tømming hvert andre år er T=0,5, og for 

tømming hvert fjerde år et T=0,25. 

 

Kommunestyret kan med hjemmel i denne forskriften årlig fassette størrelsen på de 3 

gebyrelementene, som så vil gi hele gebyrregulativet. På denne måten blir gebyrregulativet 

enklere, samt differensiert på type slam og ekstratjenester, da disse representerer uilke 

innsamlings- og behandlingsløsninger. 

 

Ad § 8: Unntak                                                                                                                      

Kun kommunen selv har hjemmel til å unnta bestemte eiendommer fra den tvungne 

kommunale slaminnsamlingen. 

Ad § 9: Delegering av myndighet                                                                                             

På samme måte som for ordinær renovasjon anbefales det at Frøya kommune også delegerer 

sin forvaltningsmyndighet etter bestemmelsene i § 9 i denne forskriften til HAMOS 

Forvaltning IKS. Utkastet til slamforskrift åpner for at kommunen kan delegere alt ansvar for 

gjennomføring og drift av ordningen til HAMOS, med unntak for gebyrfastsettelsen og 

muligheten for å unnta enkelteiendommer eller geografiske områder uten tilfredsstillende 

adkomst. 

Alle øvrige eierkommuner i HAMOS har allerede delegert tilsvarende myndighet til selskapet. 

Ad § 10: Klageadgang                                                                                                                    

Hvis kommunen delegerer begrenset forvaltningsmyndighet etter § 9, vil all saksbehandling bli 

ivaretatt av HAMOS med selskapets klageorgan som ankeinstans. 

Ad § 11 og 12: Avsluttende bestemmelser                                                                               

Av praktiske årsaker burde denne forskriften vært sluttbehandlet samtidig med fastsettelsen av 

slamgebyrene for 2019. Forskriften ville da kunne blitt gjort gjeldende fra 01.01.2019. Pga at 

dette ikke var mulig å få til, vil forskriften nå kunne bli gjort gjeldende fra 

kunngjøringstidspunktet.                

 
Konklusjon                                                                                                                                           
Med bakgrunn i at Frøya kommune i dag mangler slamforskrift som regulerer tjenestekvaliteten på 

slamtømmingen, vil Rådmannen anbefale at vedlagte forslag til slamforskrift vedtas som Frøya 



kommunes lokale slamforskrift. Med innføring av en slik forskrift vil krav og forpliktelser til både 

abonnenten og kommunen være behørig hjemlet. 

Rådmannen anbefaler også kommunestyret å delegere Frøya kommunes forvaltningsmyndighet for 

administrasjon og gjennomføring av kommunens slamtømmeordning til HAMOS Forvaltning IKS. 

Dette sikrer en profesjonell gjennomføring av slamtømmetjenesten som igjen sikrer abonnentene en høy 

tjenestekvalitet til lavest mulig pris.    

Ved et eventuelt positivt vedtak vil HAMOS umiddelbart kunngjøre kommunestyrets forskriftsvedtak 

etter forvaltningslovens regler. 

 

 

 

 



91 FRØYA KOMMUNE 
Kraft og mangfold 

Lokale forskrifter for Frøya kommune om tømming av 
slamavskillere, tette tanker m.v. 

og bestemmelser om betaling av gebyr 

Fastsatt av Frøya kommunestyre 25.04.2019 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 
nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) §§ 9, 26, 30 og 
34, samt lov av 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg. 

§ 1. Formål 
Forskriften har som formål å sikre miljømessig , økonomisk og helsemessig forsvarlig 
innsamling og transport av slam i kommunen. 

§ 2. Virkeområde 
Forskriften gjelder tømming og transport av avløpsvann fra alle slamavskillere, tette 
tanker, minirenseanlegg m.v. fra de eiendommer som omfattes av den kommunale 
slamtømming. Det samme gjelder for oppsamlingstanker med ubehandlet sanitært 
avløpsvann jf forurensningsloven § 26. 

Alle eiendommer mv. der det er slike slamanlegg skal være med i den kommunale 
slamtømmingsordningen og betale for tømmingen. 

Oljeutskillere, fettutskillere og oppsamlingstanker for industrielt avløpsvann eller 
lignende ikke sanitært avløpsvann omfattes ikke av denne forskrift. 

§ 3. Definisjoner 
Abonnent: Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboka med eget gårds- og 
bruksnr, eget festenr eller seksjonsnr, og som er tilknyttet renseinnretning. Det 
samme gjelder fester av eiendom der festeavtalen ikke er registrert i grunnboka, men 
der fester eier de på tomten plasserte bygninger og utøver festerett slik som det 
framgår av lov om tomtefeste. 

Avløpsvann: Alle typer avløp fra husholdninger, fritidsboliger, bedrifter og lignende 
som omfattes av kommunale regler for avløps- og renseanlegg, og som er lagt under 
kommunal godkjenning, herunder gråvann, som er avløpsvann fra boliger og hytter 
uten vannklosett, og svartvann som er avløpsvann kun fra toalett. 

Ekstratømming: Tilleggstømming utenom fastsatt tømmeplan. 
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Nødtømming: Tilleggstømming som må utføres innen 24 timer. 

Ordinær tømming: Planlagt tømming som skjer i den forhåndsvarlede perioden 
hvor tømming skjer i aktuelt område etter fastsatte tømmehyppighet gitt i 
eiendommens utslippstillatelse. 

Tilpasset tømming: Lovpålagt tømming av tette tanker kan utføres etter bestilling 
fra abonnenten, i stedet for ordinær tømming. Abonnenten varsler da kommunen, 
som vil utføre slik tømmingen innen 14 dager. 

Tømmeplan: Ruteplan, fastsatt av kommunen, for å gjennomføre en effektiv og 
rasjonell tømming av slam for et større område, som også hensyntar 
tømmehyppighet i gitte utslippstillatelser. 

§ 4. Kommunal innsamling av slam 
Forskriften gjelder for hele kommunen, med mindre kommunen selv unntar 
enkelteiendommer eller geografiske områder, hvor det ikke er muligheter for 
tilfredsstillende adkomst. Ingen kan utføre tømming av slamanlegg uten kommunens 
tillatelse. 

§ 5. Abonnentens plikter 
Abonnenten plikter å innordne seg kommunens tømmeplan. 

Abonnenten skal sørge for at anlegg som skal tømmes er lett tilgjengelig for tømming 
med bil. Lokk skal være kjøresikre når de kan bli utsatt for overkjøring. Overdekking 
av kumlokk og lignende med snø, is, jord osv. fjernes av abonnenten før tømming 
skal utføres. Trær og busker som er til vesentlig hinder fjernes av abonnenten før 
tømming utføres. Hvis ikke dette er gjort må anlegget tømmes utenom fastsatte 
tømmeplan , og abonnenten kan bli ilagt ekstra gebyr. 

Abonnenten er pliktig til å holde tilsyn med eget anlegg og omgående utbedre skader 
på anlegget. Videre skal alle endringer i tekniske installasjoner, anleggsutførelse 
eller endret bruk varsles, jf plan- og bygningslovens bestemmelser. 

§ 5. 1 Adkomst/hindringer 
Det må være kjørbar adkomstveg fram til maksimalt 50 meter fra slamanlegget. Som 
kjørbar adkomstveg regnes i dette tilfelle veg som er framkommelig og har bredde og 
styrke til å tåle slamtømmekjøretøy. Vegen må ha en fri høyde på minst 4 meter. 
Adkomstvegen skal ha snuplass og dessuten kurvatur og stigningsforhold for å 
kunne betjene slambil , eventuelt annet slamkjøretøy. 

Hele anlegget må kunne tømmes fra samme oppstillingsplass, og bunn tank kan 
være maksimum 6 meter lavere enn høyeste terrengpunkt mellom bunn tank og 
oppstillingsplass. 

Anlegg som etter oppsatte tømmeplan ikke kan betjenes med slamsugebil på grunn 
av adkomstvegens beskaffenhet, vil bli betjent med tilpasset utstyr - f.eks. traktor. 
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Kommunen bestemmer hvilke eiendommer som må betjenes med slikt alternativt 
utstyr. 

Kommunen eller den som tømmer har ikke ansvar for skade på og vedlikehold av 
privat veg og plass, med mindre det kan påvises uaktsomhet. 

Dersom abonnenten ikke har kjørbar adkomstveg for slamtømmekjøretøy, kan 
kommunen selv pålegge at abonnenten selv sørger for at slammet fraktes 
bort/disponeres på en helse- og miljømessig god måte. Slamhåndteringen skal 
godkjennes av kommunen. 

§ 5.2 Tilgjengelighet til anlegget 
Den som tømmer anlegget har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen 
for å få utført tømmingen. 
Dersom abonnenten etter forhåndsvarsel ikke har klargjort slamanlegget inkl. 
adkomstveg for tømming, eller fraktet fram slammet mv, blir ikke ordinærtømming 
gjennomført. Ekstrakostnader som kommunen påføres dekkes av abonnenten, jf§ 7. 

Det er eiers plikt å sørge for at tømming blir utført d.v.s. at eier må ta kontakt med 
kommunen dersom tanken skal tømmes utenom den fastsatte tømmeplan, eller 
dersom kommunen ikke har registrert at abonnenter skal ha tømming i henhold til 
forskriften eller gitt utslippstillatelse. 

§ 6. Kommunens plikter 
Kommunen fastsetter tømmeplan, og plikter å sende varsel om tømming til 
abonnentene 1-2 uker før tømming skal skje, mens fritidsabonnenter skal varsles 3-4 
uker før tømming skal skje. 

Kommunen plikter å tømme alle anlegg som omfattes av denne forskrift i tråd med 
gitt utslippstillatelse og den tømmehyppighet som er beskrevet i§ 6.1. 

For å dekke abonnentenes ulike behov skal kommunen i tillegg til ordinær tømming 
kunne tilby ekstra- og nødtømming, samt tilpasset tømming for tette tanker. 

Kommunen har rett til å tilbakeføre rejektvann fra slambil til slamanlegget som 
tømmes. Tømmingen skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støy og 
lukt. Etter tømming skal anlegget forlates i lukket stand, og grinder, porter og dører 
skal lukkes. Abonnenten varsles etter utført tømming , og om eventuelle observert 
avvik. 

§ 6.1 Tømmehyppighet 

a) Eiendommer med fast bosetting og næringseiendommer tilknyttet 
slamavskiller, tømmes minimum hvert annet år. 

b) Eiendommer uten fast bosetting tilknyttet slamavskiller, tømmes minimum 
hvert fjerde år. 

c) Alle typer eiendommer tilknyttet minirenseanlegg , tømmes minimum en gang 
pr. år. 

d) Tette tanker tømmes minimum en gang pr. år. 
e) For kommunale slamavskillere og større fellesanlegg fastsetter 

forurensningsmyndigheten egne tømmerutiner. 
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f) I spesielle tilfelle kan kommunen bestemme annen tømmehyppighet. 
Kommunen sørger for tømming etter fastlagte tømmeplan. Abonnenter kan selv be 
kommunen om at tømmehyppigheten blir årlig (gjelder for abonnenter under bokstav 
a) og b)), og at dette innarbeides i kommunens tømmeplan og utføres som ordinær 
tømming. Må tømmehyppigheten økes ytterligere utover fastsatt eller avtalt tømming, 
må abonnenten selv bestille ekstra- eller nødtømming. 

Kommunens tømmeplan skal maksimalt variere med seks uker i forhold til fastsatte 
tømmehyppighet og siste utførte tømming, jf§ 6.1 a-c. 

§ 7. Gebyrer 
I medhold av forurensningslovens § 34 kan kommunen kreve gebyr fra abonnentene 
som omfattes av ordningen. Selv om abonnenten nekter tømming eller at det av en 
annen grunn ikke kan foretas skal det likevel svares gebyr. 

Abonnenten skal betale et årlig gebyr. Avgiftsplikt inntrer senest 6 måneder etter at 
utslippstillatelse er gitt. 

Gebyret graderes etter størrelsen på anlegget og fastsettes av kommunen selv, 
sammensatt av følgende gebyrelementer: 

a) Oppmøtepris - kr/anlegg (0) 
b) Tømming og behandling fra slamavskiller- kr/m3 (P1) 
c) Tømming og behandling fra tett tank - kr/m3 (P2) 

Årsgebyr beregnes slik: Årsgebyr= (0 + (V x P)) x T, der O er oppmøtepris, V er tankvolum -
minimum 4 m3, med tillegg for overskytende m3, P er tømme- og transportpris (P1 for 
slamavskiller, P2 for tett tank), Ter tømmehyppighet jf§ 6.1. For årlig tømming vil Tvære 1, for 
tømming hvert andre år 0,5, og for tømming hvert fjerde år 0,25. 

Alle gebyr forutsetter at tømming skjer i etter fastsatte tømmeplan, eller som tilpasset 
tømming for tette tanker. 

I tillegg til ordinært årsgebyr for anlegget, skal det, hvor det er aktuelt, svares for 
følgende ekstratjenester: 

1. Vanskelig tilgjengelighet - jf§ 5.1 tredje ledd 
50 % påslag på oppmøtepris 

2. Manglende klargjøring - jf§ 5.2 første ledd 
100 % påslag på oppmøtepris 

3. Tømming utenom fastsatte tømmeplan - jf § 5.2 annet ledd 
50 % påslag på oppmøtepris 

4. Nødtømming - jf§ 3 
200 % påslag på oppmøtepris 

Gebyrer for slamtømming med påløpne renter og kostnader er sikret med lovbestemt 
pant etter panteloven§ 6-1 . Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av 
avfallsgebyrer gjelder reglene i lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til 
kommunene §§ 26 og 27 tilsvarende. 
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§ 8. Unntak 
Kommunen kan etter begrunnet søknad, gi dispensasjon fra denne forskriften. 

§ 9. Delegering av myndighet 
Forurensingsmyndigheten etter denne forskrift tillegger kommunen, som kan 
delegere sin myndighet til HAMOS Forvaltning IKS, med hjemmel i forurensnings
lovens § 83. Likevel kan kommunes myndighet til gi vilkår for utslippstillatelse og å 
unnta enkelte eiendommer eller geografiske områder etter§ 4, samt plikt til å 
fastsette slamgebyrer, jf. § 7, ikke delegeres. 

§ 10. Klageadgang 
Vedtak gjort etter denne forskrift kan påklages i henhold til forvaltningslovens 
bestemmelser. 

§ 11. Sanksjoner og straff 
Overtredelse av denne forskriften straffes med bøter jfr. forurensningslovens kapitel 
10 § 79 annet ledd. 

§ 12. Iverksetting 
Forskriften trer i kraft fra 1. mai 2019. Fra samme tidspunkt opphører tidligere 
forskrifter om slamtømming og bestemmelser vedrørende slamgebyr. 

25.03.2019 





MØTEREFERAT - SLAMTØMMING I FRØYA KOMMUNE 

Sted: Frøya Rådhus, Sistranda 

Møtedato/-tid: 09. mars 2018 - kl.12.00 - 13 30 

Deltakere 
Jomar Finseth 
Bjørnar Grytvik 
Per Jostein Blokkum 
Trygve Berdal 

1.0 BAKGRUNN 

Kommune/Selskap 
Frøya kommune 
Frøya kommune 
HAMOS Forvaltning IKS 
HAMOS Forvaltning IKS 

Fork. 
FK 
FK 
HAMOS 
HAMOS 

Frøya kommune kunngjorde den 22.01.18 ny åpen anbudskonkurranse om Slamtømming i 
kommunen, som følge av at dagens kontrakt utløp 3 l. l 2.17, 

Frøya kommune har siden 1. 1.2006 vært fullverdig medeier i HAM OS Forvaltning I KS. 
Selskapets formål er å ivareta eierkommunenes oppgaver tilknytning til innsamling, transport, 
behandling og omsetning av avfall/slam. Selskapets vedtekter med formålsbestemmelser ble 
vedtatt av Frøya kommunestyre i møtet den 27 .10.05. 

I forbindelse med opptak av flere eierkommuner vedtok Frøya kommunestyre, første gang 
23.08.07, og så i møtet den 27.10.11, sak 8/11, at «Selskapet er tildelt enerett innenfor 
avfallsområdet og har ikke erverv som formål». Kravet til et «kunngjort forvaltningsvedtak» er 
oppfylt. 

Selv om Frøya kommunen har tildelt HAMOS en enerett til å utføre tjenesten har partene hatt en 
forståelse av løpende avtaler skulle avsluttes før oppgaven ble overdratt til selskapet. 

2.0 OPPFØLGINGA V ENERETTSTILDELINGEN 
Når HAMOS ble kjent med anbudsutlysingen tok selskapet kontakt med kommunen og partene 
hadde et orienteringsmøte den 09.02.18 og et nytt møte den l 2.02.18. 

Ettersom Frøya kommune allerede hadde tildelt HAM OS enerett på slamtømmingen, besluttet 
kommunen den 13.02.18 å avlyse anbudskonkurransen og følgende tekst ble kunngjort på 
Doffin: 

APHN 'l'!LBUDSKONKURRANSE SLAMJ'ØJvlMEANHUD: 
MHDDELELSE OM AVLYSNINGA V KONKURRANSE 

/)et vises til ovennevnte konkurranse. 
Vi beklager å måtte meddele at Frøya kommune har besluttet å avlyse konkurransen, Jf 
anska_ff"else.~·fiJrskriften § 25-4 jårste ledd. 

Frøya kommune har kunngjort en konkurranse hvor HAMOS Forvaltning !KS tidligere er tildelt 
enerett innenfor avfallsområdet ff anskaffeisesforskrijien § 2-3. Frøya kommune har derfi,r saklig 
grunn til å avlyse konkurransen, ;f § 10-./første ledd 

HAMOS Forvaltning !KS vil håndtere slamtømmingen videre, og eventuell ny konkurranse vil derfor 
skje i regi av HAMOS Forvaltning IKS 

Vi takker.for interessen som er visl i denne konkurransen. 
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3.0 SLAMFORSKRIFT 
Frøya kommune har i dag ingen slamforsk.rift som regulerer tjenestekvaliteten på slam
tømmingen. Her vil krav og forpliktelser til både abonnenten og kommunene være hjemlet. 

Frøya kommune ønsker at HAMOS bistår i arbeidet med å innføre en slik forskrift etter samme 
mal som de øvrige HAMOS-kommunene. HAMOS påtar seg alt forberedende saksbehandling 
og kunngjøring av kommunens vedtak i forbindelse med innføringen av forskriften. 

4.0GEBYRER 
Frøya kommune har i 2018 vedtatt et slamgebyr som er 384,- kroner, for en standard 4m3 tank, 
høyere enn i de øvrige HAMOS-kommunene. 

HAMOS sine avgifter er de samme for samme tjeneste i alle eierkommunene. 

I Frøya sitt gebyrgrunnlag er det tatt inn kostnader for opprydding spredt avløp. 
Kommunens påslag på gebyret vil bli innkrevd av HAMOS og utbetalt til kommunen ved 
utgangen av hvert år. 

5.0 PRAKTISKE FORHOLD 
Når HAMOS eventuelt overtar slamtømming så vil følgende tjenester være inkludert: 
- Fakturering inkl. evt. påslag fra Frøya kommune 

Tilstandskontroll og rapportering slamavskillere 
Administrativ håndtering 
Dokumentasjon vedrørende levering og håndtering av slam 

5.1 Påslippspunkt 
Frøya kommune har i likhet med de øvrige HAMOS-kommunene tidligere forpliktet seg til å 
stille med tilrettelagte påslippspunkt for rejektvann. Dette synes å være godt ivaretatt på Frøya. 

5.2 Utslippstillatelser 
Frøya kommune vil som lokal forurensningsmyndighet fortsatt være ansvarlig for behandling av 
søknader om utslippstillatelser. HAMOS utfører tømmingen i henhold til kommunens gitte 
tillatelser, forutsatt at det er nødvendig adkomst til avløpsanlegget. 

5.3 Abonnementsregister 
HAMOS tar ansvar, i tett samarbeid med Frøya kommune, for overrøring av abonnementsdata 
knyttet til hver enkelt abonnent, anlegg, utslippstillatelser m.m. 

5.4 Gebyrinnkreving 
Frøya kommune innfordrer alle utestående slamgebyrer fra til 31.12.17. HAMOS overtar 
deretter oppgaven med fakturering og innkreving fra 1.1.2018, etter de samme rutiner som det 
gjøres for renovasjonsgebyrene. 

Det skal ikke skje noe form for økonomisk oppgjør mellom partene ut over dette 



5.5 Informasjon og kunngjøring 
HAMOS informerer alle berørte abonnenter direkte i eget brev og i kommunens infoblad. 
Samtidig gjentas kunngjøringen om enerettstildelingen på hjemmesidene til kommunen og 
HAMOS. 

6.0 SAKSBEHANDLING 

Side 3 

Frøya kommune avgjør selv hvilket kompetent organ som har myndighet til å eventuell overføre 
kommunens ansvar for slamtømmingen til HAMOS, jfr. vedlagt utkast til avtale om Innsamling 
og behandling av slam. 

Styret i HAMOS må gi sitt samtykke, dette forventes å skje i møtet den 19. mars 2018. 

7.0 TILRÅDING 
Møtedeltakerne anbefaler at HAMOS overtar ansvaret for slamtømmingen i Frøya kommune 
med virkning fra 1.1.2018. 

Trygve Berdal 
Referent 



AVTALE 
mellom 

Frøya ko1n1nune, Rådhusgata 22, 7260 Sistranda 

og 

HAMOS Forvaltning IKS, Havneveien 116, 7300 Orkanger 

om 

Innsamling og behandling av slam 

0. Bakgrunn og formal 
Frøya ko1111mme ble fra l .1.2006 opptatt som medeier i HAMOS Forvaltning IKS, jf. 
kommunestyrets vedtak i møte den 27 .10.05. 

Frøya kommunestyre behandlet siste gang selskapets vedtekter i møtet den 2 7. l 0.11, sak 8/11. 
Her ble fonnålsparagrafeu vedtatt og omhandler blant annet tildeling av enerett til HAM OS 
innenfor hele avfallsområdet, herunder også slam. 

Selskapets fonnålsparagraf lyder: 

Selskapets formål er på vegne av eierkommutie1Je og i henhold til delega.~i on å utføre den 
forvaltni11gsmy1uligltet og de oppgave,- som eierkommu11er Jiar i tilknytning til innsamling, 
transport, beltandling og omsetning av avfall I slam og alt som ,zaturlig hører med til dette i 
eierkommu11e1ie, samt delta i eller etablere andre selskaper til utøvelse av virksomheten 
innenjiJ1· denne formåls,mgivelse. Selskapet ei· til.de/i enerett innenfor avfallsområdet og 
har ikke erverv som formål. Se/.\·kapet kan også utføre f01·valt1ting~·oppgal1er.for 
eieJ'komm une på andre områder. 

I tillegg til dette formålet skal se/skapet søke å redusere av.fallsnte11gde11e, utnytte 
re!i'SU1'sene i avfallet og behandle avfallet på en måte som fullt ut tilfredsstille,· miljømessige 
krav som myndighetene stiller. 

Innsamling og behandling av slam er i henhold til fom1ålsparagrafen en sentral oppgave som 
selskapet kan løse for eierkommunene. Det er i dag kun en eierkommune som enda ikke bar 
oppfylt intensjonen om å delegere til HAM OS ansvaret for innsamling og behandling av slam. 

HAM OS Forvaltning IKS har i selskapsavtalen nedfelt prinsippet om lik pris for lik tjeneste, 
jf § 4 annet ledd. Kravet til et «kunngjort forvaltningsvedtak)) er ansett som oppfylt. 

1. Avtalens omfang 
Frøya kommune overdrar sitt ansvar og myndighet til HAM OS Forvalh1ing IKS for 
slamrenov asjonsordningen: innsamling, behandling og sluttdispone1ing, fra private 
enkeltanlegg/kommunale fellesanlegg, fra tømmesesongen 2018. 

Avlalc Slamrenova«jon - Fmyu kommune 20! ~ 



Mottak og behandling av avfall og slam som er knyttet til kommunens lovpålagte oppgaver 
innen slamrenovasjon etter forurensningsloven skal følge selvkostprinsippet. 

Dette innebærer at HAM OS skal ivaretar alle oppgaver knyttet til administrasjon av slam
ordningen, altså alle arbeid med innsamling, transp011, behandling og omsetning av slam, 
samt dstgods, i tråd med kommunens slamforskrift. Ettersom Frøya kommune enda ikke har 
en vedtatt slamforsk.rift, skal HAM OS bistå kommunen med all saksbehandling for å 
tilrettelegge for innføring av sammen forskrift som det øvrige HAM OS-kommunene. 

Men det er ikke tillagt HAMOS å behandle og gi utslippstillatelser, utferdige pålegg om 
utbedringer eller innvilge fritakssøknader. 

Med slam menes: 
• Septikslam fra p1ivate og kommunale slamavskillere 
• Slam fra ptivate minirenseanlegg og kommunale renseanlegg 

Med ristgods menes: 
• Ristgods og sand fra mekaniske renseanlegg (anlegg med sil/rist og evt. sand

/fettfang) 

2. Ansvarsfordeling 
HAMOS plikter å holde seg oppdatert på alle endringer i lover, forskrifter, ny teknologi med 
mer innenfor saksfeltet som selskapet og avtalen dekker. 

HAMOS har ansvar for å rapportere til Frøya kommw1e og andre offentlige myndigheter, 
Dette innbefatter også entreprenørens pålagte tilstandsrapportering for hvert enkelt anlegg. 

HAM OS plikter å informere brukerne av selskapets tjenester på best mulig måte og så raskt 
og effektivt som mulig. 

Frøya kommune er selv ansvarlig for å følge opp pålegg og krav om utbedringer fra offentlige 
myndigheter vedrørende renseanlegg og slamavskillere. Kommunen er avsvarlig for å 
rapportere fortløpende til HAMOS alle nye utslippstillatelser, utbedringspålegg m.m. 

Frøya kommune er ansvarlig for å etablere minimum ett påslippspunkt for tette tanker og 
nødtømminger. Partene skal avtale enhetspris for denne tjenesten som dekker kommunens 
dokumenterte kostnader. 

3. Slamkvalitet 
Hvis ikke annet er avtalt vil HAMOS samle inn slammet inn med mobilt avvanningsutstyr, 
(18-20% TS). Slam som ikke tilfredsstiller kravene tH tungmetaller, miljøgifter etc i hht 
Slamforskriften skal behand1es separat. HAMOS er ikke pliktig til behandling og 
sluttdisponering av denne type slam, men kan bistå kommunen etter nærmere avtale. 

4. Endringer og varighet 
Denne avtale gjelder så lenge Frøya kommune er medlem i HAMOS Forvaltning IKS og 
selskapets fonnål er å levere miljømessige gode og kostnadseffektive slamløsninger. 

Avtale SJamrcnovasjon •·· Frøya kmnmt111c 2018 



5. Tvister 
Tvister om forståelse av denne kontrakt avgjøres med bindende virkning ved voldgift etter 
Tvistemålslovens hestemm~lser, der partene oppnevner en representant hver og 
sorenskriveren i Sør-Trøndelag Tingrett fungerer som formann. 

6. Antall formulal'er 
Avtalen er utstedt i to eksemplarer. hvor partene beholder hver sitt. 

sy<lldmu: 5,. ~.sl t1.1. / I" I ..... X, t' 
-('f/,-M-- ~ <---

HArvfOSl\wvaltning IKS 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Andreas Kvingedal Arkiv: Q21  

Arkivsaksnr.: 19/383    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 

 

GANG- OG SYKKELVEG SISTRANDA - HAMARVIK 
 

 

Forslag til vedtak: 
Det vises til saksutredningen og fylkesrådmannens innstilling når det gjelder anleggstilskudd 

på kr. 6,5 mill for utbygging av gang- og sykkelveg for strekningen Sistranda – Hamarvik. 

 

Frøya kommune bevilger inntil kr. 5,2 mill som sin andel av anleggskostnaden og forutsetter 

at fylkeskommunen er byggherre og dermed får momskompensasjon. I og med at kommunen 

bekoster en betydelig del av fundamentkostnaden i forbindelse med VA-anlegget bør den 

fylkeskommunale andelen økes utover de 50% som er innstilt fra fylkesrådmannens side. Det 

forutsettes videre at evt. overskridelser på anleggskostnaden fordeles likt mellom kommunen 

og fylkeskommunen. 

 

Bevilgningen på kr 5,2 mill tas fra disposisjonsfond og disposisjonsfond – Havbruksfond.  

 

Disposisjonsfondet har følgende oppsett og saldo pr 16.05.19: 

 

Navn Saldo 

Bufferfond 6 900 509 

Disposisjonsfond 2 383 569 

Disposisjonsfond – premieavvik 4 046 748 

Disposisjonsfond - Havbruksfond 77 499 962 

Totalt – disposisjonsfond 90 830 789 

 

 

Vedlegg: 
 

Brev oversendt Fylkeskommunen, datert 10.05.2019 

Fylkesrådmannens innstilling for anleggstilskudd 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 
 
Reguleringsplan for g/s-veg Nordhammarvika – Hamarvik busslomme. 

 

Saksopplysninger:   
Kommunen foretar nå utbygging av vannverket, samt utbygging av avløpsnettet på 

strekningen Nordhammarvika – Hamarvik. Det er derfor sett på muligheter for å legge gang- 



og sykkelveg i samme trase, noe som medfører en langt lavere pris for utbygging av g/s-veg, 

da fundamentet for vegen vil på det nærmeste være klargjort ved VA-utbyggingen. Det er kun 

en strekning på ca. 200 meter mot Hamarvik hvor man ikke har felles trase for veg og VA-

anlegg. 

Det er vedtatt reguleringsplan for g/s-vegen og vegen er detaljprosjektert. Hele arbeidet med 

G/s-veg og VA-anlegg har vært ute på anbud og det er gjennomført kontraktsforhandlinger 

med entreprenør. 

 

Vurdering: 
 
Selve utbyggingen av gang- og sykkelvegen utgjør en kostnad på kr. 13.016.250,- inkl. mva. 

Dette prosjektet er ikke medtatt i fylkeskommunens handlingsprogram for utbygging av g/s-

veger, men den faller helt åpenbart inn under strategi for medfinansiering som den foreligger 

vedtatt i Delstrategi veg i fylkeskommunen. Med bakgrunn i dette ble det derfor oversendt 

søknad til fylkeskommunen om et anleggstilskudd på minimum 50% av kostnaden. 

 

Søknaden om anleggstilskudd fra fylket vil bli behandlet i Hovedutvalg for veg den 22/23. mai 

og fylkesrådmannens har innstilt på at de bevilger kr. 6,5 mill inkl. mva til gang- og 

sykkelvegprosjektet, noe som utgjør 50% av kostnaden. 

 

Under forutsetning av at fylkeskommunen står som byggherre så vil de få 

momskompensasjon, slik at nettobeløpet utgjør kr. 5,2 mill. Det vil derfor være nettobeløpet 

som er kommunens andel, da fylkeskommunen får momskompensasjon. 

 

Rådmannen vil understreke at gang- og sykkelvegutbygging langs fylkesveger er et 

fylkeskommunalt anlegg. Imidlertid vil en samkjøring med VA-utbygging bety en vesentlig 

reduksjon i kostnaden for denne strekningen som vi nå har mulighet til å gjennomføre. 

Dersom prosjektet blir utsatt i påvente av at anlegget skal inn i handlingsplanen så vil 

kostnaden øke betydelig. Dette tilsier også at fylkeskommunen bør gi et anleggstilskudd 

utover 50% av kostnaden, da kommunen med VA-utbyggingen allerede bidra med et 

betydelig beløp i grunnarbeidet for selve vegen. Det må imidlertid være en klar forutsetning at 

kommunen kun deltar med nettobeløpet, da fylkeskommunen får momskompensasjonen også 

for kommunens andel. Det forutsettes videre at evt. overskridelser ved utbyggingen deles likt 

mellom kommunen og fylkeskommunen. 

 

Rådmannen tilrår at kommunen bevilger kr. 5,2 mill til utbygging av g/s-veg på strekningen 

Nordhammarvika- Hamarvik busslomme. Dette er et betydelig løft for trafikksikkerheten og 

vil gi en sammenhengende g/s-veg fra Flatval til Dyrvik og videre til Nesset/Hellesvika når 

denne strekningen blir utbygd slik den ligger i fylkeskommunens handlingsplan. 
 
 

 

 

 



Postadresse Telefon Bankgiro E-postadresse 

Postboks 152 72 46 32 00 4312.15.29999 postmottak@froya.kommune.no  

7261 Sistranda 

 
 

Trøndelag fylkeskommune, 

Att. Torben Jensen 

 
 

 

Deres ref. Vår ref. Arkivkode Sted, dato 

 19/383 Q21 Sistranda, 10.05.2019 

 

 

GANG- OG SYKKELVEG SISTRANDA - NORDHAMMERVIKA  
 

Viser tidligere oversendt mail av 27.02.2019 angående utbygginga av gang- og sykkelvei fra 

Melkstaden, Sistranda til busslomme på Hamarvik, en strekning på ca. 1,7 km. 

 

Vegstrekningen mellom Sistranda og Hamarvik er sterkt trafikkert og er av kommunen en prioritert 

strekning for utbygging av gang- og sykkelveg. Bygging av gang- og sykkelveg vil knytte sammen 

de to tettstedene Hamarvik og Sistranda og dette vil gi oss en sammenhengende g/s-vegstrekning fra 

Dyrvik til Flatval som utgjør ca. 10 km. Vegen vil gå gjennom de tettest befolkede grender/tettsteder 

på Frøya og vil utgjøre et stort løft for trafikksikkerheten. Dette gjelder ikke minst en sikker 

skoleveg, da ikke minst for de videregående elever som bor på Hamarvik og som ikke har rettigheter 

til fri skoleskyss og som dermed enten går eller sykler til skolen på Sistranda. 

 

Frøya kommune foretar nå utbygging av vannverket, samt utbygging av avløpsnettet på denne 

strekningen. Vi har derfor sett på mulighetene for å legge gang- og sykkelveg i samme trase, noe 

som medfører en lagt lavere pris for utbygging av g/s-veg, da fundamentet for vegen vil på det 

nærmeste være klargjort ved VA-utbyggingen. Det er kun en strekning på ca. 200 meter mot 

Hamarvik hvor man ikke har felles trase for veg og VA-anlegg. Det kan tillegges at vi har fått 

godkjenning av Statens Vegvesen til en løsning med g/s-veg i samme trase som VA-utbyggingen. 

 

Det er vedtatt reguleringsplan for g/s-vegstrekningen, samt utarbeidet plan- og profiltegning. Dette 

følger vedlagt. Vedlagt følger også profiltegninger, samt tegninger over overbygning. Hele 

strekningen skal ha gatelys. 

 

Prosjektet har nå være ute på anbud og det er gjennomført kontraktsforhandlinger med KN 

Entreprenør AS som hadde det laveste anbudet. Det forventes byggestart 01.08.2019 og G/s-vegen 

skal være ferdig til 01.06.2020 i henhold til kontrakt. 

 

Total kostnad for prosjektet som omfatter g/sykkelvegen er som følger: 

 

Prosjektering/prosjektledelse/byggeledelse:         : kr.     500.000,- 

Anbudssum for veg inkl. drenering/sandfang: : kr.  8.093.000,- 

Kostnad til veglys(estimert ut fra erfaringstall): : kr.  1.350.000,- 

5% uforutsett  : kr.     470.000,-   

Sum ekskl. mva  : kr.10.413.000,- 

25% mva  : kr.  2.603.250,-  

TOTAL KOSTNAD  : kr.13.016.250,-   

  

FRØYA KOMMUNE 
Kraft og mangfold 



I mail fra oss av 27.02.2019 åpnet vi for samfinansiering av prosjektet. Dette er også drøftet i 

formannskap og vi ber om en snarlig tilbakemelding på hvilke beløp fylkeskommunen kan bidra 

med i prosjektet. Det må understrekes at prosjektet vil være langt rimeligere enn om vi bygger g/s-

vegen som eget prosjekt i ettertid. Vi ber derfor om at fylkeskommunen prioriterer prosjektet og 

deltar i finansieringen med minimum 50%. Så snart det foreligger tilbakemelding fra dere om 

samfinansiering og hvilke beløp som bevilges, vil kommunen behandle sak om bevilgning til 

prosjektet.  

 

Når det gjelder avklaring vedrørende byggherreansvar så er vi nå i dialog med vår revisor om dette, 

for å få en avklaring om momskompensasjon. Det er mulig at fylkeskommunen som vegeier må ha 

det formelle ansvaret og få refundert kommunens andel, samt motta momskompensasjonen. Dette 

kommer vi tilbake til. 

 

Vi håper på en rask og positiv behandling, slik at vi kan sikre en vegstrekning for myke trafikkanter. 

 

 

 

Med hilsen 

Frøya kommune 

 

Andreas Kvingedal 

Rådgiver 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 

 

Kopi til: 

 



Trøndelag 
fylkeskommune 

Arkivsak-dok. 201868039-6 
Saksbehandler Torben Jensen 

Saksgang 
Hovedutvalg for veg 

Møtedato 
22.05.2019 

Utvalgssaksnr 

Anleggstilskudd; Gang- og 
sykkelvegprosjektet Fv. 714 Sistranda -
Hamarvik. 

Fylkesrådmannens innstilling: 
1. Hovedutvalg for veg godkjenner bevilgning av 6,5 mill. kr inkl. mva. til gang- og 

sykkelvegprosjektet Fv. 714 Sistranda - Hamarvik. 
2. Bevilling jf. vedtakspunkt 1 skjer fra posten Disponering gang- og sykkelveg i 

Investeringsprogrammet for 2019. 
3. Fylkesrådmannen delegeres fullmakt til å inngå avtale med Frøya kommune om 

delfinansiering av gang- og sykkelvegprosjektet Fv. 714 Sistranda - Hamarvik innenfor 
bevilget ramme jf. vedtakspunkt 1. 

Vedlegg: 
• Vedlegg 1. Henvendelse fra Frøya kommune; Gang- og sykkelveg Sistranda 

Nordhammarvik 

Gjeldende forutsetninger: 
• FT sak 140/18 - Delstrategi veg 2019 -2030 
• FT sak 156/18 - Handlingsprogram samferdsel 2019-22, med budsjett 2019 

Bakgrunn: 
Frøya kommune foretar nå utbygging av vannverket, samt utbygging av avløpsnettet på 
strekningen Sistranda - Nordhammarvik. Kommunen har samtidig sett på muligheten for å 
etablere gang - og sykkelveg i samme trase . Dette blant annet ut fra vurderingen av at 
dette ville kunne sikre en kostnadseffektiv utbygging av gang- og sykkelveg i og med 
fundamentet for vegen delvis vil være klargjort via VA-utbyggingen . For en samlet 
strekning på ca. 1,7 km er det kun ca. 200 meter mot Hamarvik som ikke har felles trase 
for gang- og sykkelveg og VA-anlegg. 

Frøya kommune har hatt prosjektet ute på anbud og gjennomført kontraktsforhandlinger 
med entreprenøren som hadde laveste anbud . Det planlegges byggestart 1. august 2019 
med ferdigstillelse av gang- og sykkelvegen til juni 2020. 
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Trøndelag fylkeskommune 
Click or tap here to enter text. 

Frøya kommune har i offisiell henvendelse av 10.05.2019 anmodet Trøndelag 
fylkeskommune om finansielt å bidra til prosjektet med minimum 50 % av prosjektkostnad 
knyttet gang- og sykkelvegen (vedlegg 1). 
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Figur 1. Planstrekning for gang- og sykkelveg Sistranda - Hamarvik. 

Faktiske opplysninger: 
Fv. 714 mellom Sistranda og Hamarvik har en total ÅDT på 1940 og ÅDT for tunge kjøretøy 
på 424, svarende til 22 %. Vegen er således relativt sterkt trafikkert med en høy andel av 
tunge kjøretøyer. Fv. 714 er i funksjonsklasse B. 
Strekningen er av kommunen prioritert for etablering av gang- og sykkelveg . Bygging av 
gang- og sykkelveg vil knytte sammen de to tettstedene Hamarvik og Sistranda og med 
dette vil gi oss en sammenhengende gang- og sykkelveg fra Dyrvik til Flatval på i alt 10 km . 
Vegen vil gå gjennom de tettest befolkede strøk på Frøya og vil utgjøre et stort løft for 
trafikksikkerheten, spesielt i og med den fungerer som skoleveg. 
Trøndelag fylkeskommune er kjent med at det eksisterer et behov for etablering av gang
og sykkelveg på strekningen. 

Det foreligger vedtatt reguleringsplan for pågjeldende vegstrekning og utbyggingen er 
planlagt med en god standard (figur 2). Det etableres veglys på hele strekningen. 

Totale kostnad for den del av prosjektet som er knyttet til etablering av gang- og sykkelveg 
er i henhold til laveste anbud 13,016 mill. kr inkl. mva. 
Med en anleggstrekning på 1, 7 km gir dette en kostnad rundt 7 .660 kr inkl. mva. per meter 
gang- og sykkelveg . 
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Trøndelag fylkeskommune 
Click or tap here to enter text. 
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Figur 2. Profiltegning for gang- og sykkelveg 
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Aktuelle planer for etablering av gang- og sykkelveg på strekningen Sistranda - Hamarvik 
vurderes å være et veldig positivt tiltak som sikre et vesentlig løft i trafikksikkerheten på 
gjeldende strekning. Trøndelag fylkeskommune er som omtalt allerede oppmerksom på at 
det eksisterer et behov for etablering av gang- og sykkelveg på gjeldende strekningen men 
har det ikke per dags dato prioritert i Handlingsprogrammet. 

Synergien mellom VA-prosjektet og etablering av gang- og sykkelveg vurderes å ha hatt en 
veldig gunstig betydning for kostnadsnivået. Et kostnadsnivå på 7.660 kr inkl. mva. per 
meter for etablering av ny fullverdig gang og sykkelveg inklusiv belysning er å betrakte som 
et relativt lavt kostnadsnivå . 

I henvendelse fra Frøya kommune legges det opp til, og forespørres om samfinansiering 
med en fylkeskommunal andel på minimum 50 %. 
Denne forespørsel faller helt åpenbart inn under strategi for medfinansiering som den 
foreligger vedtatt i Delstrategi veg. 
Denne strategi har dels en premiss om at ved medfinansiering mfl andre aktører (offentlige 
eller private) bidra med minimum 50 % av kostnad om fylkeskommunen skal vurdere nye 
tiltak som i utgangspunktet ikke inngflr i TRFK sitt Handlingsprogram. 
Dels at som premiss for fl løfte inn nye prosjekter som følge av medfinansiering, mfl kost
nytte effekten for fylkeskommunen være tydelig. 
For dette prosjekt vil den fylkeskommunale andel som motsvarer at Frøya kommune 
medfinansierer 50 %, bety at TRFK sin bevilling til prosjektet vil andra på 6,5 mill. kr inkl. 
mva. 
Dette er ensbetydende med, at for gjeldende prosjekt er TRFK sin kostnad per meter 
nyetablert gang- og sykkelveg ca. 3.800 kr inkl. mva. 

Med utgangspunktet om at aktuelle etablering av gang- og sykkelveg er planlagt på en 
strekning med relativ høy trafikkmengde og stor tungbil andel, samtidig som den knytter 
sammen skole og tettsted, vurderes det samlet sett at kost-nytte effekten for Trøndelag 
fylkeskommune tydeligvis er positiv. 
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Fylkesrådmannens konklusjon: 

Trøndelag fylkeskommune 
Click or tap here to enter text. 

Fylkesrådmannen vurdere at med en fylkeskommunal kostnad på 3.800 kr inkl. 
mva. per meter gang og sykkelveg er det for gang- og sykkelvegprosjektet Fv. 
714 Sistranda - Hamarvik en kost nytte effekt for TRFK som rettferdiggjør 
anbefaling av at det til prosjektet bevilges 6,5 mill. kr inkl. mva. 
Fylkesrådmannen legger til grunn at bevillingen finansieres fra disponible midler 
under posten Disponering GSV i Investeringsprogrammet for 2019. 
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Nytt forslag til detaljregulering for Dyrøy skal tilrettelegge for flere parkeringsplasser ved Dyrøy 

fergeleie og ny snuplass for buss. Videre ønsker en å breddeutvide veien sørover mot busslomma 

ved snarveien opp til skolen og det er også regulert nytt fortau langs denne strekningen. 

Planforslaget 

Forslag til detaljregulering for Dyrøy fergeleie (50142018007) er mottatt fra ON arkitekter og 

ingeniører AS, den 19.12.18. Revidert plankart mottatt 01.04.2019. 

Det planforslaget som foreligger til behandling består av: 

- Plankart i målestokk 1:1500, datert 01.04.19 

- Reguleringsbestemmelser datert 02.04.2019 

- Planbeskrivelse datert 19.12.18 

- ROS- analyse, datert 19.12.18 



- Illustrasjonsplan 1:750 

Hensikt med regulering 

Hensikten med planarbeidene er å tilrettelegge for flere parkeringsplasser ved Dyrøy fergeleie. Det 

skal også tilrettelegges for snumulighet for buss på parkeringsplassen. Veien fra parkeringsplassen 

og sørover til busslomma ved snarveien opp til skolen er litt breddeutvidet og det er lagt inn fortau 

langs denne strekningen. Tidligere regulert småbåthavn foreslås flyttet lenger ut på holmen hvor 

forholdene ligger bedre til rette for dette. 

Beliggenhet, eksisterende forhold 

For å sikre god og trafikksikker adkomst langsmed fylkesveien ned til butikk og bussholdeplass 

ved Dyrøy oppvekstsenter, så er det avsatt fortau langs med veien. Fortau vil krysse fylkesvei ved 

butikk, fra vest mot øst. 

Innregulerte molo i gjeldende plan er flyttet lengre nord med en utvidelse av småbåthavnen mot 

land. Område er i dag grunt og lite egnet som småbåthavn slik det er avsatt i gjeldende plan. Nytt 

område avsatt til småbåthavn sikrer et større område avsatt til formålet, og reduserer eventuelle 

inngrep i sjø, som for eksempel mudring. Avsatte molo er tenkt opparbeidet slik at den er allment 

tilgjengelig, og kan brukes til fiske med mer. 

Forhold til overordnete planer 

Gjeldende reguleringsplan viser område avsatt til sjøhus/naust, friområde, småbåtanlegg, 

bolig/fritidsbolig, parkering, gang- og sykkelvei og trafikk område i sjø 

Planforslaget er i hovedsak en endring av gjeldende detaljreguleringsplan Dyrøy fergekai 

(1620200904) med en utvidelse langs med Fylkesvei 6466 ned mot bussholdeplass for Dyrøy 

oppvekstsenter.  

Nytt forslag til detaljregulering har omregulert områdene avsatt til naust, friområde, allmennyttig 

formål og annen veggrunn til samferdselsanlegg og annen infrastruktur på nordsiden av holmen. 

Det er avsatt to mindre områder til naust på øst- og vestsiden av holmen. 

Førstegangs behandling 

Saken ble første gang behandlet i Hovedutvalget for forvaltning den 17.01.2019 som sak 3/19. 

Planen har ligget ute på høring og offentlig ettersyn i perioden 18.01.2019 til 08.03.2019. 

Høringsuttalelser 

Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden fra 18.01.2019 til 08.03.19. I samme 

periode ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, m.fl. til uttalelse. Det kom 

inn totalt 8 uttalelser. Disse følger saken som utrykte vedlegg. Hovedtrekkene i merknadene er 

referert nedenfor. 

 
Merknad Rådmannens kommentar 

Fylkesmannen i Trøndelag 

Datert 08.03.2019 

Det foreligger en illustrasjonsplan for området. Det 

framgår av bestemmelsene § 7 at det før 

igangsettingstillatelse skal foreligge en godkjent 

utomhusplan. Trafikksikkerhet for de myke 

trafikantene er et sentralt folkehelsetema. Det er 

 

 

Ok, tatt til etterretning. 



derfor viktig at utomhusplanen vektlegger og 

ivaretar sikker ferdsel for de myke trafikantene via 

parkeringsarealet til venterom, oppholdsareal, 

småbåthavn og molo. 

Statens vegvesen 
Datert 13.02.2019 

Statens vegvesen mener 1 meter mellom biler i 

fergekø og parallell parkeringsplass for bil er for 

lite. Denne bør økes slik at to biler har mulighet til å 

åpne dørene samtidig. 

Inntegnet krysningspunkt over fv. 6466 bør fjernes 

fra reguleringsplanen, da etablering av gangfelt ikke 

behandles i en reguleringsplan, men etter 

skiltforskriften. 

Illustrasjonsplanen bør vise tydelig hvordan myke 

trafikanter er tenkt ivaretatt på parkeringsarealet. 

 

 

Vi ber om at det inntas i bestemmelsene at 

avkjørslene skal bygges iht. vegnormalenes krav og 

at ferdig avkjørsel skal godkjennes av vegvesenet. 

Likeledes skal siktsonenes utstrekning og bruk 

presiseres. 

 

 

Avstand endret til 2 meter.  

 

 

 

Fjernes. 

 

 

 

Det er tegnet inn gangfelt for kryssing av 

sporingskurve i illustrasjonsplan. Fortau er gjort 

tydeligere og bredere enn ved forrige 

illustrasjonsplan.  

 

 

Tas med i bestemmelsene. 

Fylkesmannen i Trøndelag 

Dater 19.02.2019 

 

Ingen merknader 

 

 

 

Ok, ingen merknader. 

Rita Storhell 

Datert 09.03.2019 

 

Når man ser frem mot i dag og videre planer kan jeg 

som nabo til Dyrøy Fergekai ikke godta at 

reguleringsplanen ikke konsekvensutredes. Planer 

og tiltak pr i dag får vesentlige virkninger for 

samfunnet og miljøet på Dyrøy. 

 

Dyrøy Grendelag nevner «Revefarmen» som ekstra 

parkering. Rådmannens kommentar er at avstanden 

til den nedlagte revefarmen gjør at dette vil være en 

dårlig permanent løsning for dem som bruker 

 

 

 

Planen faller ikke inn under planer som skal 

konsekvensutredes jf. Forskrift om 

konsekvensutredning §§ 6 – 8. Det er i planen 

utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse som er 

relevant for planen. 

 

Ekstern parkering er tenkt som ett tiltak for 

langtidsparkering. Kommunen vurderer tiltak for å 

hindre at parkeringsplasser blir oppholdt i en lengre 

periode.  



området til daglig. 

Som en av de som har eierandel i Sæterholmen så 

vil jeg aldri gå med på at det skal bli ytterligere flere 

parkeringsplasser. Miljøet rundt en evnt. 

småbåthavn, naust er viktig. Ser ikke noe trivsel 

eller trafikksikkert for barn at de må ferdes rundt 

parkerte biler. 

 

Dagens situasjon er ikke optimal, og det er ikke 

holdbart i lengden. Med trykket som er på 

parkeringsplasser i dag er det nødt til å gjøres tiltak. 

En regulering av området vil gi en bedre sikkerhet 

for de som ferdes i området, samt at forholdene blir 

bedre tilrettelagt.  

Rådmannen vurderer at endringene i 

reguleringsplan vil gi en langt bedre løsning enn 

dagsens situasjon med tanke på trafikksikkerhet 

både for kjørende og gående i området. 

Jon Arne Tørum 

Dater 08.03.2019 

Overvann grunnet gjenfylt rør.  

 

 

Ønsker ikke flere p-plasser på eksisterende 

parkeringsplass ved ferjeleiet. 

 

 

Kommunen ønsker å rette opp dette. Hjemmelshaver 

oppfordres til å ta kontakt og komme med merknad 

når byggesaken blir nabovarslet, slik at man er 

sikker på at dette blir utbedret. 

 

Dagens situasjon gjør at det er nødvendig med 

tiltak. I tillegg til å ta i bruk «farmen» for 

langtidsparkering er det et stort behov for 

parkeringsplasser ved ferjeleiet. 

Harry Meland 

Datert 08.03.2019 

Innsigelse mot parkering på gnr. 60/26.  

Felles innkjørsel med gnr. 26/25. Ønsker å beholde 

denne.  

Vi nærmeste naboer er pr i dag ille plaget med 

forsøpling (flasker, is papir, sneiper, etc) urinering i 

hager og mot naust fra mennesker samt avføring 

ifra hunder.  Er det tenkt noe 

inngjerding/skjermvegg mot nærmeste 

eiendommer? 

Forhold til langtidsparkering.  

 

 

 

Degradering av Dyrøya til en dumpingplass for 

biler.  

 

 

 

 

 

 

Tatt ut av reguleringsplan.  

Innkjørsel opprettholdes. 

 

Det skal plasseres søppeldunker på området. På nytt 

venterom skal det også være wc.  

 

 

 

Det ordnes ny parkeringsplass på «farmen» for 

langtidsparkering. Kommunen vurderer tiltak for å 

sikre at p-plasser ved ferjeleiet ikke okkuperes av 

langtidsparkering.  

Situasjonen på Dyrøya har ikke vært optimal de 

siste årene, og det er nødvendig at det gjøres tiltak. 

Området det er snakk om er allerede berørt, og man 

mener ny reguleringsplan vil gi en bedre utnyttelse 

av arealet, samt en mer trafikksikker løsning for 

gående og kjørende enn hva dagens situasjon tilsier.  

Planen faller ikke inn under planer som skal 



 

Spørsmål vedr. konsekvensutredning. 

konsekvensutredes jf. Forskrift om 

konsekvensutredning §§ 6 – 8. Det er i planen 

utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse som er 

relevant for planen 

Dyrøy Grendalag 
Datert 16.01.2019 

Ekstra parkering på gnr 60/bnr26, vil ikke løse alle 

behov for parkering i høysesongen. Behov for 

tilleggsparkering ved revfarmen.  

Innkjøring til Dyrøyveien nr. 798 og til gnr 60/bnr 

25 ser ikke ut til å være ivaretatt. 

Venterom/lager. Bør oppføres lagerrom for lagring. 

Konteinere må bort. 

 

 

Bussanløp. Forslag til nytt av- og på stigningspunkt. 

 

 

Parkering på gnr, 60/26 er tatt bort. Ny parkering 

under oppføring.  

 

Dette er ivaretatt gjennom plankart. Fremtidig 

adkomst som i dag. 

Det er satt av eget område til last/lossing i 

illustrasjonsplan. Lagerrom osv. vil bli vurdert i 

påfølgende byggesak. Dieseltank er tenkt nedgravd i 

ny utfylling mot vest. 

Dette forslaget kan ikke Statens vegvesen gå med 

på. Av- og på stigning vil foregå som i dag. Det skal 

merkes godt for fotgjengerovergang osv. Det 

etableres ett nytt område for last/lossing. 

Øyrådet 
Datert 07.03.2019 

Arbeidet med å etablere langtidsparkering ved den 

gamle «revefarmen» må intensiveres.  

Det bør sees på muligheten for å utvide området 

mellom land og selve fergeleie.  

 

For å slippe blanding av myke trafikanter og 

biltrafikk bør det vurderes å legge busstopp inne i 

selve parkeringsområdet. Et område for 

av/påstigning samt av/pålessing av gods bør avsettes 

helt inntil selve fergeleiet. 

Viktig å finne en hensiktsmessig plassering av HC 

parkering.  

 

 

Arbeidet med parkeringsplass ved farmen er startet.  

 

Dette området er tatt med i revidert planforslag. 

 

 

Dette forslaget kan ikke Statens vegvesen gå med 

på. Av- og på stigning vil foregå som i dag. Det skal 

merkes godt for fotgjengerovergang osv.  

 

 

Dette blir hensyntatt i byggesaken, og er skissert i 

illustrasjonsplan. 

 

Innsigelser  

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

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

Endringer etter første- gangs behandling  

Det er foretatt små justeringer i planforslaget etter førstegangs høring og offentlig ettersyn.  

Området for parkering på gnr. 60, bnr. 26 er tatt ut av planen. Det er i tillegg lagt til rette for en 

utvidelse på vest-siden inn mot ferjeleiet. 



Det er foretatt små endinger i planbestemmelsene. 

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 medfører en utvidelse av dagens parkeringsareal ved Dyrøy ferjekai. Det har over 

lengre tid vært et stort behov for flere parkeringsplasser for reisende ut og til øyrekka. Framlagte 

planforslag medfører en omdisponering av dagens friområde på Sætervågen, samtidig som 

naustområdene er redusert for å få til flest mulig parkeringsplasser. I tillegg er molo i dagens 

reguleringsplan tenkt flyttet for å få til mer hensiktsmessig utnyttelse av dagens småbåthavn, og for 

å redusere inngrepene på sjøbunnen da område er grunt. 

Det har også vært jobbet godt må sikre et mer trafikksikkert tilbud, til både kjørende, men i 

hovedsak gående. Det er regulert inn fortau fra allerede fortau i reguleringsplan for Sætervågen 

ned til bussholdeplass ved Dyrøy oppvekstsenter. Dette for å i hovedsak sikre lokalbefolkning et 

godt å trafikksikkert tilbud, men også tilreisende til område. Videre er det jobbet med snuplass for 

buss, som har område som endeholdeplass. Skisserte løsninger er vist på en god måte i vedlagte 

illustrasjonsplan. 

Rådmannen mener at framlagte planforslag sikrer gode infrastrukturmessige løsninger på et 

område det oppleves et stort press, særlig i høytider og ferier. Rådmann vil også påpeke at et godt 

parkeringstilbud vil gjøre at bilkjøring i større grad reduseres ute i øyene hvor det er bilveier, og 

det er begrensede kvalitet på eksisterende infrastruktur. Det vil også gjøre øyene uten bilvei mer 

framkommelig og øke attraktiviteten. Som et viktig trafikknutepunkt for område, men også for 

reisende ut til øyrekka, så må det opparbeides nok oppstillingsplasser for bil. Samtidig vil 

planforslaget legge til rette for en forsvarlig snuplass for kollektivtrafikk, som har område som 

endeholdeplass. 

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 Dyrøy fergeleie (50142018007) som vist på plankart, datert 01.04.2019, 

planbestemmelser datert 02.04.2019 og planbeskrivelse datert 19.12.2018. 

Forhold til overordna planverk: 

Planområde består av dagens reguleringsplan for Dyrøy fergekai (planid. 1620200904) vedtatt 

05.11.2004 og Kommuneplanens arealdel (planid. 1620200803). 
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l' I FRØYA !KOMMUNE 
Kraft og mangfold 

Endring av reguleringsplan for Dyrøy fergeleie 

Plan ident 

Arkivsak 

:5014201807 

Reguleringsbestemmelser Sign: ........................................... . 

Dato for siste revisjon av planbestemmelser : 02.04.2019 

Dato for godkjenning i kommunestyret 

§1 AVGRENSING 

Regulert område er vist med reguleringsgrense på plankart med plan-ID 5014201807, sist revidert 

19.12.2018. 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) 

• Naust, BUNl-2 

• Kombinert formål bolig/fritidsbebyggelse, BKB 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5 nr 2) 

• Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, o_S 

• Veg, o_SV 

• Fortau, o_SFl-2 

• Annen veggrunn- tekniske anlegg, SVTl-3 

• Molo, SK 

Bruk og vern av sjø og vassdrag (PBL §12-5 nr. 6) 

• Havneområde i sjø, VHS 

• Småbåthavn, VS 

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. 

1 
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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) Universell utforming: All bebyggelse, utearealer og samferdselsanlegg skal være universelt 

utformet i samsvar med byggeteknisk forskrift. 

c) 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.  

d) Geoteknisk prosjektering og dokumentasjon skal foreligge før tiltak knyttet til utfylling og evt. 

utdyping i sjø, igangsettes. 

e) Beliggenhet av vannledning som går ut i sjøen øst for Sæterholmen må avklares før 

igangsetting av tiltak i dette området.  

 

§ 3.2  Kulturminner 
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 Sør-Trøndelag Fylke, NTNU Vitenskapsmuseet. 

 

§ 4 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

§ 4.1 Naust, BUN1-2 
Planen viser to områder for naust/sjøhus på Seterholmen. I disse områdene tillates det 
oppført sjøhus/naust med inntil 70 kvm og i inntil halvannen etasje med maksimal rafthøyde 
på 3,7 meter. Byggegrense mot sjø ligger i grensen for reguleringsformålet. 
Bygningene skal innordnes etter kommunens retningslinjer for bygninger i sjønære områder. 
 

§ 4.2 Kombinert formål bolig/fritidsbebyggelse, BKB 
Området er avsatt til kombinert bolig/fritidsbebyggelse og representerer tomteområde til ett 

bestående feriehus. Området kan ikke fortettes. 

 

§ 5 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR  

§ 5.1 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, S 
a) Innenfor området tillates fylling av masser og nødvending terrengtilpasninger for planlagte 

tiltak. Området kan benyttes til offentlig kjøreveg, oppstillingsplasser for aktuelle kjøretøy, 
snu- og oppstillingsplass for buss, parkeringsplasser, tekniske bygg, 
servicebygg/venterom/toalett, gangareal, rabatter, skilt, rekkverk, belysning og annen 
nødvendig infrastruktur for fergedrift.  

b) Bebyggelsen etc. skal gis en estetisk tilfredsstillende form, materialbehandling og farge. 

Dette må beskrives og illustreres i byggesaken.  

c) Minimum 5 % av parkeringsplassene skal avsettes til HC-parkering. HC-parkering skal 

plasseres i nærheten av fergekai og småbåthavn. 
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d) Avkjørslene skal bygges iht. vegnormalenes krav og ferdig avkjørsel skal godkjennes av 

vegvesenet. Siktsonenes utstrekning og bruk må fremgå av utomhusplanen som skal 

godkjennes ifm. byggesaken. 

 

§ 5.2  Veg, SV 
Området o_SV omfatter Fv 6466. Formålet omfatter areal til kjøreveg og andre anlegg som 

naturlig tilhører vegen. 

§ 5.3 Fortau o_SF1-2 
 Området o_ SF1-2 skal opparbeides som vist på plankart.  

§ 5.4 Annen veggrunn – tekniske anlegg, o_SVT1-3 
Dette er areal langs vegbanen og parkeringsplasser for grøfter, skråningsutslag og evt. 

teknisk anlegg. 

§ 5.5 Molo, SK 
Området er avsatt til bygging av molo i forbindelse med etablering av småbåthavn med 

gjesteplasser. Molo skal plastres og gis et tiltalende utseende. Tiltaket må beskrives og 

illustreres i byggesaken. Det skal etableres nødstiger på begge sider av molo. 

 

§ 6 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG  

§ 6.1  Havneområde i sjø, o_VHS 
Innretninger som er til hinder for fergetrafikken er ikke tillatt. Innenfor området tillates kun 
ferdsel tilknyttet bruken av de eiendommer som grenser inn til området. 

 
§ 6.2  Småbåthavn, VS 

Innenfor området tillates det anlagt flytebrygge. Det skal etableres nødstiger ved flytebrygge. 
 
 
§ 7 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

a) Før igangsettingstillatelse kan gis, skal utomhusplan være godkjent. Utomhusplanen skal 

inneholde følgende:  

- Bygningers plassering, høyder og materialbruk.  
- Utforming av trafikk- og parkeringsarealer, rabatter, oppholdsarealer, møblering, 

belysning, overflatetyper, gangarealer, avfallsbeholdere mm. 
- Frisiktsoner mot offentlige trafikkområder  
- Eventuelle gjerder/sikring der dette er påkrevd ihht. TEK. 
- Det skal legges vekt på god kvalitet i den landskapsmessige utformingen. 

 
b) Før utbygging av tekniske anlegg kan igangsettes, skal byggeplaner for veg- og VA-anlegg 

være godkjent av kommunen. 
c) Ved utbygging i flere byggetrinn skal delområdene fullføres slik at de fremstår som ferdigstilt 

og slik at det dannes en god overgang til tilstøtende arealer, eksempelvis ved bruk av 
vegetasjon. 

d) Utfylling, dumping og evt. mudring i sjø er søknadspliktig etter forurensningsloven. Tillatelse 
må derfor foreligge før tiltak igangsettes. 
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1. Bakgrunn 

1.1 Hensikten med planen 

Hensikten med planarbeidene er å tilrettelegge for flere parkeringsplasser ved Dyrøy fergeleie. Det 

skal også tilrettelegges for snumulighet for buss på parkeringsplassen. Veien fra parkeringsplassen 

og sørover til busslomma ved snarveien opp til skolen er litt breddeutvidet og det er lagt inn fortau 

langs denne strekningen. Tidligere regulert småbåthavn foreslås flyttet lenger ut på holmen hvor 

forholdene ligger bedre til rette for dette. 

 

1.2 Om forslagsstiller 

Forslagstiller/tiltakshaver for planarbeidet er Frøya kommune. 

 

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 er på ca 19,7 dekar og omfatter i hovedsak Dyrøy fergeleie inkludert tilhørende 

trafikk- og parkeringsplass, naustområde og småbåthavn. I forhold til gjeldende reguleringsplan er 

planområdet utvidet slik at det omfatter den nye parkeringsplassen i øst, flyttingen av 

småbåthavna og det nye fortauet/vegutvidelsen sørover mot busslomma ved snarveien opp til 

skolen. 

 

 
Figur 1: Oversiktskart 

 
 

 
Figur 2: Planområdet 
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Figur 3: Planområdet avmerket på flyfoto 

 

 

   

 

   
Figur 4: Bilder fra området 
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3. Planstatus 
I kommuneplanens arealdel er det henvist til reguleringsplan som gjeldende for området. 

Utvidelsen av parkeringsplassen mot øst vil berøre LNFR-område i kommuneplanens arealdel. 

 

 
Figur 5: Utsnitt kommunplanens arealdel med kystsoneplan i Frøya kommune 

 

 

Gjeldende reguleringsplan for området er «Reguleringsplan for Dyrøy fergekai», vedtatt 30.04.2009: 
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Figur 6: Gjeldende reguleringsplan: «Reguleringsplan for Dyrøy fergekai». 
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3.1 Overordnede føringer 

Nasjonale, regionale og kommunale føringer som i større eller mindre grad vil være aktuelle i 

forbindelse med planene vil være: 

• Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. 

• Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene. 

• Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging. 

• Regional plan 2015-2020 klima og energi Sør-Trøndelag. 

• Kommuneplanens arealdel av 26.05.11. 

• Trafikksikkerhetsplan (2016-2020) 

 

Planforslaget er stort sett i tråd med gjeldende retningslinjer. Området er regulert fra før og 

endringene vurderes ikke å være av en slik art at de bryter med overordnede føringer. 

Parkeringskapasiteten og trafikksikkerheten skal bedres, bla. ved at nytt fortau og breddeutvidelse 

på vegen blir innregulert. Universell utforming skal vektlegges og krav skal hjemles i 

planbestemmelsen. De ulike temaene er beskrevet nærmere senere i beskrivelsen. 

 

3.2 Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter følgende eiendommer (Gnr./Bnr.): 

 

• 60/4 

• 60/8 

• 60/67 

• 60/26 

• 1431/16 
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4. Beskrivelse av planforslaget 
 

 
 Figur 7: Planforslag datert 19.12.2018 
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4.1 Planens intensjon 

Som nevnt innledningsvis skal planarbeidene tilrettelegge for flere parkeringsplasser ved Dyrøy 

fergeleie og ny snuplass for buss. Videre ønsker en å breddeutvide veien sørover mot busslomma 

ved snarveien opp til skolen og det er også regulert nytt fortau langs denne strekningen. 

 

Som bildet under viser er det i ferier og helger ofte fullt på parkeringsplassen, og trafikkforholdene 

oppleves som uoversiktlige. Videre kan dette skape farlige trafikksituasjoner. Gjennom 

planendringen ønsker en nå å bedre disse forholdene. 

 

 

Figur 8: Bilde som viser hvor fullt det kan være ved fergeleiet 

 

 

4.2 Planens dokumenter 

Planmaterialet består av følgende dokumenter:  

• Plankart  

• Planbeskrivelse  

• Planbestemmelser  

• Forhåndsuttalelser fra sektormyndigheter 

• Merknader til varsel om oppstart fra naboer 

• Illustrasjonsplan 
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4.3 Arealformål 

Arealformål Arealregnskap 

Bebyggelse og anlegg:  

Naust 

Kombinert bolig/fritidsbebyggelse 

  

457 m2 

920 m2 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur:  

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Veg 

Fortau 

Annen veggrunn-tekniske anlegg 

Molo 

  

7745 m2 

1612 m2 

443 m2 

395 m2 

351 m2 

Bruk og vern av sjø og vassdrag:  

Havneområde i sjø 

Småbåthavn 

 

4202 m2 

3595 m2 

TOTALT 19720   m2 

 

 

Naust 

Innenfor dette området kan det oppføres naust/sjøhus på inntil 70 kvm og i inntil halvannen etasje 

med maksimal rafthøyde på 3,7(tilsvarende det som er regulert i gjeldende plan). 

Bygningene skal innordnes etter kommunens retningslinjer for bygninger i sjønære områder. 

 

Kombinert formål bolig/fritidsbebyggelse 

Dette området omfatter tomta til eksisterende feriehus. Dette er også i tråd med dagens 

regulering. Området kan ikke fortettes. 

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur:  

Innenfor området tillates fylling av masser og nødvending terrengtilpasninger for planlagte tiltak. 

Området kan benyttes til offentlig kjøreveg, oppstillingsplasser for aktuelle kjøretøy, snu- og 

oppstillingsplass for buss, parkeringsplasser, tekniske bygg, servicebygg/venterom/toalett, 

gangareal, rabatter, skilt, rekkverk, belysning og annen nødvendig infrastruktur for fergedrift.  

Bebyggelsen etc. skal gis en estetisk tilfredsstillende form, materialbehandling og farge. Dette må 

beskrives og illustreres i byggesaken.  

Minimum 5 % av parkeringsplassene skal avsettes til HC-parkering. HC-parkering skal plasseres i 

nærheten av fergekai og småbåthavn. 

 

Veg  

Det er regulert offentlig veg der eksisterende Fv 6466 ligger. Ny fotgjengerovergang er innregulert 

ved butikken. 

 

Fortau 

Nytt fortau er innregulert langs fylkesveien og opp til busslomma ved snarveien opp til skolen. 

Øvrig areal til fortau er i tråd med dagens regulering. 

 

Annen veggrunn – tekniske anlegg 

Dette er areal langs vegbanen og parkeringsplasser for grøfter, skråningsutslag og evt. teknisk 

anlegg. 
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Molo 

Området er avsatt til bygging av molo i forbindelse med etablering av småbåthavn med 

gjesteplasser. Planbestemmelsene stiller krav om at moloen skal plastres og gis et tiltalende 

utseende, samt at tiltaket må beskrives og illustreres i byggesaken. Det er også stilt krav om 

montering av nødstiger på begge sider av molo. 

 

Havneområde i sjø 

Området som er avsatt til havneområde i sjø er i tråd med dagens reguleringsplan. Innretninger 

som er til hinder for fergetrafikken er ikke tillatt. Innenfor området tillates kun ferdsel tilknyttet 

bruken av de eiendommer som grenser inn til området. 

 

Småbåthavn 

I gjeldende reguleringsplan er det regulert en småbåthavn nærmere land. Denne plassering 

vurderes lite gunstig med tanke på at det her er svært grunt. Ny plassering av småbåthavn er 

derfor foreslått lenger ut på holmen. Innenfor området tillates det anlagt flytebrygge. Det er også 

her stilt krav om at det etableres nødstiger ved flytebrygge. 
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5. Planprosessen 
 
Oppstartsmøte med kommunen ble avholdt 22.03.18. 

 

Kunngjøring om planoppstart ble annonsert i lokalavisa Hitra-Frøya 06.04.18 og på kommunens 

hjemmeside. Naboer og sektormyndigheter ble tilskrevet med brev. 

 

Forhåndsuttalelser: 

Det er mottatt forhåndsuttalelse til planforslaget fra Kystverket Midt-Norge, Brukerrådet for 

mennesker med nedsatt funksjonsevne i Frøya kommune, Statens vegvesen, Fylkesmannen i 

Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune, NVE og FosenNamsos Sjø. 

 

4 naboer har kommet med uttalelser i saken, samt uttalelse fra Dyrøy grendalag. 

Kopi av uttalelsene følger vedlagt. 

 

 

• Kystverket Midt-Norge: 

Kystverket har få kommentarer til oppstartsvarselet. Det registreres at reguleringsområdet vil kunne 

få virkning på nærliggende statlige anlegg (fiskerihavnen), installasjoner og ansvars- og 

influensområdet. Har så langt ingen kommentarer til selve planavgrensningen. Reguleringsarbeidet 

må innrette seg til grenseflate mot sjø i Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av 

strandsonen langs sjøen. Presiserer at beslutning om at det ikke er nødvendig med 

konsekvensutredning bør begrunnes. 

 

Kommentar: 

Kommentarene er i hensyntatt. Kommunen har henvist til KU-forskriften. 

 

 

• Brukerrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Frøya kommune 

Lister opp en del forhold som de ønsker blir ivaretatt i planarbeidene. Innspillene er knyttet 

tilventerom/toalett, fortau og gangveier, busskur/holdeplass og skilting. 

 

Kommentar: 

Kommentarene er forsøkt tatt hensyn til i best mulig grad. Planbestemmelsene stiller krav om mer 

detaljerte tegninger i byggesaken. 

 

 

• Statens vegvesen: 

Skriver at det må lages sporingskurver for buss, lastebil og personbil, og gjøres vurderinger av hvor 

hensiktsmessig det er å ha inn- og utkjøring fra parkeringsplassen. 

 

Kommentar: 

Sporingskurver er lagt inn i illustrasjonsplanen og forslag til inn- og utkjøringer er vist. 

 

• Fylkesmannen Trøndelag: 

Fylkesmannen mener at det i utgangspunktet er uheldig at areal som i gjeldende plan er avsatt til 

naust og friområde endres til trafikkareal, men har forståelse for behovet for mer parkering. Det 

bør vurderes å ta inn tiltak som sikrer allmennhetens tilgang til strandsonen. 

Utfylling i sjø er søknadspliktig etter forurensningsloven.  
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Nærhetene til skole gir behov for særlig aktsomhet i anleggsfasen. Krav om plan for anleggsfasen 

må hjemles i planbestemmelsene og denne må ha særlig fokus på barn og unge, og andre myke 

trafikanters sikkerhet. Det må også fokuseres på støy og luftkvalitet planen for anleggsfasen. 

Dagens bruk av friområdet må beskrives. 

ROS-analyse må utarbeides og relevante tema må vurderes. 

 

Kommentar: 

Krav om bygge- og anleggsplan er hjemlet i planbestemmelsene og det er henvist til gjeldende 

støykrav. Øvrige kommentarer er fulgt opp så godt som mulig i planforslaget. 

ROS-analyse følger som vedlegg til planforslaget. 

 

 

• Trøndelag fylkeskommune: 

Fylkeskommunen skriver at ferjekaia har stort press på parkering fra reisende til øyrekka, og at det 

er nødvendig å utvide arealet. Vurderer at det vil være liten risiko for at planen kommer i konflikt 

med automatisk fredede kulturminner. 

Ber om at det blir avsatt areal til et teknisk bygg, anslagsvis 50-100 meter fra kai, for eventuell nye 

energibærere på ferje/båt. Alternativt kan dette sikres i planbestemmelsene. 

 

Kommentar: 

Kommentarene er i hensyntatt. Planbestemmelsene åpner opp for oppføring av teknisk bygg 

innenfor området avsatt til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. 

 

 

• NVE: 

NVE har kommet med et generelt innspill til planoppstarten. Viser til Plan- og bygningsloven og 

byggteknisk forskrift (TEK 17) som setter tydelige krav til sikkerhet mot flom, erosjon og skred ved 

planlegging og utbygging. Vassdrag- og grunnvannstiltak kan utløse konsesjonsplikt etter 

vannressursloven. Planen må ta hensyn til energianlegg som har konsesjon etter vannressursloven. 

Viser til relevante veiledere og verktøy som kan brukes i planarbeidene. 

 

 

• FosenNamsos Sjø: 

Har ingen merknader. 

 

 

• Naboer: 

Geir Dyre: 

Som representant for gnr. 60 bnr. 4 meddeles det at de motsetter seg en ny omregulering av 

området som er avsatt til nausttomter til parkering. Parkering kan bli ivaretatt uten å minske areal 

avsatt til sjøhus/naust. Tidligere privatrettslige avtaler er ikke fulgt opp og det må derfor kommes 

til enighet om disse før området reguleres på nytt. 

En omregulering av sjøhus/naust arealene nå, vil oppfattes som et overgrep fra offentlig 

myndighet. 

 

Rita Storheil: 

Mener tilrettelegging av flere parkeringsplasser ved fergeleie er et stort overgrep mot fastboende 

og hytteeiere. Tilrettelegging for parkeringsplasser for langtidsparkering for feriegjester på øyene 

skulle aldri vært påbegynt ved fergeleie. 
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Infrastruktur er ikke på plass, ofte farlige situasjoner for myke trafikanter, veien er for smal mm. 

Oppfylling av dagens parkering mot deres naust er ulovlig da den skal være minimum 4 meter fra 

grensen. Parkering er ikke 1 meter fra deres tomtegrense og de har ikke gitt tillatelse til dette. 

Som en av flere eiere av Sæterholmen godtar de ikke planlagt omregulering og det bes om at en 

ser på andre løsninger. 

 

Rita Thuseth: 

Thuset besitter en tinglyst eierandel av Sæterholmen. Savner informasjon fra kommunen ang. 

tidligere omregulering til parkeringsplass. Har ikke fått noen form for erstatning/kompensasjon. 

 

Margareth Skjennald: 

Sammen med sin søster Randi Leinslie eier de tomta 60/26 som grenser inntil planområdet. 

De ønsker å selge denne tomta hvis det er av interesse. 

 

Kommentar til nabomerknader: 

Mange av de merknadene som er mottatt dreier seg om tidligere gjennomførte tiltak og 

privatrettslige avtaler rundt disse. Kommunen, Statens vegvesen og Fylkeskommunen har den siste 

tiden jobbet med å få ordnet opp i dette og det forutsettes at tomteerverv og privatrettslige 

avtaler er ivaretatt for å få realisert planene. 

Det er et stort behov for å få flere parkeringsplasser ved fergeleiet, samt å få ryddet opp i 

trafikksituasjonen i området.  

 

 

Dyrøy Grendalag: 

Grendalaget har kommet med en lang uttalelse og mange forslag til tiltak. 

Planforslaget og illustrasjonsplanen har tatt hensyn til de fleste av disse innspillene. 

Det henvises til vedlagte uttalelse. 
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6. Beskrivelse av dagens situasjon og konsekvenser av 
planforslaget 

 
Parkeringsplassen ønskes utvidet nordover og sørøstover. Utvidelsen mot nord er ute på 

Sæterholmen og omfatter et areal på ca 2 dekar. Området er ikke bebygd og tanken er å planere 

terrenget og bruke fjellmassene til fylling og plastringstiltak. Det er regulerte friområdet er ikke 

opparbeidet eller tilrettelagt på noe vis. 

 

 
Figur 9: Flyfoto av Sæterholmen 

 

 
Figur 10: Arealet ytterst på Sæterholmen  
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Ved å tilrettelegge for bruk av området til parkering og småbåthavn vil en øke tilgjengeligheten for 

allmennheten og f.eks. fritidsfiske. Som foreslått i illustrasjonsplanen kan det settes opp noe 

skjerming ytterst på holmen og her kan det også plasseres ut noen benker, bord etc. 

Utvidelsen av parkeringsplassen mot sørøst blir på eiendommen gnr. 60 bnr. 26. 

Denne tomta er også ubebygd og har en størrelse på ca 1,2 dekar. Tomta skrår oppover mot øst og 

det vil også her bli behov for planering og fjerning av fjell/stein. 

 

 
Figur 11: Tomta i øst som ønskes tatt i bruk til parkering 

 
 

 
Figur 12: Bilde av tomta i øst som ønskes tatt i bruk til parkering 
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6.1 Grunnforhold 

Grunnforholdene i området vurderes som stabile, men det må påregnes nærmere undersøkelser 

før tiltak gjennomføres. Spesielt gjelder dette arbeidene med ny molo og småbåthavn. 

Som bildene under viser er det stort sett fjell i områdene som skal planeres og utfylles.  

 

 
Figur 13: Bilde som viser fjell ved utfyllingsarealet 

 

 

NGU´s løsmassekart viser at det bart fjell, stedvis tynt dekke innenfor hele planområdet. 

 

 

Figur 14: Løsmassekart (NGU) 
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6.2 Kulturminner 

Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner innen området. Dette bekreftes også av 

fylkeskommunen i deres uttalelse. 

 

6.3 Natur, friluftsliv, folkehelse og grønnstruktur 

Planforslaget vil ikke komme i konflikt med allmenne friluftsinteresser. Ifølge Miljødirektoratets 

naturbasekart er det registrert to ansvarsarter innenfor planområdet, tre arter av stor 

forvaltningsinteresse og en fremmed art. Temaet er vurdert i ROS-analysen. 

I tillegg til at parkeringskapasiteten skal økes, vil det også være et viktig moment i planleggingen 

at allmennhetens tilgang til strandsonen skal vektlegges. Som illustrasjonsplanen viser vil planene 

lette tilgjengeligheten til strandsonen og molen med tilhørende småbåthavn. 

 

6.4 Barn og unges interesser 

Arealene som skal omreguleres er i dag ikke i bruk av barn- og unge, og det blir heller ikke 

innregulert formål direkte knyttet til barn- og unge. Småbåthavna er imidlertid med på å styrke 

barn- og unges interesser ved at båtliv er en svært viktig friluftsaktivitet for familier. Ved at en 

legger til rette for flere båtplasser i kommunen, vil flere få mulighet til å utøve denne 

friluftsaktiviteten og det vil være positivt i et folkehelseperspektiv. 

 

6.5 Landskap og lokalklima 

Både småbåthavner og utfylling i sjø vil medfører endringer av et landskaps karakter, og det 

visuelle inntrykket av et område. 

I dette tilfellet trekkes småbåthavna lenger bort fra bebyggelsen og arealet som skal fylles igjen 

inne ved dagens parkeringsplass er regulert til parkering fra før. 

Småbåthavna har en beskjeden størrelse og vurderes å få en lokalisering og skala som er godt 

tilpasses omgivelsene. Som reguleringsbestemmelsen sier skal det ved alle inngrep vises varsomhet 

i forhold til terrenginngrep og utfylling i sjøen.  

 

6.6 Teknisk infrastruktur 

Tilkobling av vann, avløp og overvann skal vurderes nærmere i byggesaken. Det vil bli stilt 

rekkefølgekrav i reguleringsbestemmelsene om at det må foreligge byggetillatelse for tekniske 

anlegg før byggearbeidene kan igangsettes. Videre må det sendes inn tekniske planer som viser 

løsninger for vann, avløp, overvannshåndtering, veilys og strømforsyning, veg/fortau, parkering 

mm. før igangsettingstillatelse blir gitt. 

 

6.7 Byggeskikk, estetikk 

Reguleringsbestemmelsene sier at bebyggelsen skal gis en estetisk tilfredsstillende form, 

materialbehandling og farge. Bygningene skal innordnes etter kommunens retningslinjer for 

bygninger i sjønære områder. 

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. 
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6.8 Forurensning 

Det er ikke kjent at det har vært lokalisert virksomheter/aktiviteter i området som kunne ha påført 

området forurensning. Utfylling, mudring eller dumping i sjø er imidlertid søknadspliktig etter 

forurensningsloven og dette er derfor inntatt i planbestemmelsene. 

 

6.9 Universell utforming 

Reguleringsbestemmelsene sikrer at prinsippene om universell utforming skal legges til grunn ved 

utbygging av området. Dette må dokumenteres i byggesaken og med bakgrunn i dette er 

prinsippet om universell utforming ivaretatt. 

 

6.10 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. Stormflo og fremtidig havnivåstigning må i hensyn tas ved detaljprosjekteringen. 

 

Trafikksikkerheten er et veldig viktig moment i planene og det er et mål at dette skal bedres mye i 

forhold til dagens situasjon. Traseer for myke trafikanter skal skilles mest mulig fra øvrig trafikk og 

parkeringsplassen inkludert snuplassen for bussen skal få en oversiktlig og ryddig struktur. Nytt 

fortau er innregulert mellom fergeleiet og busslomma ved snarveien opp til skolen. 

Oppstillingsplassene til ferja er lagt utenfor selve vegformålet. Trafikksikkerheten må vektlegges 

mye når detaljplanene skal utarbeides og utomhusplanen som skal følge byggesøknaden må vise 

hvordan dette er ivaretatt. 

 

Teknisk plan som viser løsninger for VA og overvann må utarbeides i byggesaken og denne skal 

godkjennes av kommunen før igangsetting av byggearbeider. I den forbindelse må også 

beliggenhet av eksisterende vannledning som ligger på østsiden av Seterholmen sjekkes ut og evt. 

behov for flytting eller sikring av denne må avklares. 

 

6.11 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.  

Området er brukt til fergeleie og parkering i dag og planforslaget vurderes derfor ikke å medføre 

noen vesentlig endring av forholdene. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig. 
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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 

beskjeden. 

 

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 19.12.2018 

On arkitekter og ingeniører AS 
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ROS-ANALYSE  

Endring av reguleringsplan for Dyrøy fergeleie 

 

Bakgrunn 

I følge plan- og bygningslovens § 4-3 skal myndighetene ved utarbeidelse av planer for utbygging 

påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet. Analysen skal vise alle risiko- og 

sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet for formålet, og eventuelle endringer i 

slike forhold som følge av planlagt utbygging. Denne ROS-analysen skal ivareta dette kravet.  

 

Metode 

Analysen er basert på en generell sjekkliste og Veilederen «Samfunnssikkerhet i arealplanlegging. 

Kartlegging av risiko og sårbarhet (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, 2011)». 

Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan og tilhørende illustrasjoner.  

Det er utført en grovanalyse basert på offentlig tilgjengelig materiale, grunnlagsmateriale fra 

oppdragsgiver og lokalkunnskap om området. 

 

Risiko er et produkt av sannsynligheten for at hendelsen inntreffer og konsekvensen av denne. 

Det brukes følgende inndeling av sannsynlighet og konsekvens: 

 

Sannsynlighet 

Begrep Frekvens 

1. Lite sannsynlig Mindre enn en gang i løpet av 50 år 

2. Mindre 

sannsynlig 

Mellom en gang i løpet av 10 år og en gang i løpet av 50 år. 

3. Sannsynlig Mellom en gang i løpet av ett år og en gang i løpet av 10 år 

4. Meget 

sannsynlig 

Mer enn en gang i løpet av ett år. 

 

Vurdering av sannsynlighet må ta utgangspunkt i historiske data, lokal kunnskap, statistikk, 

ekspertuttalelser og annen relevant informasjon, og en vurdering av hvordan fremtidige 

klimaendringer påvirker dette bildet. 

 

Konsekvens 

Begrep Forklaring 

1. Ufarlig Ingen person- eller miljøskade. Kan representere et uvesentlig systembrudd.  

Ingen økonomiske konsekvenser. 

2. En viss fare Få og små personskader. Mindre lokale miljøskader. Mindre skade som følge av 

et systembrudd. Små økonomiske konsekvenser. 

3. Kritisk Alvorlige personskader. Omfattende miljøskader med lokale/regionale  

konsekvenser og restitusjonstid < 1 år. Systemet settes ut av drift over lengre  

tid. Moderate økonomiske konsekvenser. 

4. Farlig Personskade i form av en død eller varige mén. Alvorlige miljøskader med  

lokale/regionale konsekvenser og restitusjonstid > 1 år. Systemet settes varig  

ut av drift. Store økonomiske konsekvenser. 

5. Katastrofalt Kan resultere i flere døde. Svært alvorlige og langvarige skader på miljøet,  

uopprettelig miljøskade. Systemet settes permanent ut av drift. Meget store  

økonomiske konsekvenser 
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Sjekkliste for identifikasjon av farer og uønskede hendelser: 

 

Risiko både for plantiltaket fra omgivelsene og risiko som plantiltaket kan medføre for omgivelsene 

skal vurderes. 

 

 
Problemstillinger 

Vurdering 

Ja Nei Kommentar 

Naturgitte farer    

Skred Er planområdet utsatt for snø-, is-, jord-, steinskred eller fjellskred 
(se Skrednett)? 

 X  

Er det fare for utgliding av området (ustabile grunnforhold, dårlig 
byggegrunn), eks. kvikkleire (se NGU, kart og data)? 

 X  

Har det tidligere gått skred i eller nær området, eks er det 
identifisert skredvifter i området?  

 X  

Planlegges det tiltak nærmere bratt /masseførende bekk enn 20 
meter? 

 X   

Flom Er planområdet utsett for flom eller flomskred, også når en tar 
hensyn til økt nedbør som følge klimaendringer (se NVE Atlas)? 

 X  

Problemer med overflatevann, avløpssystem, lukkede bekker, 
oversvømmelse i kjellere osv? 

 X  

Stormflo Er området utsatt for stormflo, også når en tar hensyn til 
havnivåstigning som følge av klimaendringer? 

X  Se analyse 

Er området utsatt for bølgepåvirkning eller oppstuving av flomvann 
(elveutløp) i kombinasjon med stormflo? 

 X  

Vind og 
nedbør 

Er området spesielt utsatt for sterk vind eller store 
nedbørsmengder eks. snø? 

X  Se analyse 

Skog – og 
lyngbrann 

Er området utsatt for tørke eller spesiell brannrisiko som følge av 
toglinje, veier, lynnedslag mm? 

 X  

Radon  Er det påvist spesielle høye konsentrasjoner av radongass i 
området? 

X  Se analyse 

Skog-
/lyngbrann 

Er området utsatt for skog-/lyngbrann?  X  

Natur- og kulturområder    

Sårbar flora / 
rødlistearter 

Er det registrert sårbar flora / rødlistearter i området?  X  

Sårbar 
fauna/fisk 
/rødlistearter 

Er det registrert sårbar fauna/fisk/rødlistearter i området? X  Se analyse 

Verneområder Berører planen verneområder?  X  

Vassdrags-
områder 

Berører planen vassdragsområder?  X  

Kulturminner Vil planen berøre kulturminner?  X  

Kritisk infrastruktur /samfunnsfunksjoner    

 
Samferdsel 
/transport 

Vil uønskede hendelser på nærliggende transportnett, utgjøre en 
risiko for planområdet? 

 X  

- Vei, bru, tunnel?  X  

- Sjø, vann, elv, havneanlegg?  X  

- Jernbane?  X  

- Flyplass?  X  

Kan området bli isolert som følge av blokkert transportnett, eks 
som følge av naturhendelser? 

 X  

Er det transport av farlig gods i området?  X  

Er det kjente ulykkespunkter på transportnettet i området?  X  
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Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnettet for 
gående, syklende og kjørende innen området? 

X  Se analyse 

- Til skole og barnehage? X   

- Til nærmiljøanlegg, idrettsanlegg mv.?  X  

- Til butikker og service? X   

- Til busstopp? X   

 
Vann-
forsyning 

Ligger tiltaket i eller nær nedslagsfeltet for drikkevann eller 
drikkevannskilde? 

 X  

Vil planlagt tiltak /virksomhet kunne medføre behov for å styrke 
/sikre vannforsyningen i området? 

 X  

Er planlagte tiltak / virksomhet spesielt sårbar for svikt i 
vannforsyningen? 

 X  

Kommer tiltaket i konflikt med eksisterende vannledninger? X  Se analyse 

 
Avløp / 
overvann 

Vil planlagt tiltak /virksomhet kunne medføre behov for å styrke 
avløpsnettet i området, eks overflatevann og tette flater? 

 X  

Er utslipp, avfallshåndtering, spillvann, renovasjon osv. ei 
problemstilling? 

 X  

Kommer tiltaket i konflikt med eksisterende avløp- eller 
overvannslednigner? 

 X  

 
Kraftforsyning 

Er planlagte tiltak /virksomhet spesielt sårbar for svikt i 
kraftforsyningen? 

 X  

Vil tiltaket endre (styrke/svekke) forsyningssikkerheten i området?  X  

Er området påvirket av magnetfelt fra høyspentlinjer?  X  

 
Ekom 

Er planlagte tiltak /virksomhet spesielt sårbar for svikt i ekom 
(telefon og internett)? 

 X  

Vil tiltaket endre (styrke/svekke) forsyningssikkerheten i området?  X  

Virksomheter som representerer spesiell fare    

 Medfører planen etablering av virksomhet (produksjon, lagring 
eller transport av farlige stoffer) som innebærer spesiell risiko? 

 X  

Vil uønskede hendelser hos risikovirksomheter utenfor 
planområdet (industriforetak, lager eller tankanlegg) utgjøre en 
risiko for planen? 

 X  

Fare for utslipp av farlige stoffer, kjemikalier, gasser eller væsker?  X  

Fare for brann og eksplosjon?  X  

Faller virksomheten innenfor storulykkesforskriften?  X  

Ligger planområdet innenfor en dambruddssone?  X  

Berøres planområdet av militært eller sivilt skytefelt?  X  

Virksomheter med kritiske samfunnsfunksjoner    

 Medfører planen etablering av samfunnsviktig virksomhet (helse- 
og omsorgsinstitusjon, skole, barnehage osv.) som er spesielt 
sårbar for bortfall av kritisk infrastruktur (samferdsel, vann og 
avløp, kraftforsyning, ekom mm)? 

 X  

Er planlagt virksomhet sårbar for andre forhold?  X  

Farlige omgivelser    

 Er det regulerte vannmagasin med spesiell fare for usikker is i 
nærheten? 

 X  

Er det terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup etc.)?  X  

Annet (spesifiser)?    

Er området påvirket eller forurenset som følge av tidligere bruk    

 Er området påvirket av tidligere virksomhet, eks forurenset grunn 
/sjøbunn /sediment? 

 X  

Industrivirksomhet som for eks. avfallsdeponering?  X  

Gruver: åpne sjakter, steintipper etc.?  X  

Militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer etc.?  X  

Støv og støy fra trafikk? X  Se analyse 
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Støv og støy fra industri?  X  

Stråling?  X  

Annet (spesifiser)?    

Ulovlig virksomhet    

 Er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål?  X  

Finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten?  X  

 
Brann- og ulykkesberedskap 

   

 Har området tilstrekkelig slukkevannforsyning (mengde og trykk)? X   

Utrykningstid, spesielle brannobjekt i området?  X  

Har området tilstrekkelig adkomst for utrykningskjøretøy? X   

 
 
 
Risikomatrise med tegnforklaring 

 

 
 
 
Analyse 

Hendelse/situasjon Sanns. Kons. Risiko Kilde/kommentar/tiltak 

Stormflo / 
havnivåstigning 

3 2  Det forutsettes at det tas hensyn til fremtidig 
havnivåstigning ved opparbeidelse av 
parkeringsplassen og evt. bebyggelse. Krav i 
Teknisk forskrift må oppfylles. Stormflonivået 
må avklares nærmere i byggesaken. 
Gitt at det tas slike hensyn vurderes 
planområdet som lite sårbart for 
havnivåstigning. 

Vind  4 1  Frøya er «vindutsatt» og kommuneplanen angir 
at sterk vind er en naturgitt fare for Frøya.  
Planområdet ligger åpent til mot 
Sulfjorden/Mausundfjorden. 
Viktig at konstruksjoner og løse gjenstander 
forankres og festes skikkelig. Tiltak utover dette 
vurderes ikke som nødvendig. 

Samlet risikovurdering, risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens, er gitt i matrise: 

Konsekvens 1 Ufarl ig 

Sannsynlighet 
4 Meget sannsynlig 

3 Sannsynlig 

2 Mindre sannsynlig/ 

få ti lfeller 

1 Lite sannsynlig/ 

ingen t ilfeller 

2 En viss fare 

Risikograden er videre delt inn i tre kategor ier: 

Farge Indikator risiko --------------------------------1 
Uakseptabel. Tiltak må iverksettes for å redusere risiko til gul eller grønn 

Risiko bør vurderes med hensyn t i l t ilt ak som reduserer risiko 

Aksept abel risiko 



5 
 

Radon 3 2  Sørlige deler av planområdet blir liggende 
innenfor område med radon -høy 
aktsomhetsgrad. Tiltak mot radongass jmfr. 
Teknisk forskrift forutsettes derfor fulgt opp ved 
evt. søknadspliktige tiltak på eksisterende 
bebyggelse. 

Sårbar fauna/fisk/ 
rødlistearter 

3 2  Det er registrert noen ansvarsarter (arter med 
forekomst i Norge med mer enn 25 prosent av 
europeisk bestand) innenfor planområdet. 
Disse vil først og fremst bli forstyrret under 
anleggsarbeidet. Vurderes ikke som nødvendig 
å iverksette spesielle tiltak. 

Farer forbundet 
med bruk av 
transportnettet  

2 3  
 

For å ivareta sikkerheten til myke trafikanter er 
det regulert nytt fortau fra busslomma ved 
snarveien opp til skolen og nedover til butikken 
og fergeleiet. Ny fotgjengerovergang er 
innregulert ved butikken. Videre skal det i 
utomhusplanen detaljeres nærmere hvordan 
trafikkarealene på parkeringsplassen skal 
utformes. Traseer for gående må så langt som 
mulig separeres fra det øvrige trafikkområdet. 
Med disse tiltakene vurderes trafikksikkerheten 
for myke trafikanter å være ivaretatt. 
Under anleggsperioden må det beskrives i 
«planen for sikring av omgivelsene i 
anleggsperioden», hvordan sikkerheten for 
myke trafikanter skal ivaretas.  

Vann, avløp og 
overvann 

3 2  Den nye molen og småbåthavna kan komme i 
konflikt med eksisterende vannledning som 
ligger på østsiden av holmen. Beliggenheten av 
vannledningen må påvises nærmere i 
byggesaken og evt. behov for sikring eller 
flytting må avklares. 

Støv og støy fra 
trafikk 

4 1  Støy og støv i anleggsperioden skal ivaretas 
ihht. planbestemmelsene.  
Det forutsettes at parkeringsplassen asfalteres 
for å minske støvproblematikk. 
Det er ingen aktivitet i området i dag som tilsier 
at planområdet vil bli støyutsatt.  

 
 

 

Orkanger 19.12.2018 

 

On arkitekter og ingeniører AS 
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• Fylkesmannen i Trøndelag 
Troondelagen fylhkenålma 

Frøya kommune 
Postboks 152 
7261 SISTRANDA 

Vår dato: Vår ref: 

08.03.2019 2018/8798 

Deres dato: Deres ref: 

18.01.2019 STAS/836 

Saksbehandler, innvalgstelefon 

Thomas Møller, 7416 81 26 

Høringsuttalelse til detaljreguleringsplan for Dyrøy fergekai - Frøya 
kommune 

Fylkesmannen har mottatt ovennevnte reguleringsplan til uttalelse. Under følger innspill til planen 

på Fylkesmannens ulike fagområder: 

Helse og omsorg 

Det foreligger en illustrasjonsplan for området. Det framgår av bestemmelsene 
§ 7 at det før igangsettingstillatelse skal forel igge en godkjent utomhusplan. Trafikksikkerhet for de 
myke trafikantene er et sentralt folkehelsetema. Det er derfor viktig at utom husplanen vektlegger og 
ivaretar sikker ferdsel for de myke trafikantene via parkeringsarealet til venterom, oppholdsareal, 
småbåthavn og molo. 

Fylkesmannen har ut i fra sine øvrige fagområder ingen ytterligere merknader til planforslaget. 

Med hilsen 

Alf Petter Tenfjord (e.f.) 
seksjonsleder 
Kommunal- og justisavdelingen 

Dokumentet er elektronisk godkjent 

Saksbehandlere: 

E-postadresse: Postadresse: 
fmtlpost@fylkesmannen.no Postboks 2600 
Sikker melding: 7734 Steinkjer 
www.fylkesmannen.no/melding 

Thomas Møller 
seniorrådgiver 

Besøksadresse: 
Strandveien 38, Steinkjer 
Prinsens gt. 1, Trondheim 

Telefon: 74 16 80 00 
www.fylkesmannen.no/tl 

Org.nr. 974 763 350 



• 
Kommunal og justis: Thomas Møller - 74 16 81 26 
Klima og miljø: Terje Domaas - 73 19 92 22 
Landbruk: Anne Berit Lein - 74 16 82 09 
Samfunnssikkerhet: Ingrid Wedø - 74 16 81 76 

Side: 2/2 

Helse og omsorg: Ann Marit Kristiansen - 74 16 82 14 

Kopi til: 
Trøndelag fylkeskommune Fylkets hus, Postboks 2560 7735 STEINKJER 



Frøya kommune 

Postboks l 5 2 

7261 SISTRANDA 

Behandlende enhet: 

Region midt 

Statens vegvesen 

Saksbehandler / telefon: 

Marthe Fjellheim / 4520S288 

Vår referanse: 

18/ 7691 5- 8 
Deres referanse: Vår dato: 

STAS/ 836 - 18/ 758 13.02.2019 

Uttalelse - Detaljreguleringsplan for Dyrøy ferjekai - Frøya kommune 

Vi viser til oversendt planmateriale, mottatt 21.01 .2019. 

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer Nasjonal transportplan (NTP), Statlige 

planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og 

andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler 

oss som eier og forvalter av riksveg, forvalter av fylkesveg på vegne av fylkeskommunen og 

som statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport. 

Kort om planforslaget 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for flere parkeringsplasser ved Dyrøy fergeleie, 

og tilrettelegges for snumuligheter for buss på parkeringsplassen. Området har fra før en 

blanding av formål, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, naust, friområde og 

allmennyttig formål blant annet. I ny plan er friområde, allmennyttig formål og deler av naust 

områdene satt av til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. I tillegg er planområdet 

utvidet med ytterligere parkering i sørøst, og kjørevei med fortau er utvidet ned til 

bussholdeplass ved Dyrøy oppvekstsenter. I stor grad er planen i tråd med overordnede planer. 

Planformål 
Området avsatt til samferdelsanlegg er i planen flateregulert. Illustrasjonsplanen viser forslag 

til løsninger for parkering og snuplass for buss. Det er ikke synliggjort hvorvidt biler og buss 

skal benytte samme av- og påkjøringspunktet til fylkesvegen. 

Ut fra illustrasjonsplanen mener vi det er satt av for lite plass mellom oppstillingsplass for 

biler i fergekø, og langsgående parkering inne på plassen. Her er dette ned i l meter, noe som 

bl.a gjør det umulig at to biler åpner dørene samtidig. Dette er uheldig. En parkeringsplass 

slik den er skissert i denne planen, som kombinerer parkeringsplass, oppstillingsplass for 

ventende biler, og manøvreringsareal for buss, krever store krav til oppmerking, skilting, 

Postadresse 

Statens vegvesen 

Region midt 

Postboks 2525 

6404 MOLDE 

Telefon: 22 07 30 00 

firmapost- midt@vegvesen.no 

Org .nr: 971032081 

Kontoradresse 

Prinsensgate 1 

701 3 TRDNDHEIM 

Fakturaadresse 

Statens vegvesen 
Regnskap 

Postboks 702 

981 5 Vadsø 
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belegningsstein og høyder for å fungere som tiltenkt. Det er svært viktig at det settes av areal 

til å lede gående fra samtlige parkeringsplasser og til fergeleiet på en trafikksikker måte. For 

all bygging på grunn som tilhører Trøndelag fylkeskommune. må det lages 

gjennomføringsavtaler med vegeier før igangsetting. 

Krysningspunkt 
Reguleringsplanen har inntegnet krysningspunkt over fv 6466. Etablering av gangfelt 

behandles alltid etter skiltforskriften, men det er håndbok Vl 27 som setter kriteriene om 

gangfeltet kan etableres eller ikke. Dette skal altså ikke reguleres i et plankart, og vi ber dere 

derfor fjerne det før endelig godkjenning av reguleringsplanen. 

Siktlinjer 
Verken inn- og utkjøringene eller eksisterende avkjørsel har inntegnede siktlinjer. Dette må 

måles inn og tegnes på før endelig vedtak av planen, for å sikre tilstrekkelig sikt. 

Faglige råd: 
- Statens vegvesen mener l meter mellom biler i fergekø og parallell parkeringsplass for 

bil er for lite. Denne bør økes slik at to biler har mulighet til å åpne dørene samtidig. 

- Inntegnet krysningspunkt over fv. 6466 bør fjernes fra reguleringsplanen, da 

etablering av gangfelt ikke behandles i en reguleringsplan, men etter skiltforskriften. 

- Illustrasjonsplanen bør vise tydelig hvordan myke trafikanter er tenkt ivaretatt på 

parkeri ngsarealet. 
- Vi ber om at det inntas i bestemmelsene at avkjørslene skal bygges iht. vegnormalenes 

krav og at ferdig avkjørsel skal godkjennes av vegvesenet. Likeledes skal siktsonenes 

utstrekning og bruk presiseres. 

Statens vegvesen ber om at kommunen ved sluttbehandling av planen redegjør for hvordan 

faglige råd er tatt inn og /eller vurdert. 

Vi forutsetter at det i det videre arbeidet blir tatt hensyn til myke trafikanter i og gjennom 

området, og at det sikres logiske og trygge adkomster til viktige målpunkt. 

Vegavdeling Trøndelag 

Med hilsen 

Tor Erik Jule Lian 

seksjonssjef Marthe Fjellheim 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 



KYSTVERKET 
Midt-Norge 

Frøya kommune 
Postboks 152 
7261 SISTRANDA 

Deres ref.: Vår ref.: 
2018/1074-4 

Arkiv nr.: Saksbehandler: 
Børre Tennfjord 

Dato: 
14.022019 

Uttalelse og offentlig høring av Detaljreguleringsplan Dyrøy fergekai - Frøya 
kommune - Trøndelag fylke. 

Kystverket har mottatt Detaljregulering for Dyrøy fergekai til uttalelse og offentlig høring. 
Forslaget er en endring av eksisterende regulering, der hensikten med planarbeidene er å 
tilrettelegge for flere parkeringsplasser ved Dyrøy fergeleie. Det skal også tilrettelegges for 
snumulighet for buss på parkeringsplassen. Veien fra parkeringsplassen og sørover til 
busslomma ved snarveien opp til skolen er litt breddeutvidet og det er lagt inn fortau langs 
denne strekningen. Tidligere regulert småbåthavn foreslås flyttet lenger ut på holmen hvor 
forholdene ligger bedre til rette for dette. 

Forslagstiller og tiltakshaver for planarbeidet er Frøya kommune og der planarbeidet utføres 
av On arkitekter og ingeniører AS. 

Det er ikke stilt krav om konsekvensutredning av planforslaget. 

Om planen 
Planområdet er på ca 20 daa blandet areal , både land og sjø og omfatter i all hovedsak 
Dyrøy fergeleie, tilhørende trafikk- og parkeringsplass, naustområde og småbåthavn. I 
forhold til gjeldende reguleringsplan, vedtatt den 30.april 2009, er planområdet utvidet slik at 
det omfatter den nye parkeringsplassen i øst, flyttingen av småbåthavna og det nye 
fortauet/vegutvidelsen sørover mot busslomma ved snarveien opp til skolen. 

Innenfor planområdet er arealene planlagt disponert til følgende formål, jf. pbl § 12-5: 

Bebyggelse og anlegg (§ 12-5. Nr.1) 
Naust (1589) vist med BUN 1-2 
Kombinert bolig/fritidsbebyggelse (1900) vist med BKB 

Samferdselsanlegg og infrastruktur(§ 12-5 nr.2) 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (2001) vist med S 
Veg (2010) vist med SV 
Fortau (2012) vist med SF 
Annen veggrunn-tekniske anlegg (2018) vist med SVT 1-3 
Molo (2044) vist med SK 

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (§ 12-5 nr. 6) 
Havneområde i sjø (6220) vist med VHS 
Småbåthavn (6230) vist med VS 

Region Kystverket Midt-Norge 

Sentral postadresse: Kystverket 
Postboks 1502 
6025 ÅLESUND 

For besøksadresse se www.kystverket.no 

Telefon: +47 07847 Internett: www.kystverket.no 
E-post: post@kystverket.no 

Bankgiro: 7694 05 06766 Org.nr.: NO 874 783 242 

Brev, sakskorrespondanse og e-post bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson 



Våre innspill og kommentarer 
Kystverkets anliggende er først og fremst koblet til sjøareal i planer og de sjønære arealene 
som kan sies å ha en virkning på ferdselsmessige forhold. Våre kommentarer til planarbeid 
er hovedsakelig knyttet til denne type sammenhenger. 

Vi ser av vedlagte plandokumenter og fremmet forslag til regulering at dette vil få en viss 
virkning for statens ansvars- og influensområde. Vi har imidlertid ingen kommentarer til 
planområdets avgrensning. 

Vi har vurdert planforslaget ut i fra gjeldende rammevilkår og retningslinjer for planarbeid og 
ser at reguleringsplanen har definerte og tydelige spor til allerede vedtatte og gjeldende 
arealplaner for Frøya kommune. Arealbruken som er fremmet gjennom planforslaget, er i det 
aller vesentligste samsvarende og en videreføring av planlagt bruk i området. Vi anser ikke 
arealbruken som verken kontroversiell eller konfliktskapende og opplever de ulike 
planformålene å være dekkende for den initierende planbeskrivelsen og vedtatte rammer. 

Vi ønsker å minne om at det for tiltak i sjø kreves særlig tillatelse etter havne- og 
farvannsloven og for tiltak lokalisert i den statlige fiskerihavnen i Sætervågen, vil slike saker 
måtte godkjennes av Kystverket. 

Kystverket kan ikke se at reguleringen medfører uforutsette eller negative konsekvenser og 
har derfor ingen avskjærende kommentarer til planarbeidet. Planen kan for vår del 
godkjennes som fremlagt. 

Med hilsen 

Harald Tronstad 
regiondirektør 

Dokumentet er elektronisk godkjent 

Eksterne kopimottakere: 

Fylkesmannen i Trøndelag 
Trøndelag fylkeskommune 
Fiskeridirektoratet Region Midt 
Norges vassdrags- og energidirektorat -
Region Midt-Norge 
Statens vegvesen Region midt 

Vedlegg: 

Børre Tennfjord 
sjefingeniør 

Postboks 2600 
Fylkets hus, Postboks 2560 
Postboks 185 Sentrum 
Postboks 5091 , Majorstuen 

Fylkeshuset 

7734 STEINKJER 
7735 STEINKJER 
5804 BERGEN 
0301 OSLO 

6404 MOLDE 

Side 2 



Trøndelag fylkeskommune 

Seksjon Plan 

FRØYA KOMMUNE 
Postboks 152 
7261 SISTRANDA 

Vår dato: 19.02.2019 Vår referanse: 201840862-8 Vår saksbehandler: 

Deres dato: 18.01.2018 Deres referanse: STAS/836 Tore Forbord 

Fylkeskommunens uttalelse - Detaljreguleringsplan Dyrøy 
fergekai - Frøya kommune 

Vi viser til deres oversendelse av 18.01.2018 og til vår uttalelse i fbm planoppstart 
datert 04.05.2018. Hensikten med planen er å tilrettelegge for flere parkeringsplasser 
og ny snuplass for buss ved fergeleiet på fylkesvei 6466. Videre ønsker en å 
breddeutvide veien sørover mot busslomma ved snarveien opp til skolen og det er også 
regulert nytt fortau langs denne strekningen. 

Området har fra før en blanding av formål, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, 
naust, friområde og allmennyttig formål blant annet. I ny plan er friområde, 

allmennyttig formål og deler av naust områdene satt av til samferdselsanlegg og teknisk 
infrastruktur. I tillegg er planområdet utvidet med ytterligere parkering på 60/26 i 
sørøst. 

Vi vurderer at det er liten risiko for at planen vil komme i konflikt automatisk fredete 
kulturminner. Vi minner imidlertid om den generelle aktsomhetsplikten etter § 8 i 
kulturminneloven. Dersom en under opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i 
grunnen (mulig fredet kulturminne), må en stanse arbeidet og varsle fylkeskommunen 

Våre innspill i fbm planoppstart er hensyntatt i planen, vi har ikke andre kommentarer 
eller merknader. Det presiseres at Trøndelag fylkeskommune med denne uttalelse ikke 
har tatt stilling til økonomien eller prioriteringer i prosjektet. Når det gjelder forhold til 
fylkesvegen viser vi også til egen uttalelse fra Statens vegvesen. 

Med hilsen 

Vigdis Espnes Landheim 
Seksjonsleder 

Tore Forbord 
rådgiver 

Kontaktpersoner: Kulturminner, Anne Haug tlf 74175143 

Postadresse: Fylkets hus 
Postboks 2560 
7735 SteinkJer 

Bankkonto: 86017685300 
IBAN: N08486017685300 
BIC/SWIFT: DABAN022 

Telefon: 74 17 40 00 
Epost: postmottak@trondelagfylke.no 
Org.nr: 817 920 632 



Dette dokumentet er elektronisk godkjent 

Kopimottakere: 

FYLKESMANNEN I TRØNDELAG 

Dokumentnr.: 201840862-8 

Trøndelag fylkeskommune 
Seksjon Plan 
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Til 

Frøya Kommune 

ved ordfører Berit Flåmo 

postmottak@froya.kommune.no 

kopi 

On arkitekter og ingeniører AS 

Orkdalsveien 82 

7300 Orkanger 

post@on-as.no 

Fra 

Dyrøy grendalag 

Postboks 27 

7273 Norddyrøy 

Dyroy.grendalag@gmail.com 

kopi 

Øyrådet 

side 11 

Håvard Holte Os 

havardholte.os@froya.kommune.no 

Kommentarer til forslag fra On arkitekter og ingeniører as på reguleringsarbeider på 

eiendommen gnr.60 bnr 1, mfl Dyrøy fergekai/Sæterholmen Frøya Kommune. 

Dyrøy grendalag har diskutert forslaget fra On arkitekter og ingeniører as, og har følgende 

kommentarer. 

Vi ser at forslaget er i delvis overenstemmelse med det som ble utarbeidet i lag med 

øyrådet, noe vi synes er veldig bra. 

Forslaget er utarbeidet for å ivareta og forbedre trafikksikkerhet, tilrettelegge for reisende, 

behov for parkering, samt begrense inngrepene i naturen og gi grenda en innbydende port 

sjøveien. 

På det meste er det registrert ca . 330 biler parkert på Dyrøya i forbindelse med festivaler i 

øyrekka. 

1. Ekstra parkering på gnr 60/bnr26, vil ikke løse alle behov for parkering i høysesongen. 

Det vil fortsatt være behov for ekstra parkeringsplasser ved festivaler som trekker 

mange tilreisende. Parkering ved SeaShell er delvis borte, og parkering på dyrka 

mark til gnr 5 bnr 55, vil ikke bli videreført. Revfarmen er eneste fornuftig løsning på 

parkeringsbehovet. Parkering på dette feltet vil gi stort inngrep i naturen, og 

medføre høy skjæring mot bebyggelsen. Vi ønsker at dette feltet tas bort. 
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2. Innkjøring til Dyrøyveien nr. 798 og til gnr 60/bnr 25, ser ikke ut til å være ivaretatt. 

3. Venterom /lager: 
Eksisterende beliggenhet er god. Utseende /utforming ønsker vi skal være «naustpreget». Det er 
behov for lagerrom i tilknytning til fergekaia . Alt som står i konteinere i dag, bør flyttes inn i et 
lagerrom. Konteinerne må bort. 
Det må lages en god løsning for dieseltanken. helt bør den graves ned. Nåværende løsning er 
midlertidig. 

4. Bussanløp - ved fergekai. 
Vi foreslår at innkjøring for buss til fergekai og stoppested endres. Ved ny plassering, se 

kartet vedlagt( pkt 4) vil det ikke være behov for et eget buss skur. Passasjerene kan benytte 

venterommet. Ny plassering vil forbedre trafikksikkerheten, redusere behov for ekstra buss 

skur (mindre vedlikehold) og gi de reisende et bedre tilbud. 

Bussen som kommer sørfra kan bruke samme bussbane som er avmerket. Den står fri hele 

tiden. 
Det er stor gjennomgangstrafikk grunnet næringsaktivitet på Dyrøya. Det er også skolevei for 

mange elver. Skolen skal bygges ut. Ved å endre holdeplass for bussen vil svingen bli mer 

oversiktlig, og bli betydelig mer trafikksikker. Det er viktig at det settes av plass til av og på 

lessing av reisegods ved fergeleie. Det er spesielt med tanke på reisende til øyer uten 

fergeleie ... 

Dersom busstopp opprettholdes der det er i dag, vil reisende krysse veiene slik det er i dag. 

Her er det ikke belysning, og veldig få bruker refleks. Dette er et veldig trafikkfarlig område. 

Vi minner om at det eksisterer en romslig snuplass for buss 4 minutter lengre sør på Dyrøya, 

ved Klungervika. 

Dyrøy grendalag er veldig positiv at det pågår aktivitet for å finne gode trafikksikre løsninger. 

1 vedlegg 

Vennlig hilsen 

Dyrøy grendalag 

Reidar Sæther- nestleder 

Ki21dc,.,.-- ScJ./--.-e,,.. 

reidar.sather@hotmail.com 

Solveig Gaasø - leder 

Solveig.gaaso@gmail .com 
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Fra: Harry Meland (post@ melror.no] 
Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 
Kopi: 
Sendt: 08.03.2019 13:17:53 
Emne: VS: Dyrøy Fergekai Merknader. 
Vedlegg: 

Fra: Harry Meland [mailto:post@melror.no] 
Sendt: 8. mars 2019 13:08 
Til: 'postmottak@frøya.kommune.no' 
Kopi: 'stig.atle@on-as.no' 
Emne: Dyrøy Fergekai Merknader. 

Hei 

-Viser til planer angående utvidelse av fergeleie. 

-Vi ser med stor bekymring på bla, utbygging av tomt 60/26 hvor det tenkes 29 parkeringsplasser. Dette 
vil oppleves som parkering i vår hage, samt at vi får problemer med tilkomst til egen tomt Seterveien 4 
tomt 60/16, har vi noen garanti for at vi har fri adkomst til vår eiendom hele året? 

-Vi har i dag felles innkjøring med Seterveien 2 tomt 60/25 hvor vi ønsker å beholde denne vei. 

-Hva med Miljøaspektet? Vi nærmeste naboer er pr i dag ille plaget med forsøpling (flasker, is papir, 
sneiper, etc) urinering i hager og mot naust fra mennesker samt avføring ifra hunder. 
Er det tenkt noe inngjerding/skjermvegg mot nærmeste eiendommer? 

-Det er i snitt parkert 5-9 biler på parkeringsplassen gjennom året utenom sesong. På sommeren og ved 
festivaler vil uansett en utbygging ikke dekke opp behovet for parkering som gjerne øker opp mot 250-
300 biler. Det bør være en del plasser forbeholdt fastboende/hytteeiere i øyrekka med et eget 
parkeringsoblat. 

Resterende henvises til «Revefarmen». Det bør utarbeides en Drop on/off plass for parkering av 
bagasje/folk på fergeleiet. 

-Å degradere Dyrøya til en dumpingplass for biler for de som skal besøke øyrekka er etter mitt syn å 
rasere et lokalsamfunn til fordel for et annet. Vi er enige om at øyrekka er en perle men det er også 
Dyrøya. 

-Her mangler en konsekvensutredning av prosjektet. Vi mener at eiendommer forringes i verdi likeså 
livskvalitet. Hvem vil vel bo/feriere på en parkeringsplass?? 

Med vennlig hilsen 
Harry Meland 
Seterveien 4 
Tomt60/16 
Tlf: 90 800 700 
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Innspill til reguleringsplan for Dyrøy fergeleie. 

Øyrådet diskuterte planen for Dyrøy fergeleie 28.2.2019 og ønsker å gi følgende innspill: 

• Arbeidet med å etablere langtidsparkering ved den gamle «revefarmen» må intens iveres. 

• Det bør sees på muligheten for å utvide området mellom land og selve fergeleie. 

• For å s lippe blanding av myke trafikanter og biltrafikk bør det vurderes å legge busstopp inne i 
selve parkeringsområdet. 

• Et område for av/påstigning samt av/pålessing av gods bør avsettes helt inntil selve fergeleiet. 

• Viktig å finne en hensiktsmessig plassering av HC parkering. 

Knut Arne Strømøy 
Seniorrådgiver 
Telf. +47 72 46 32 95 
Mob.+47 41 45 98 08 

Sentralbord;+47 72 46 32 00 
e-post: knut.arne.stromoy@froya.kommune.no 





Frøya kommune, Pb. 152, 

7261 Sistranda. 

Merknad /innspill høring reguleringsplan Dyrøy fergeleie 

INNSPILL I 

Parkeringsplassen ved fergeleiet har i flere etapper blitt utvidet de siste årene. 

Alle utvidelsene bærer preg av lite eller ingen planlegging av grunnarbeid. Setter derfor pris 

på å få gi innspill til plana og det framtidlige arbeidet. 

På vedlagt kart er det tegnet inn en trase for et avløpsrør. Dette røret er fylt igjen med 

masse og asfaltert ifb med de siste års arbeider. Innløpet er merket punkt 1. Ved punkt 2 

sluttet røret, dette er ikke forlenget ut mot punkt 3 som det burdet blitt før gjennfylling. 

Dette medfører at store mengder overvann blir liggende på skravert område på vår tomt og 

vår nabos tomt. 

Vegvesenets løsning på vår henvendelse for 3 år siden, var å etablere en kumme, dette 

fungerer ikke. 

Vi forventer at dette avløpsrøret blir reetablert under ferdigstillingen av parkeringsplassen. 

Ber derfor om at innspillet følger med til Byggesaken når den tid kommer. 

INNSPILL li 

Når det gjelder etablering av flere parkeringsplasser ved ferjeleiet så ønsker vi ikke dette. Vi 

mener det er nok plasser hvis man lager langtidsparkering inne i "Farmen". Det kan legges til 

rette for korttidsparkering med betalingsautomat ved ferjeleiet. Vi foreslår at Grendalaget 

kan få en del av inntektene. De gjør utrolig mye bra for grenda og en yter en formidabel 

dugnadsinnsats. Vi mener at uansett hvor mange plasser man øker til nå så vil turisme til 

øyrekka bare øke og parkeringskaoset bare fortsette. Derfor mener vi at det må tenkes 

langsiktig og det å etablere parkeringsplasser i "Farmen" vil være klokt. I tillegg så er det 

ikke akkurat estetisk vakkert å komme til Setra som nå bare er en parkeringsplass. Med 



færre plasser og opparbeiding av området med beplantning, benker og asfaltering vil det bli 

et fint område. 

Mona og Jon Arne Tørum 
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Frøya Kommune 

Postboks 152 

7261 Sistranda 

Rita Storhei! 

Laksørveien 23 

7300 Orkanger 

Vedr: Detaljreguleringsplan Dyrøy Fergekai 

Orkanger, 7. mars 2019 

Viser til mitt brev til Frøya Kommune ved Arvid Hammernes datert 12. november 2013 iforb 
med opparbeidelse av parkeringsplass i tilknytning til trafikk-knutepunkt Dyrøy. 

Når man ser frem mot i dag og videre planer kan jeg som nabo til Dyrøy Fergekai ikke godta 
at reguleringsplanen ikke konsekvensutredes. Planer og tiltak pr i dag far vesentlige 
virkninger for samfunnet og miljøet på Dyrøy. 

Det kommer frem av brev fra Fylkesmannen at det er uheldig at areal som i gjeldende plan er 
satt av til naust og friområde endres til trafikkareal. 

Dyrøy Grendelag nevner «Revefarmen» som ekstra parkering. Rådmannens kommentar er at 
avstanden til den nedlagte revefarmen gjør at dette vil være en dårlig permanent løsning for 
dem som bruker området til daglig. «Revefarmen» blir en parkering for langtidsparkering og 
gratis. Som nærmeste nabo til Dyrøy Fergekai ser vi at biler står og opptar plasser flere uker i 
strekk i feriene. Som det er i dag med gratis parkering på Dyrøy Fergekai løser vi ingen 
parkeringsproblemer videre i fremtiden. Derimot de som bruker området daglig kan ha for 
eksempel oblat for 24 timer. Ellers må det være betaling for parkering på Dyrøy Fergekai. 
Dette gir både fastboende og ferierende en rett til parkering. 

Som en av de som har eierandel i Sæterholmen så vil jeg aldri gå med på at det skal bli 
ytterligere flere parkeringsplasser. Miljøet rundt en evnt. småbåthavn, naust er viktig. Ser 
ikke noe trivsel eller trafikksikkert for barn at de må ferdes rundt parkerte biler. 

Da ser jeg frem imot at reguleringsplanen konsekvensutredes så samfunn og miljø blir tatt på 
alvor. 

Med vennlig hilsen 

Rita Storhei! 





 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/1327    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Kommunestyret 

 

ORDFØRERS ORIENTERING  
 

 
Spørsmål til Ordfører: 

 

Veiforholdene til Titran 

 

I løpet av vinteren har deler av veistrekningen til Titran fått en del juling, noe som gjør at deler av 

veistrekninga er i dårlig forfatning, på 7 lengre eller kortere strekninger kjører man i dag på dårlig grusdekke. 

Trafikken til Titran flerdobles, normalt sett, i løpet av sommerhalvåret, dessuten vil jeg også minne om at 

Titranspelet blir spilt i løpet av juni, hvilket betyr ytterligere økning av trafikken.  

 

Spørsmål: Når kan man forvente at de grusdekte områdene får fast asfaltdekke?  

 

Håper på svar i førstkommende kommunestyremøte. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Martin Nilsen 

Frøya Høyre 
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