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REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR SISTRANDA  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 11-14 vedtar Frøya kommune at forslag til kommunedelplan for 

Sistranda sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn.  

 

Vedlegg: 

 

Planbeskrivelse med bestemmelser 

Plankart 

Konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse 

Innspill i tråd med gjeldende kommunedelplan 

Høringsinnspill angående kai/molo Midtsian 

 

Saksopplysninger:   

 

Bakgrunn:  

Planstrategi for Frøya kommune, vedtatt i 2012, peker på at kommunedelplan for Sistranda bør revideres i 

2012/2013. Formannskapet vedtok i møte 14.10.14 å starte arbeidet med revidering av kommundelplan for 

Sistranda. Gjeldende kommunedelplan ble vedtatt 25.06.09. 

 

Rådmannen har opprettet en arbeidsgruppe som har fulgt planarbeidet tett. Gruppa har bestått av: 

· Kommuneplanlegger (Jon Birger Johnsen/Kristin Strømskag) 

· Virksomhetsleder Teknisk (Sigrid Hansen/ Andreas Kvingedal) 

· Arealplanlegger (Jogeir Mikalsen/ Silje Meslo Lien) 

· Virksomhetsleder Kultur og næring (Maciej Karpinski) 

· Folkehelsekoordinator (Kristin Strømskag) 

· Seniorrådgiver (Andreas Kvingedal) 

 

Kommuneplanens arealdel har hjemmel i Plan og bygningsloven (PBL) av 2008 (LOV 2008-06-27 nr. 71.) Den 

rettskraftige delen av planen består av plankart med tilhørende bestemmelser. Den juridiske virkningen framgår 

av PBL § 11-6. Virkningen er at det ikke er tillatt med nye tiltak eller utvidelse av eksiterende tiltak som er i 

strid med plankart med bestemmelser: 

 

· Plankartet viser hvor det er tillatt med utbygging – og til hvilket formål. 

· Bestemmelsene utdyper plankartet og beskriver hva som må detaljplanlegges videre, hva som må være 

oppfylt før en plan- eller byggesak kan avgjøres og under hvilke rammer utbygging og videre 

planlegging kan skje. 

 



Saknr: 165/15 

Bestemmelsene inngår i samme dokument som planbeskrivelsen. Planbeskrivelsen utdyper planens juridiske 

virkning og redegjør for forholdet til vedtatte reguleringsplaner. Videre har den en kort beskrivelse av 

endringene i forhold til kommunedelplanen fra 2009. 

Ny kommunedelplan skal erstatte kommunedelplan fra 2009. Sistranda har vært og er i rask utvikling og det er 

knyttet mange interesser til arealbruken. Gjennom planarbeidet skal de ulike interessene komme fram og belyses, 

avveininger skal foretas for å komme fram til gode og helhetlige beslutninger om arealbruken. Det er utarbeidet 

konsekvensutredning (KU) og risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) som grunnlag for å vurdere endringer i planen. 

KU og ROS følger planen i ett samla dokument. 

 

Formål med prosessen: 

Det er redegjort for formålet med planarbeidet i fastsatt planprogram 26.08.2015, som er å finne på kommunes 

hjemmeside. Her presiseres at ulike folkehelsetiltak har vært viktige tema ved siden av å løse utbyggingsbehov 

som bl.a. småbåthavner, varierte boligtilbud og varierte næringsområder. 

 

Prosess: 

Det har blitt gjennomført en omfattende medvirkningsprosess i forbindelse med utarbeiding av planprogram og 

høringsutkast, jamfør PBL § 5-1.  I tillegg til folkemøte og åpne kontorkvelder, er det avholdt åpent møte for 

næringslivet og egne møter med særlige interessenter. Oppstart av planarbeidet er også annonsert i lokale 

medier, samt på kommunens hjemmeside. For utdypende opplysninger, se vedtatt planprogram. 

 

Barn og unges rett til medvirkning er særskilt påpekt i PBL § 5-1. I prosessen er det brukt verktøyet Barnetråkk 

for å sikre dette. Barnetråkk er et digitalt verktøy som gir oppdatert lokalkunnskap om barn og unges arealbruk. 

Registreringene blir til et temakart som passer inn i det øvrige plangrunnlaget til kommunen. Å ta i bruk 

kartgrunnlaget med barn og unges preferanser i nærmiljøet gir grunnlag for gode politiske beslutninger og bedre 

planlegging, samt at det dekker sentrale dokumentasjonskrav. Tjenesten registrerer: elevenes skolevei, steder de 

liker: aktiviteter og beskrivelser av steder og hva som bør endres: problemer, farer eller aktiviteter. 

 

Innspillene kommet i prosessen er vurdert av rådmannens arbeidsgruppe. Vurderingene er utdypet i 

konsekvensutredningen (se vedlegg). Innspillene som rådmannen har tilrådd er innarbeidet i planbeskrivelse med 

bestemmelser og plankart.  

 

Det har i tillegg kommet innspill som vurderes å være i tråd med gjeldende kommunedelplan. Disse er ikke 

inkludert i konsekvensutredningen, men ligger vedlagt i egen tabell.  

 

Forholdet til eldre planer 

Den nye kommunedelplanen bygger på kommunedelplan vedtatt i 2009. Denne ble utarbeidet etter Plan- og 

bygningsloven 1985. Konvertering til ny plan- og bygningslov (av 27.juni 2008) har medført mindre endringer 

av formål som er utgått ihht. ny lov. Her er det tatt utgangspunkt i hvordan områdene faktisk brukes i dag. 

 

Fortsatt rettskraft for eldre reguleringsplaner 

Det foreligger flere relativt nye reguleringsplaner innenfor kommuneplanområdet. Dette gjelder for Ervika, 

Siholmen, deler av Midtsian, samt en del boligfelt og Nordhamarvik næringspark. Disse er gjengitt i 

planbeskrivelsen. De er dessuten tilgjengelige i kommunens karttjeneste. I følge § 11-6 i PBL vil framtidig 

arealbruk fastsatt i kommuneplan være bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak. Der det 

eventuelt blir motstrid mellom kommuneplan og eldre reguleringsplaner, er det kommuneplanen som gjelder. 

I ny kommunedelplan er i hovedsak vedtatte eldre reguleringsplaner vist som hensynssone etter PBL § 11-8f, 

Sone hvor gjeldende reguleringsplan skal gjelde. I den delen av sentrum som omfatter bl.a. idrettsanlegg, 

kommunehus og skoleanlegg, er det noen endringer/ justeringer i arealbruken. Her gjelder derfor 

kommundelplanen der det er motstrid med reguleringsplan vedtatt 07.08.1982. 

 

Reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde:  

· Blått kompetansesenter vedtatt 27.11.2014 (ikke registrert inn i kartbasen per 30.11.2015), skal fortsatt 

gjelde. 

· Frøya kultur- og kompetansesenter vedtatt 25.01.2012, skal fortsatt gjelde. 

· Sistranda sentrum vedtatt 25.09.2007, skal fortsatt gjelde. 

· Beinskardet boligfelt, vedtatt 14.02.2012 , skal fortsatt gjelde. 

· Rabben vest, vedtatt 01.10.1998, skal fortsatt gjelde. 

· Rabbenfeltet, vedtatt 14.03.1985, skal fortsatt gjelde. 

· Rabben boligfelt, sist endret/vedtatt 25.02.99,skal fortsatt gjelde. 
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· Reguleringsplaner for Nordhammarvik Næringspark, sist endret/vedtatt 20.06.2013, skal fortsatt gjelde. 

 

For arealer som omfattes av reguleringsplan Herredshus, Helsesenter m.m. vedtatt 07.08.1982 gjelder 

kommuneplanen ved motstrid med denne reguleringsplanen. Det foreslås i kommunedelplanen endringer med 

utvidelse av areal til idrettsanlegg og endret fordeling av boliger/offentlig tjenesteyting, samt nye fortau og en 

mindre endring av kjøreatkomst til fotballhallen. 

 

Hovedinnhold i planen 

Under listes hovedendringene i høringsutkastet. For nærmere utdypning og vurderinger, se konsekvensutredning 

og planbeskrivelse med bestemmelser. 

 

Offentlig eller privat tjenesteyting 

Det er vurdert to områder til framtidig helsehus/boliger til pleietrengende: Beinskardet og 

Gulosmyran. Beinskardet vurderes å være mer gunstig enn Gulosmyran da det ligger nærmere sentrum på 

Midtsian. Beinskardet er nært eksisterende base for helsetjenester, og dette bidrar til å gjøre pleie- og 

omsorgstjenesten mer effektiv. Arealet vil dekke behovet i 20-30 år.  

 

Områder som i kommunedelplanen fra 2009 var disponert til allmennyttig formål er nå vist som eksisterende 

områder for offentlig eller privat tjenesteyting. Dette gjelder: 

 Sistranda kystbarnehage og Rabben barnehage  

 Områder som tidligere var vist til offentlig formål på Midtsian nå vist til offentlig eller privat 

tjenesteyting, med unntak av noen mindre områder som er tilbakeført/omdisponert til boliger (B3) 

 

Boliger 

Frøya kommune er inne i en periode med sterk utvikling. Folketallet forventes å øke fra 4634 per 01.01.2015 til 

5500 i 2040.  

ÅR 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Folkemengde 

Frøya kommune 

4144 4215 4314 4326 4369 4506 4547 

Antall byggetillatelser 

boliger/leiligheter 

24 29 21 12 35 61 45 

Tabell: sammenheng befolkningsutvikling og oligbygging på Frøya i perioden 2008-2014 

 

Utviklingen i boligbygging og befolkningstall henger sammen. Tallene over gjelder hele kommunen. Med 

bakgrunn i erfaringer er det anslått at ca halvparten av boligbyggingen skjer på Sistranda. Framskrevet 

boligbyggeprognose for Sistranda gir ut fra dette et tilretteleggingsbehov for ca 25 boliger/leiligheter i året, dvs. 

300 boliger i 12-årsperioden.  

 

Det er behov for å få avsatt områder med ulike boligformer. Det er her flere behov som skal imøtekommes: 

 Rimelige boliger  

 Sentrale og lettvinte boliger 

 Eneboliger  

 Sjønære boliger 

 Landlige eneboligtomter 

 

Innenfor vedtatte reguleringsplaner ligger det pr. i dag 92 boenheter som ikke er realisert. I tillegg ligger det en 

arealreserve til boligformål i gjeldende kommunedelplan på 150 daa hvor det ikke er utarbeidet reguleringsplan.  

Til sammen vel 200 daa fordelt på 10 områder er utredet til boligformål. Av dette er 7 områder tilrådd, noen i 

redusert omfang. Disse tilsvarer 73 daa utbyggingsområde. 

 

Dette gir følgende reserve: 

Bolig/tomtereserve Sistranda Ervika 
Ferdig regulerte områder 92 tomter 0 tomter 

Avklart i tidligere kommune- 

Plan – ikke regulert 

100 daa  

(delvis fortetting) 

50 daa 

Ny kommuneplan 2015 66 daa 7 daa 
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Følgende nye boligområder foreslås: 

Ervika/Dørvikan: Boliger i Ervika er ment å dekke etterspørsel etter mer landlige boliger.  

o Område B1 er nytt boligområde på 7 daa og ligger ca 2 km fra sentrum. Dette erstatter delvis 

område for spredt boligbygging fra kommundelplan 2009.  

o I tillegg videreføres også øvrige boligområder og områder for spredt boligbygging fra tidligere 

plan. 

 

Sentrumsnære boliger/Sistranda: Det foreslås 6 nye boligområder på til sammen 66 daa i tilknytning til sentrum. 

Områdene ligger i en avstand på inntil 1,4 km fra skoleområdet i sentrum.  

o B3 egner seg til leilighetsbygg/lavblokk. De øvrige områdene til tettere småhusbebyggelse.  

o B2 øvre del av Sivegen, 13,5 daa, med enkel forbindelse til skole/ sentrum og fritidsaktiviteter. 

Dette er utvidelse av eksisterende boligområde. 

o B3 a, b, c utgjør et sammenhengende område for hovedsaklig tett utbygging. Området er på 

19,7 daa hvorav 6,7 daa er bebygd. Dette gir 13 daa uutnytta boligareal i direkte tilknytning til 

sentrum. B3 b er en omdisponering av gamle videregående skole.  

o B4 er en tilbakeføring til bolig (2,6 daa) i tilknytning til Grønnskagveien 32. Området ble i 

kommunedelplan 2009 vist til friområde. Området har ingen særskilt betydning som friområde.  

o B5 er et område på 4,3 daa øst for Beinskaret. Dette ligger inntil eksisterende boliger og er en 

fortetting.  

o B6 a, b, c utgjør et sammenhengende område på 27,5 daa på Sørrabben. Dette er en utvidelse 

av eksisterende boligområde.  
o B7 Sørrabben på 5,2 daa ligger i strandsonen like nedenfor fv. 714. Utbyggingen bør 

spesialtilpasses for å løse utfordringer knyttet til beliggenheten i strandsonen og støy. 

Allmennhetens interesser er ivaretatt ved å avsette en sone til LNFR område/Sistien. 

 

Næring 

En stor del av næringslivet på Frøya er knytta til sjøbasert virksomhet, og det er derfor behov for utvidet areal til 

dette, jf. at Nordhammarvik næringspark allerede er fylt opp av interessenter. Det er imidlertid viktig å legge til 

rette for næring som ikke er avhengig av sjøtilknytning et annet sted. Dette for å spare verdifull strandsone.  

 

Følgende områder er vurdert: 

N1, Sjøtilknytta næring 

Området foreslås som en direkte utvidelse mot nord av Nordhammarvik næringspark. Her er det grunt og det 

ligger til rett for en utfylling. Det er viktig at utfyllingen avrundes mot nord slik at en får etablert en mest mulig 

naturlig kystlinje. Det må utarbeides reguleringsplan for området. 

 

N2, for ikke sjøbasert næring 

Det har vært vurdert to områder som begge ligger på vestsida av fylkesvegen og nært det etablerte 

industriområdet. Vest for fylkesvegen ligger det også en gravplass og noen boliger samt en 

bensinstasjon/verksted. Dette er virksomheter som det må tas hensyn til. Ut fra konsekvensutredningen 

konkluderes det med at alt. mot nord, N2, er det beste. Området gir rom for buffersone mot eksiterende boliger 

og vil ikke forstyrre gravplassen i samme grad som det sørlige alt. 

 

Småbåthavn 

Behovet for småbåthavn er stort, og antall plasser er anslått til 2-300 plasser i planperioden, dette er basert på et 

betydelig udekt behov. Ut fra konsekvensutredningen konkluderes det med at intensjonen fra kommunedelplan 

2009 videreføres med tilbud både ved Siholmen og Rabbenkaia. Dette medfører kun mindre endringer ifht 

gjeldende plan. Vedtatt reguleringsplan for området nedenfor Frøya kultur- og kompetansesenter anbefales av 

rådmannen videreført.  

 

I tillegg pågår det en vurdering av etablering av liggekai for fartøy. Denne er planlagt i reguleringsplan for 

Siholmen, og det er en forventning om at liggekaia skal delfinansieres gjennom statsbudsjettet 2015. 

 

Liggekai kominert med småbåthavn; muligheter 

Hvis kommunen ikke får forventet eller avkortet finansiering av liggekai på Siholmen, må kommunen se etter 

samarbeidspartnere andre steder, som kan bidra til finansiering og bygging, gjerne i kombinasjon med 

småbåthavn. Følgende alternativ foreligger: 

 Rabben marina 

 Området nedenfor Frøya kultur- og kompetansesenter 
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Ut fra de arealmessige virkninger av tiltakene tilrår rådmannen en løsning med full utbygging av Rabbakaia og 

en mindre utbygging i hht. gjeldende reguleringsplan for Frøya kultur- og kompetansesenter med inntil 10 

gjesteplasser nedenfor Midtsian. Landskap og allmennhetens interesser ved gjennomføring av planer for 

Folkeparken og Sistien vil bli bedre ivaretatt gjennom denne løsningen. 

 

For utdypende opplysninger om rådmannens vurdering angående Småbåthavn, henvises til konsekvensutredning 

og risiko- og sårbarhetsanalyse, s. 51-52. 

 

Naust 

Det er kommet inn innspill om naust, både ønske om nye naust og anmodning om å sikre eksisterende naust slik 

at disse kan bygges opp igjen/restaureres ved behov. Eksisterende naust framstår som relativt spredt. Det er ikke 

tradisjon for å bygge mange naust i sammenhengende rekke, men heller ett naust på hver eiendom. Dette 

landskapsbildet er det ønske om å bevare. 

Følgende tilrådninger foreligger: 

 Sør for Rabbenkaia, vist som Annet byggeområde Naust. Dette området som er avgrenset av sjøen og 

fylkesvegen, begrenses i ny plan til de sjønære områdene. Området opp mot vegen tilbakeføres til 

LNFR. 

 I LNFR områdene nedenfor fylkesvegen mellom Nordhammervika og Siholmen vises en sone med 

åpning for spredt naustbebyggelse. Planbestemmelsene fastslår at eksisterende naust i LNFR området 

med åpning for spredt naustbebyggelse, skal inngå i planen, samt at det tillates bygd maks 4 nye naust 

på eiendommen19/9 og 19/20 (jf. innspill naust).  

 Det er også kommet innspill om naust i tilknytning til Folkeparken. Ivaretakelse av dette går fram av 

føringer for reguleringsplan, jf. kommunedelplanens bestemmelser. 

 

Sentrumsformål 

Planen viser to nye områder til sentrumsformål. Dette omfatter forretninger, tjenesteyting og boligbebyggelse, 

herunder nødvendige grøntareal og trafikkareal til bebyggelsen. 

 

S1 er en mindre utvidelse av eksisterende sentrumsformål.  

Her inngår forretningsbebyggelse og Sistien. Det vises til konsekvensutredningen hvor det konkluderes med at 

dette er en liten utvidelse som med avbøtende tiltak/aktsomhet lar seg løse. 

 

S2 Siholmen 

Dette er et uregulert område hvor det har vært stor aktivitet i mange år. Den faktiske arealbruken er fortsatt 

reiseliv, bolig, forretning og tjenesteyting. I tillegg arrangeres Frøyafesivalen ved Siholmen hver sommer. 

Kommunedelplanen fra 2009 viste området til havneområde, erverv og naust/sjøhus, mens naboområdet var vist 

til senterområde. I 2014 ble det godkjent reguleringsplan for naboområdet, som ble regulert til forretning/kontor 

samt område med sjøhus, naust, og bygg tilknyttet Frøya videregående skole/fiskerivirksomhet. Det er en 

intensjon om å opprettholde variert aktivitet på Siholmen, og det er mest hensiktsmessig å benytte 

sentrumsformål for å ivareta dette. 

 

Annet 

KB1 Rabben, kombinert bygge- og anleggsformål 

Dette er et uregulert område som i kommunedelplan 2009 ble vist som annet byggeområde: Allmennyttig formål. 

Allmennyttig formål inngår ikke i PBL 2008, og området vises i ny plan til kombinert bygge- og anleggsformål. 

Det pågår reguleringsarbeid for området. Sjøsiden er vist til småbåthavn, i tråd med tidligere kommunedelplan. 

 

 

VA 1 Renseanlegg for avløp 

Ny hovedplan for avløp er under utarbeidelse. Gjennom dette arbeidet er det kommet fram behov for nytt 

renseanlegg med behov for et areal på om lag 2 daa mellom Fylkesveg 714 og sjøen. I arbeidet med ny 

hovedplan er alternative løsninger vurdert. Disse synes kompliserte og dermed vanskelig å gjennomføre 

kostnadsmessig. 

 

Gangveg 

For å ivareta bedre trafikksikkerhet er det foreslått gangveg langs Sørveien, Mellomveien og fram til Siveien, 

samt en tilnytning opp til fotballhallen. Dette ivaretar myke trafikanter på veg til skole og til fritidsaktiviteter. 
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I 1 Utvidelse av idrettsanlegg 

Idrettsanlegget ved Golanskogen foreslås utvidet for å gi plass til fotballhall. Denne er planlagt delvis på 

nåværende utendørs fotballbane som nå erstattes med en mindre sjuerbane. Adkomst til fotballhallen justeres og 

det føres fram gangveg, jf. over. 

 

F1, Friområde 

Frøya folkepark skal være en opplevelsespark som skal formidle Sistrandas historiske og kulturelle utvikling. 

Det innebærer tilrettelegging for museum og kulturaktiviteter. Noen historiske bygg blir flyttet til området i 

tillegg til at typiske sjøhus blir satt opp. Administrasjonsbygg for folkeparken tenkes etablert sør for Frøya 

kultur- og kompetansesenter, innenfor området avsatt til sentrumsformål. Sistien vil være et viktig innslag i 

folkeparken. I det samme området er det etablert et miljø for sjøsport/kiting som innlemmes i folkepark-planene. 

Det skal utarbeides reguleringsplan for folkeparken. 

 

Turveg 1/ utvidelse Sistien 

Sistien, som ble lagt inn i kommunedelplan i 2009 fra Siholmen til Rabbakaia, videreføres fram til 

Nordhammarvika. Den sees i sammenheng med eksisterende gang- og sykkelvegtilbud langs fylkesveg 714. 

Disse vil danne turvegtilbudet "Sistranda rundt" og er også knyttet til turveger innover Hauan. Stien binder også 

sammen ulike områder og aktiviteter som foregår i strandsona. Denne vil få en enkel opparbeiding, gruslagt i 2,-

2,5 meters bredde. Dette skal gjøre stien brukbar for syklister og rullestoler/barnevogner. Det er samtidig viktig 

å innordne stien til landskapet og unngå å overdimensjonere den. Turstien er både ment å være et tiltak som skal 

fremme rekreasjon og friluftsliv, samtidig som det utgjør en attraktiv veg for gående og syklende på veg til og 

fra daglige gjøremål. Stien skal ha en høyere standard mellom folkeparken og Administrasjonsbygget sør for 

Frøya kultur- og kompetansesenter.  

I tilknytning til turstien, foreslås det å opparbeide rasteplass/utsiktspunkt ved endepunktet i sør, rett nord for 

avkjørsla til Nordhammervik næringspark. Her ligger en del av den gamle fylkesvegen i en kurve på utsida av 

dagens veg. Det forutsettes at bilatkomst til området skjer via atkomstvegen til industriområdet, og at området 

ellers opparbeides som en rasteplass med utsikt mot sjøen. 

 

Vurdering: 

På bakgrunn av innspill til planarbeidet, konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse anbefaler 

rådmannen at kommunestyret vedtar at Frøya kommune legger forslag til plankart og planbeskrivelse med 

bestemmelser, datert 27.11.2015, ut på høring og offentlig ettersyn, jamfør plan- og bygningslovens § 11-14. 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 26.08.2015 sak 80/15 

 

Vedtak: 

 
Frøya kommunestyre fastsetter «Planprogram til kommunedelplan for Sistranda, Frøya kommune», med 

følgende endringer: 

 

 Konsekvensene for fylkesveg 714 må tas med i planprogrammet, samt ivaretakelse av kollektivtrafikk 

og universell utforming. Dette må medtas under infrastruktur.  

 Det må medtas et eget tema om forurensning, heri også evt. forurenset grunn i planområdet.  

 Under punkt 4.1 i planprogrammet bør teksten endres i samsvar med vedtak i brukerrådet.  

 

Enstemmig. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 11.08.2015 sak 119/15 

 

Vedtak: 

  

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 18.06.2015 sak 59/15 

 

Vedtak: 

 

De avsatte midlene til revisjon av kommunedelplanen for Sistranda (FSKsaknr 171/14) pålydene kr. 1 100 000,- 

videreføres for 2015. 
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Enstemmig. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 27.01.2015 sak 16/15 

 

Vedtak: 

 

De avsatte midlene til revisjon av kommunedelplanen for Sistranda (FSKsaknr 171/14) pålydene kr. 1 100 000,- 

videreføres for 2015. 

 

Enstemmig.  
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SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSTOMT TIL GNR 20 BNR 14 (FRØYA BYGGVARE)  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Riiber Eiendom AS får kjøpe tillegg til sin eiendom Gnr. 20, bnr. 14(Byggeriet) på følgende vilkår: 

1. Tomten begrenses i øst til strandlinjen, slik at sjøareal selges ikke. Dette for å sikre   

    tilstrekkelig sjøareal for småbåthavnen som er under planlegging på  

    naboeiendommen. 

2. Kjøper forplikter seg til å delta i omlegging av avkjørsel til Fv. 714 sammen med  

    naboeiendommen(THM Invest AS), slik at man får en felles avkjørsel til Byggeriet  

    og «Rorbuaeiendommen» og småbåthavnen. 

3. Kjøpesummen fastsettes til kr. 200,- pr. m2 og kjøper betaler alle omkostninger  

    ved eiendomsoverdragelsen. 

4. Det forutsettes at tilleggstomten sammenføyes med hovedeiendommen 20/14. 

 

Vedlegg: 

 

Søknad fra Riiber Eiendom A/S, datert 16.09.2015 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

 

Saksopplysninger:   

 

Riiber Eiendom AS søker om tillegg til deres eiendom på Rabben(Byggeriet). Det søkes om et tillegg mot sør 

som vil grense opp mot «Rorbuaeiendommen» som tidligere er vedtatt solgt til THM Invest AS. 

 

Vurdering: 

 

Grensen mellom kommunens eiendom Gnr. 19, bnr. 2 og Riiber Eiendom AS ligger helt inntil veggen til 

Byggeriet. Bakgrunnen for at Riiber Eiendom ønsker å kjøpe tillegg er for å ha mulighet til å kjøre med bil rundt 

bygget mot sjøsiden. I tillegg ønskes at tilleggsarealet også omfatter sjøarealet så langt som privat eiendomsrett 

gjelder.  

 

Kommunen har vedtatt å selge hele naboeiendommen, inklusiv naust, til THM Invest AS. Det foreligger nå et 

forslag til reguleringsplan for dette området som omfatter utbygging av en småbåtbåthavn. Denne planen har 

vært 1.gangsbehandlet i HFF og er nå ute på høring. 

Småbåthavnen omfatter et større sjøareal og det er lite formålstjenlig at sjøarealet inkluderes i salget til Riiber 

Eiendom AS, da det ut fra søknaden er adkomsten på land rundt bygget som er begrunnelsen til Riiber Eiendom 

AS for å kjøpe tilleggstomten. 

 

Det er to separate avkjørsler ned til Byggeriet og til «Rorbua» og det har vært et ønske om at disse avkjørslene 

saneres og det bygges en felles avkjørsel. Dette ikke minst ut fra det forhold at Byggeriet har i dag en avkjørsel 

som på vinteren ikke kan benyttes av større biler. Ved dårlige føreforhold har derfor biler vært losset fra 
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fylkesvegen, da det ikke har vært mulig å kjøre ned til Byggeriet. Det har vært befaringer sammen med Statens 

Vegvesen for å finne løsninger for en ny eller utbedret felles avkjørsel og man er her blitt enig om en løsning. 

Løsningen betinger imidlertid at dagens slamavskiller og dypvannsutslipp fjernes og avløp ledes mot 

slamavskilleren og utslippet som er bygget i forbindelse med Beinskardet boligfelt. Dette arbeidet vil starte opp 

nå i vinter. 

 

I vedtaket som gjelder salg til THM Invest AS fra naboeiendommen er det derfor tatt inn en bestemmelse om at 

kjøper må delta i omleggingen av avkjørsel til Fv 714 sammen med naboeindommen. Rådmannen tilrår derfor at 

den samme betingelsen settes for salg av tilleggstomt til Riiber Eiendom AS. 

 

Når det gjelder pris for tilleggstomten så må man ta utgangspunkt i takst som er foretatt når det gjelder 

eiendommen som er vedtatt solgt til THM Invest AS. Her er det en takst på  

kr. 300.000,-, som omfatter ca. 900 m2 og inklusive et naust. Det er i taksten ikke beregnet separate priser for 

naust og grunn. Naustet er i svært dårlig forfatning og man må påregne store påkostninger på naustet. 

Rådmannen vil ut fra taksten ta utgangspunkt i at grunnprisen fastsettes til kr.250,- pr. m2 og at naustet da har en 

verdi på kr. 75.000,-. Ved salg av denne eiendommen er også sjøareal inkludert, slik at ved salg til Riiber 

Eiendom AS hvor ikke sjøareal er inkludert, tilrår Rådmannen at kjøpesummen settes til kr. 200,- pr. m2. Kjøper 

betaler også alle omkostninger i forbindelse med overdragelsen, samt at tilleggsarealet sammenføyes med 

hovedeiendommen. 
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FASTSETTING AV BETALINGSSATSER OG GEBYRREGULATIV I FRØYA KOMMUNE FOR 2016  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Rådmanns forslag til avgifter, gebyrer, betalingssatser vedtas slik det framgår av vedlagt 

betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester i Frøya kommune for 2016.  

 

2. Det foreslås følgende betalingssatser og gebyrer for 2016: 

 

 Betalingssatser pr. måned for barnehageplass fastsettes lik maksimalpris vedtatt av 

Stortinget. 

 Foreldrebetaling for kost i barnehagen økes med 3 prosent.  

 Pris for kjøp av enkeltdager i barnehagen økes med 3 prosent.  

 Ordning med søskenmoderasjon i barnehagen endres ikke.  

 Betalingssatser for plass i skolefritidsordningen økes med 3 prosent.  

 Søskenmoderasjon på 30 prosent i SFO innføres fra 01.01.16.  

 Kostpris Sistranda skole (kantinedrift) økes med 3 prosent.  

 Pris på kjøp av middag på Frøya sykehjem og middagsombringing økes med 3 prosent. 

Emballasje er inkludert.  

 Elevavgift i kulturskolen økes med 3 prosent.  

 Priser på undervisning i kulturskolen og materialavgifter økes med 3 prosent. 

 Det innføres en kopieringsavgift i kulturskolen på kr. 100,- 

 Egenandel for trygghetsalarm økes med 3 prosent.  

 Erstatningssatser ved Frøya bibiliotek økes med 3 prosent.  

 Billettpriser ved Frøya kino økes ikke.  

 Utleiesatser for rom, utstyr og personell ved Frøya kultur- og kompetansesenter økes 

med 3 prosent.  

 Satser for vederlag og egenbetaling for kommunale helse- og omsorgstjenester endres ut 

i fra satser som fremkommer i Statsbudsjettet for 2016.  

 

3. Gebyrregulativet for byggesak, fradeling, oppmåling, reguleringssak, landbruk, vann, avløp, 

slam, feiing, brann, renovasjon og kai/havner i Frøya kommune i 2016 får en generell 

avgiftsøkning og endring på betalingssatser med 3 prosent med følgende unntak:  

 Tilknytningsavgift for vann økes med 2 prosent.  

 Årsavgift for vann for bygninger med forretning, industri m.m. som får 

årsavgiften beregnet etter måler eller areal økes med 2 prosent.  

 Årsavgiften for vann til bolig, fritidsbolig, naust/sjøhus, driftsbygninger og 

tappeposter økes med 2 prosent.  

 Årsavgift og tilknytningsavgift for kloakk økes med 10 prosent.  

 Renovasjonsgebyret for et normalabonnement (husholdninger) og fritidsboliger 

endres ikke.  
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 Oppmålingsgebyr for klarlegging av grense der grensen tidligere ikke er 

koorinatbestemt har vært redusert med 50 prosent de 3 siste årene. Denne 

ordningen oppheves fra og med 2016.  

 Kai/havneavgift økes med 15 prosent. 

 

4. Forslag til betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester i Frøya kommune for 2016, legges ut på 

høring, i perioden 20.10.15 – 04.11.15. 

 

Vedlegg: 

 

Betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester for 2016.  

 

Saksopplysninger:   

 

I henhold til kommunelovens § 44 skal kommunstyret en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. 

Økonomiplanen inneholder all virksomhet som omfattes av kommunen som juridisk person. Budsjett for 2016 

og økonomiplan med handlingsplan vil bli behandlet av kommunestyret i desember.  

Kommunen må hvert år fastsette gebyrer og vederlagsbetaling for kommunale tjenester. I novembermøte i 2014 

vedtok kommunestyret, for første gang, betalingssatser og gebyrregulativet for 2015. Tidigere praksis har vært at 

betalingssatser og gebyrregulativet i Frøya kommune har vært vedtatt i samme møte som budsjett og 

økonomiplan med handlingsplan. Når betalingssatser og gebyrregulativet nå blir vedtatt i november, vil 

inntektene for 2016 bli lagt inn i budsjettbehandlingen til desember.  

 

Vurdering: 

Rådmann har lagt inn en generell økning på 3 prosent i neste års betalingssatser og gebyrer. De satser som 

fremkommer i Statsbudsjettet for 2016 vil bli tatt inn i det endelige regulativet.  

 

Forslag til satser for vederlagsbetaling/egenbetaling for pleie og omsorgstjenester for 2016 er basert på forskrift 

til ny lov om kommunale helse og omsorgstjenester for 2015. Ut fra denne forskriften foreslås det for 2016 en 

justering av kommunenes satser for vederlag for kommunale tjenester med 2,5 prosent for inntekter over 2 G. 

For inntekter under 2 G (G= grunnbeløpet i Folketrygden) forslås videreført koblingen til maksimalsats som 

fastsettes for slik tjenesteyting ved endelig behandling av statsbudsjett for 2016. Satsene, slik de fremkommer i 

Statsbudsjettet, tas inn i endelig regulativ.  

 

Betalingssatsene/gebyr for byggesak, oppmåling, planbehandling og landbruk er økt med 3 prosent fra 2015 – 

2016. For renovasjon økes ikke avgiften for normalabonnement (husholdinger) og for fritidsboiger, mens 

påslaget som skal dekke etterdrift ved den endlagte avfallsplassen på Kvisten økes med 3 prosent. Forskrift for 

havneavgifter vil bli underlagt revisjon i løpet av 2016 som følge av at vi blir en del av Trondheim Havn. 

Avgiften økes med 15 prosent som i hovedsak skyldes utbygging av Nordhammervika.  

 

For VAR-området er det forslag på ulike endringer, som følge av ny selvkostberegning og rammeplan for avløp. 

Både tilknytningsavgift og årsavgift for vann økes med 2 prosent, mens for kloakk økes tilsvarende med 10 

prosent. Gebyrsettingen er ut fra selvkost og som en del av dette vil deler av fondsavsettingen bli benyttet. Dettte 

som et krav i henhold til forskrift.  

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 05.11.2015 sak 120/15 

 

Vedtak: 

Saken utsettes til høringsperioden er over. 

 

Enstemmig. 

 

Kommunestyrets behandling i møte 05.11.15: 

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet: 

 

«Saken utsettes til høringsperioden er over» 
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 20.10.2015 sak 154/15 

 

Vedtak: 

 

1 Rådmanns forslag til avgifter, gebyrer, betalingssatser vedtas slik det framgår av vedlagt betalingssatser og 

gebyrregulativ for tjenester i Frøya kommune for 2016.  

 

2    Det foreslås følgende betalingssatser og gebyrer for 2016: 

 

 Betalingssatser pr. måned for barnehageplass fastsettes lik maksimalpris vedtatt av Stortinget. 

 Foreldrebetaling for kost i barnehagen økes med 3 prosent.  

 Pris for kjøp av enkeltdager i barnehagen økes med 3 prosent.  

 Ordning med søskenmoderasjon i barnehagen endres ikke.  

 Betalingssatser for plass i skolefritidsordningen økes med 3 prosent.  

 Søskenmoderasjon på 30 prosent i SFO innføres fra 01.01.16.  

 Kostpris Sistranda skole (kantinedrift) økes med 3 prosent.  

 Pris på kjøp av middag på Frøya sykehjem og middagsombringing økes med 3 prosent. 

Emballasje er inkludert.  

 Elevavgift i kulturskolen økes med 3 prosent.  

 Priser på undervisning i kulturskolen og materialavgifter økes med 3 prosent. 

 Det innføres en kopieringsavgift i kulturskolen på kr. 100,- 

 Egenandel for trygghetsalarm økes med 3 prosent.  

 Erstatningssatser ved Frøya bibiliotek økes med 3 prosent.  

 Billettpriser ved Frøya kino økes ikke.  

 Utleiesatser for rom, utstyr og personell ved Frøya kultur- og kompetansesenter økes med 3 

prosent.  

 Satser for vederlag og egenbetaling for kommunale helse- og omsorgstjenester endres ut i fra 

satser som fremkommer i Statsbudsjettet for 2016.  

 Utleiepriser Frøyahallene økes med 3 % 

 Utleie- og billettpriser svømmehallen økes med 3 % 

 Fellingsavgift for hjort benyttes øvre ramme fastsatt i statsbudsjett 

 

3 Gebyrregulativet for byggesak, fradeling, oppmåling, reguleringssak, landbruk, vann, avløp, slam, 

feiing, brann, renovasjon og kai/havner i Frøya kommune i 2016 får en generell avgiftsøkning og 

endring på betalingssatser med 3 prosent med følgende unntak:  

 

 Tilknytningsavgift for vann økes med 2 prosent.  

 Årsavgift for vann for bygninger med forretning, industri m.m. som får årsavgiften 

beregnet etter måler eller areal økes med 2 prosent.  

 Årsavgiften for vann til bolig, fritidsbolig, naust/sjøhus, driftsbygninger og 

tappeposter økes med 2 prosent.  

 Årsavgift og tilknytningsavgift for kloakk økes med 10 prosent.  

 Renovasjonsgebyret for et normalabonnement (husholdninger) og fritidsboliger 

endres ikke.  

 Oppmålingsgebyr for klarlegging av grense der grensen tidligere ikke er 

koorinatbestemt har vært redusert med 50 prosent de 3 siste årene. Denne ordningen 

oppheves fra og med 2016.  

 Kai/havneavgift økes med 15 prosent. 

 

4 Forslag til betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester i Frøya kommune for 2016, legges ut på 

høring, i perioden 20.10.15 – 04.11.15. 

 

Enstemmig. 
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BLAKSTADVASSDRAGET  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret i Frøya kommune viser til utredning for åpning av Blakstadvassdraget gjennom kulvert i 

Buaveien.  

Kommunestyret godkjenner en kostnadsramme for hele prosjektet på kr 1.650.000 inkl mva.  

 

Kostnadene finansieres på følgende måte: 

 

Lån opptatt i 2015 (budsjett) kr 80.000 

Tilskudd fra Måsøval   kr 300.000 

Nytt låneopptak     kr 940.000 

Momskompensasjon   kr 330.000 

 

Totalt     kr 1.650.000 

 

Nytt låneopptak på kr 940.000 forutsettes innpasset i budsjettet for 2016. 

 

Vedlegg: 

 

1. Problemkartlegging i anadrome vassdrag i Søndre-Fosen vannområde side 49-53 

2. Flomberegning og dimensjonering av stikkrenne - Blakstadvassdraget 09.09.2015 

 

Saksopplysninger:  

  

Hovedutvalg for forvaltning fattet følgende vedtak den 04.12.2014: 

Veifyllingen i Veisfjorden åpnes ved at det legges tilstrekkelig stor kulvert slik at sjøørreten gis fri vandringsvei 

til Blakstadvassdraget. Tiltaket innarbeides i budsjett for 2015. 

 

Det ble avsatt kr 100.000 i budsjett for 2015 og Måsøval fiskeoppdrett bidrar med inntil 300.000,- i prosjektet. 

Kommunens avsatte midler er benyttet til konsulenthonnorar for grunnlag til prosjektet. 

 

Opprinnelig antydning på kostnader til gjennomføring av prosjeketet var kr 300.000,-  samt konsulentkostnader i 

tillegg. 

 

AsplanViak har gjennomført en flomberegningog dimensjonering av stikkrenne (vedlegg 2), samt 

anbudsdokumenter. Prosjektet viste seg å være mer omfattende en hva administrasjonen hadde forespeilet seg. 

Det er ikke tilstrekkelig med ett rør, men det må legges ned tre rør på diameter 2 m.  

 

Dette ble lagt ut på en begrenset anbudsrunde, hvor tre entreprenorer ble forespurt om å levere inn tilbud. 

Tilbudene kom på henoldsvis 1,232 og 1,428 mill. eks mva. 



Saknr: 168/15 

 

Opprinnelig antydning på kostnad på kr 300.000,- er derfor ikke realistisk. 

 

Bakgrunn 

Blakstadvassdraget er i hht Vann-nett definert til bekker til Veistfjorden og Blakstadvatnet. Vassdragssystemet 

omfatter Blakstadvatnet, Merradalsvatnet, Smaunatjernet og Vassbuktavatnet, samt alle tilsigsbekker og bekker 

mellom vatna. 

 

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har gjennomført en problemkartlegging i anadrome vassdrag i Søndre 

fosen vannområde, (anadrome fisk vandrer mellom ferskvann og sjøvann på næringssøk) med 

fiskeregistreringer, historiske opplysninger og hydromorfologiske inngrep etter vannforskriften på Frøya og 

Sunde i Sør-Trøndelag (NINA-rapport 1977, vedlegg 1).  

Lokale opplysninger tilsier at det har vært et svært produktivt sjøørretvassdrag, og godt med gytefisk historisk. 

Anadrom strekning har omfattet alle ovenfornevnte vatn og tjern, samt tilsigsbekker til og imellom disse. Korsen 

(2004) opplyser følgende om vassdraget: Sjøen renner rett inn under kryssende vei ute i vågen. Det blir opplyst 

at det ikke går fisk gjennom røret. Oppgangen bør bedres, slik at fisk kan gå opp i Blakstadvatnet og 

Merradalsvatnet som tidligere. 

 

Utløpsenden til sjøen i Blakstadvassdraget krysses av en veiforbygning og kommunal vei som går over indre del 

av Veisfjorden. Anadrome fisk har sannsynligvis ikke mulighet til å passere dette punktet.  

Hvis det foreligger rør eller lignende som vann skal renne igjennom og fisk svømme forbi inne i forbygningen, 

så er dette i dag tildekt av storstein og blokk.  

 

NINA gjennomførte el-fiske 400 m ovenfor veiforbygningen. Resultatet var to årsyngel av ørret. Det ble 

imidlertid påvist store mengder ål på enkelte partier. 

 

NINA anbefaler at eksisterende veiforbygning fjernes og erstattes med bru eller godt nedsenket kulvert med 

diameter på minst 2 meter. Dette med hensikt å reetablere økologisk kontinuitet og frie vanndringsveier for 

sjøørret.  

 

Vurdering: 

 

Ovenfor veiforbygningen er det trolig en restbestand av stasjonær ferskvannsørret og egenrekruttering av ørret. 

Det er store mengder ål ovenfor veiforbygningen, så denne arten klarer i dag å passere enten via det tildekte 

kulvertrøret, mellom steiner i forbygningen eller ved å krype over veien når det er mye nedbør. 

Sjøørret vil meget sannsynlig reetablere seg i vassdraget, så tiltaket vil bli vellykket. 

 

Tiltak i dette vassdraget bør prioriteres, da det berører et betydelig areal for sjøørret på Frøya.  

 

Prosjektet er i en kommunal vei, så det er riktig at Frøya kommune selv finansierer en stor del av prosjektet. Alle 

tiltak innenfor vannforskriftarbeidet er lagt opp slik at «forurenseren betaler» og at det er de ulike sektorene som 

finansierer arbeidet. 

Det vil bli sendt inn søknad til Sør-Trøndelag fylkeskommune, som kan fordele noen midler innenfor 

vannforskriftsarbeidet. Det dreier seg om et beløp i størrelsesorden kr 50-75.000. 

 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 04.12.2014 sak 131/14 

 

Vedtak: 

 

Veifyllingen i Veisfjorden åpnes ved at det legges tilstrekkelig stor kulvert slik at sjøørreten gis fri vandringsvei 

til Blakstadvassdraget. Tiltaket innarbeides i budsjett for 2015. 

 

Enstemmig.  
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BUDSJETTJUSTERING - AVSKRIVNINGER 2015  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommunestyre vedtar følgende budsjettjustering vedrørende avskrivninger for bygg og anleggsmidler for 

2015. 

 

Debet: 1.5900 alle ansvar – Avskrivninger   kr. 23.344.483,- 

Kredit: 1.9900.8990.860 – Motpost avskrivninger  kr. 23.344.483,- 

 

Rådmannen gis fullmakt til å postere avskrivningene på ansvar og funksjon i henhold til vedlagte liste.

  

Vedlegg: 

 

Oversikt over avskrivninger på ansvar og funksjon 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

 

Saksopplysninger:   

 

I tidligere årsbudsjett har avskrivninger ikke vært budsjettert. Dette har vært bemerket fra revisjonen hvert år i 

forbindelse med godkjenning av kommuneregnskapet.   

 

Vurdering: 

 

I budsjettforslaget for 2016 og økonomiplanen 2016 – 2019 er avskrivninger nå medtatt. For at vi skal få et 

riktig bilde ved sammenligning budsjett og regnskap for 2015 legger nå rådmannen frem en budsjettjustering for 

å få et oppdatert budsjett hvor avskrivningene er inkludert. Dette vil lette situasjonen når det gjelder årsrapporten 

for den enkelte virksomhet, da spesielt teknisk avdeling, da dette medfører at virksomhetens ramme økes 

tilsvarende avskrivingene for samtlige bygg og andre anleggsmidler. 

 

Denne budsjettjusteringen har ingen betydning for budsjettbalansen, sett budsjettet samlet, da motposten til 

avskrivningene føres som en inntekt under ansvar 8990. 
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REFERATSAK  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Referatet tas til orientering. 

 

Vedlegg: 

 

Berv fra: 

Fosen regionråd 

 

Saksopplysninger:   

 

 

Vurdering: 
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POLITISK MØTEKALENDER FØRSTE HALVÅR 2016  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Politisk møteplan for første halvår 2016 godkjennes som vedlagt. 

 

Vedlegg: 

 

Politisk møteplan for første halvår 2016 

 

Saksopplysninger:   

 

 

Vurdering: 
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BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSPROGRAM 2016 - 2019  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1.1 Formannskapets forslag til budsjett for 2016 vedtas slik det går fram av spesifisert driftsbudsjett og 

investeringsbudsjett, med vedlegg, og handlingsplandokumentet. Første år i handlingsplanen vedtas 

som budsjett for 2016 for alle rammeområdene.  

 

1.2 Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapets forslag til investerings- og 

finansieringsplan for 2016. Rådmann gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og 

til å inngå de nødvendige låneavtaler. Fullmakten gjelder også refinansiering av lån innenfor tidligere 

vedtatt nedbetalingstid.  

 

1.3 Kommunestyret vedtar å låne 20 millioner kroner i startlånmidler til videre utlåning i 2016. 

 

1.4 Kommunestyret slutter seg til rådmannens forslag til økonomiplan med handlingsprogram 2016 – 

2019.  

 

1.5 Rådmann gis fullmakt til å foreta tekniske opprettinger av budsjett med vedlegg der det er 

nødvendig. 

  

1.6 Rådmann pålegges å oversende budsjett- og økonomiplan med handlingsprogram til Fylkesmannen 

med tilhørende pålagte vedlegg.  

 

1.7 Ytterligere effektiviseringstiltak, kostnadsreduksjoner og reduksjon av driftsutgifer må vurderes 

kontinuerlig i hele handlingsplanperioden. 

 

1.8 Investeringsbudsjett 

Foreslåtte investeringstiltak som foreløpig er lagt inn i økonomiplan for 2016 – 2019, fremstilles her 

som foreslått fra virksomhetene:  
 

- - 

2016 2017 2018 2019 

Sum investeringer fra nye tiltak 
 

49 595 000 38 250 000 21 000 000 20 000 000 

Sum bruk av driftsmidler 
 

0 0 0 0 

Sum lån 
 

-45 581 000 -35 850 000 -19 400 000 -18 600 000 

Sum renter og avdrag 
 

331 845 2 239 569 3 164 708 3 911 603 

Netto driftskonsekvenser 
 

331 845 2 239 569 3 164 708 3 911 603 
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- 

Valgte tiltak 

- 

Usorterte tiltak 
 

49 595 000 38 250 000 21 000 000 20 000 000 

    Adresseprosjektet 
 

220 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

2 376 9 063 8 944 8 826 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    Ajourhold kart (Geovekstprosjekt) 
 

250 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

2 700 44 590 43 510 42 430 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    Asfaltering kommunale veier 
 

1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

        Renter og avdrag 
 

10 800 71 590 131 300 189 930 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    Avløpsutbygging 
 

2 000 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 

        Renter og avdrag 
 

0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    Bygging av kommunale utleieboliger 
 

5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 

        Renter og avdrag 
 

67 500 324 969 579 063 829 782 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    Bygging av vei Midtsian - Yttersian 
 

0 3 000 000 0 0 

        Renter og avdrag 
 

0 32 400 123 585 121 965 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    Bytte av nettverks komponenter(switcher og routere) 
 

300 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

3 240 53 508 52 212 50 916 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    Digitalisering av bygnings- og delingsarkiv 
 

1 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

10 800 99 980 97 820 95 660 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    Dyrøy oppvekstsenter - ombygging 
 

2 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

21 600 82 390 81 310 80 230 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    FKK-senter - mobilt lydanlegg 
 

150 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

1 620 14 997 14 673 14 349 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    Friluftlivets år kommune 
 

200 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

2 160 19 996 19 564 19 132 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 



Saknr: 172/15 

    Fysisk utforming OSK 
 

150 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

1 620 14 997 14 673 14 349 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    Handikaptilpassing Hallaren kirke 
 

187 500 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

2 531 9 654 9 527 9 400 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    Innkjøp ansattpcer 
 

500 000 500 000 500 000 500 000 

        Renter og avdrag 
 

5 400 94 580 181 600 266 460 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    Innkjøp elevpcer 
 

500 000 500 000 500 000 500 000 

        Renter og avdrag 
 

5 400 94 580 181 600 266 460 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    Intranett 
 

550 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

5 940 98 098 95 722 93 346 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    Kombinert tankvogn brann/vannverk 
 

0 1 000 000 0 0 

        Renter og avdrag 
 

0 10 800 60 790 59 710 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    Kummer, høydebasseng og ledningsnett 
 

1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

        Renter og avdrag 
 

0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    Kvalitetsheving DEK 
 

250 000 250 000 0 0 

        Renter og avdrag 
 

3 375 16 249 25 578 25 240 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    Ny GPS totalstasjon 
 

300 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

3 240 29 994 29 346 28 698 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    Ny flytebrygge Inntian havn - kommunal kai 
 

500 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

5 400 30 395 29 855 29 315 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    Ny kommunikasjonsløsning 
 

500 000 500 000 500 000 500 000 

        Renter og avdrag 
 

5 400 94 580 181 600 266 460 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    Ny skoleportal 
 

200 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

2 160 35 672 34 808 33 944 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    Ny vannledning Nordhammervika-Hamarvik-Skarpneset-
 

0 10 000 000 0 0 
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Nordskag 

        Renter og avdrag 
 

0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    Nytt høydebasseng - Bergheia 
 

6 000 000 3 000 000 0 0 

        Renter og avdrag 
 

0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    Opprydding kommunale avløpsledninger/overvannsproblemer 

- spesielt Sistranda 2015 

 
3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 

        Renter og avdrag 
 

0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    Planlegging universell utforming Titran og Sula kapell 
 

275 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

3 713 14 160 13 974 13 789 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    Påkostninger kommunale bygg i henhold til vedlikeholdsplan 
 

4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

        Renter og avdrag 
 

43 200 207 980 370 600 531 060 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    Rammeplan avløp 
 

500 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    Rehabilitering eternittledninger 
 

1 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    Rehabilitering høydebasseng 
 

3 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    Smartboard skolene 
 

100 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

1 080 9 998 9 782 9 566 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    Startlån 
 

0 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    Tilskudd brannutstyr - Gjæsingen 
 

150 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

1 620 9 119 8 957 8 795 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    Titran kapell 
 

312 500 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

4 219 23 745 23 323 22 901 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 
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    Trafikksikkerhetstiltak 
 

500 000 500 000 500 000 500 000 

        Renter og avdrag 
 

5 400 25 998 46 326 66 384 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    Utbedring av kommunale kaier 
 

0 1 000 000 1 000 000 0 

        Renter og avdrag 
 

0 10 800 51 995 81 850 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    Utbedringer tak Sletta kirke 
 

1 875 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

25 313 142 477 139 945 137 414 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    Utbygging Beinskardet - byggetrinn 2 
 

4 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

43 200 164 780 162 620 160 460 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    Utvidelse av Nordhamarvik gravplass 
 

312 500 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

4 219 23 745 23 323 22 901 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    Utvidelse av renseanlegg Kirkdalsvatnet 
 

4 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    Varmesentral full finansiering Sistranda 
 

3 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

32 400 299 940 293 460 286 980 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

    Vågan gravplass 
 

312 500 0 0 0 

        Renter og avdrag 
 

4 219 23 745 23 323 22 901 

        Andre driftskonsekvenser 
 

0 0 0 0 

 

 

1.9 Skattevedtak 2016 

Hjemmel for utskriving av eiendomsskatt er Eiendsomsskatteloven § 2 og 3. I medhold av 

eiendomsskatteloven § 3 og 4 videreføres i 2016 utskriving av eiendomsskatt på verker og bruk samt 

anlegg i sjø. Eiendomsskattesatsen skal være på 7 promille. 

 

1.10 Skatteøret 

Skatteøret fastsettes til høyeste sats. Skatteinngangen fastsettes for 2016 til kr. 142 910 000 i henhold 

til Regjeringens forslag til statsbudsjett og til KS sin prognosemodell. Nybygg og nyanlegg forutsettes 

finansiert i samsvar med oversikt og vurderinger i budsjett- og handlingsplandokumentet.  

 

Vedlegg: 

 

1. Budsjettskjema 1 A 2016 – 2019 

2. Budsjettskjema 1 B 2016 – 2019 

3. Budsjettskjema 2 A og 2 B 

4. Hovedoversikt, forslag til investeringer 2016 – 2019 

5. Hovedoversikt, forslag til driftstiltak fra virksomhetene 2016 – 2019 

6. Forslag til driftsbudsjett fra Frøya sokn.  
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Øvrige dokumenter som vedlagt: 

15/1577-1 BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSPROGRAM VERBAL DEL 

2016 - 2019  

 

 

Saksopplysninger:   

 

Kommunens inntekter og utgifter 

Budsjettet for 2016 og handlingsprogram 2016 – 2019 bygger på de forutsetningene som følger av vedtatt 

handlingsprogram for 2015 – 2018. De politiske vedtakene som ble gjort i forbindelse med behandlingen av 

budsjettet for 2015, og som har effekter for 2016 – 2019, er innarbeidet i dette budsjettet. Frie inntekter øker 

med 3,8 prosent i forhold til revidert statsbudsjett. Anslag på frie midler for Frøya kommune er på kr. 

268 081 000,- 

 

Frøya kommune har et utgiftsbehov som er 8 prosent høyere enn landsgjennomsnittet. Indeks for beregnet 

utgiftsbehov skal motvirke forskjeller som skyldes at kommunen har ulike kostnader for å yte lovpålagte 

tjenester og innfri minstestandaren m.m. Slike kostnader kalles utgiftsbehov og det er lagt opp til at de statlige 

rammetilskuddene skal kompensere for variasjonene i utgiftsbehovet.  

 

Distriktstilskudd i Sør-Norge skal ivareta kommuner med svak samfunnsmessig utvikling. Denne utvikling er 

basert på distriktsindeksen (DI) basert på geografi, demografi, arbeidsmarked og levekår. Frøya kommune får en 

reduksjon på kr. 3,9 millioner i rammetilskuddet, fra 2015 – 2016, grunnet postitiv samfunnsutvikling.  

 

Netto driftsresultat 

Rådmannens forslag til budsjett for 2016 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på 4,0 prosent av 

driftsinntektene.  

 

Lønn og pris 

Effekten av lønnsoppgjøret i 2015 er lagt inn i budsjettet for 2016. For hovedoppgjøret i 2016 er det avsatt 3 

millioner kroner. Dette kan virke noe lavt i forhold til tidligere år, men lønnsveksten er basert på Regjeringens 

forslag til statsbudsjett på 2,7 prosent.  

 

Pensjonspremie og arbeidsgiveravgift 

Arbeidsgiveravgiften er på 5,1 prosent. Pensjonspremien i budsjettet for 2016 settes for KLP til 21,02 prosent og 

for SPK til 13,55 prosent. Disse inkluderer arbeidstakers andel på 2 prosent.  

 

Låneopptak og renteforutsetninger 

Investeringene som legges til grunn i budsjettforslaget vil medføre et samlet låneopptak over fire år på kr. 

118 776 000. Det budsjetteres med renter og avdrag på kr. 9 498 850 tilknyttet de nye investeringene i 

fireårsperioden. Total gjeldsbelastning ved utgangen av handlingsplanperioden vil være kr 831 233 00,- 

 

Oversikt:   

 2015 2016 2017 2018 2019 

Lån IB 715 096 794 460 813 174 821 439 812 633 

Nye lån 104 125   44 926   35 850   19 400   18 600 

Avdrag   24 761   26 212   27 585   28 206   28 721 

 

 

Kommunens rentekostnad beregnes ut fra følgende gjennomsnittlige rentesatser:  

 

 201

6 

201

7 

201

8 

201

9 

Lån med flytende rente 1,85 1,30 1,55 2,05 

Lån med fast rente 3,60 3,60 3,60 3,60 
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Inntektsforutsetninger 

Vekst i frie inntekter for 2016 er som foreslått i statsbudsjett for 2016. Skatteinngangen for Frøya 

forutsettes/settes til 1,1 prosentpoeng høyere enn landet for øvrig.  

 

Kapitalfond 

Frøya kommune valgte å selge sine B-aksjer i Trønder Energi i 2004 og 90 millioner ble i sin helhet investert i 

verdipapirer. Det budsjetteres i 2016 og økonomiplanperioden for 2016 – 2019 med 5 millioner kroner i årlig 

avkastning. For å balansere budsjett 2016 er det fulgt samme avsetning som for 2015 med kr. 1 880 485. For å 

sikre seg mot år med svak avkastning eller tap er det satt som mål at bufferfondet skal utgjøre 13 prosent av 

portefoljens markedsverdi. Kommunen vil følge utviklingen innenfor dette inntektområde nøye, da området er 

vanskelig å prognostisere.  

Kommunen hadde pr 01.01.15 kr. 158, 4 millioner kroner i kapitalfond. Avkastningen i 2014 ble på 12,4 

millioner kroner.  

Avkastning pr oktober 2015 er på 3,7 prosent, som Grieg Investor anser som meget bra hensyntatt bankrente og 

en litt turbulent høst i finansmarkedene. Uttak fra porteføljen i 2015 var på kr. 38 millioner kroner for å styrke 

likviditeten i kommunen. Gjennomsnittlig avkastning pr år siste 10 år er 6 prosent.  

Budsjettert avkastning for 2016 er på 4,2 prosent.  

 

Reserverte tilleggsbevilgninger 

Det er avsatt kr. 415 000 for hvert år i planperioden til reserverte tilleggsbevilgninger.  

 

Prioriteringer  

Rådmannen har, for budsjett 2016, valgt å prioritere å videreføre dagens drift innenfor alle rammeområdene, 

med unntak av at kr. 300 000,- er overført fra kultur til Nordskag oppvekstsenter for å styre 

språkproblematikken.  Nye tiltak må i det store og hele løses innenfor eksisterende rammer eller omprioriteringer 

innenfor rammeområdene.  

 

I en økonomiplan med handlingsprogram vil alltid behovene overstige hva den økonomiske rammen har 

mulighet for å romme. Som verbal del beskriver, viser virksomhetenes forslag og ønsker, at utfordringene er 

mange og komplekse.  

 

Rådmannen har prioritert følgende nye driftstiltak for 2016: 

 

 Virksomheten Familie, helse- og rehabilitering styrkes med 1 årsverk kommunal fysioterapeut  

 Tolketjenester innen oppvekst og helse med kr. 200 000.- 

 Tidlig innsatsmidler på kr. 1,5 millioner omdisponeres til 2 årsverk fra barneverntjenesten inn i 

helsestasjonstjenesten med fokus på forebyggende arbeid og tidlig innsats.  

 Sistranda skole styrkes med 4 lærerårsverk grunnet lovpålagte tjenester fram til sommeren 2016. 

 

I tillegg er det lagt inn følgende forslag i konsekvensjustert budsjett:  

 

 0,50 årsverk privat fysioterapeut (driftsavtale).  

 Nordskag oppvekstsenter styrkes med 0,80 årsverk lærerstilling grunnet lovpålagte tjenester.  

 Nordskag oppvekstsenter styrkes også med kr. 300 000,- (omdisponert fra kultur og næring) til 

utfordringer knyttet til språk.  

 Tekniske tjenester styrkes med 1 årsverk som avdelingleder drift, 1,60 årsverk på VAR 

(selvfinansierende), økt renhold på 1,16 årsverk og 0,40 årsverk til vaktmestertjenesten.  

 

Vurdering: 

 

Tallene fra SSB viser at antall innbyggere på Frøya fortsetter å øke, og det forventes vekst i et langsiktig 

perspektiv, særs med innvandring. Økt antall innbyggere er positivt, men økt tilflytning og innvandring gir også 

kommunen utfordringer. Kommunens velferdstilbud utfordres på grunn av dette, både med hensyn til kapasitet 

og kvalitet.  

 

Frøya kommunes visjon og overordnede mål i samfunnsplanen er svært ambisiøse. For å nå disse målene i årene 

som kommer må kommunen derfor være innovativ, både med måten det arbeides på, og hvordan vi samhandler 
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med innbyggerne. Ut fra dette må det tas kloke valg, - sammen, på hvordan vårt tjenestetilbud skal løses 

fremover.  

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 17.11.2015 sak 159/15 

 

Vedtak: 

 

1.1 Formannskapets forslag til budsjett for 2016 vedtas slik det går fram av spesifisert driftsbudsjett og 

investeringsbudsjett, med vedlegg, og handlingsplandokumentet. Første år i handlingsplanen vedtas som 

budsjett for 2016 for alle rammeområdene.  

 

Enstemmig. 

 

1.2 Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapets forslag til investerings- og 

finansieringsplan for 2016. Rådmann gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å 

inngå de nødvendige låneavtaler. Fullmakten gjelder også refinansiering av lån innenfor tidligere vedtatt 

nedbetalingstid.  

 

Enstemmig. 

 

1.3 Kommunestyret vedtar å låne 20 millioner kroner i startlånmidler til videre utlåning i 2016. 

 

Enstemmig. 

 

1.4 Kommunestyret slutter seg til rådmannens forslag med vedlagte endringer til økonomiplan med 

handlingsprogram 2016 – 2019. 

 
 

- - 

2016 2017 2018 2019 

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett  259 011 1 900 768 2 696 449 3 310 466 

Valgte driftstiltak  1 980 618 612 826 612 826 612 826 

- 

Valgte tiltak 

- 

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett  259 011 1 900 768 2 696 449 3 310 466 

    Formannskapets innstilling  259 011 1 900 768 2 696 449 3 310 466 

- 

1100 Rådmannskontor     3 035 997 3 035 997 3 035 997 3 035 997 

    Etablering av fastfiber fra Telenor  50 000 50 000 50 000 50 000 

        IKT (1102)  50 000 50 000 50 000 50 000 

    Rammeområdet oppvekst  3 398 997 3 398 997 3 398 997 3 398 997 

        Rådmannskontor (1100)  3 398 997 3 398 997 3 398 997 3 398 997 

    Skoleskyss  -413 000 -413 000 -413 000 -413 000 

        Rådmannskontor (1100)  -413 000 -413 000 -413 000 -413 000 

1100: Vedtatt med 4 mot 3 avgitt av H og V      

E 

2400 Nordskag oppvekstssenter   200 000 200 000 200 000 200 000 
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    Tolketjeneste  200 000 200 000 200 000 200 000 

        Nordskag oppvekstssenter (2400)  200 000 200 000 200 000 200 000 

2400: Enstemmig.      

- 

2500 Sistranda skole  1 367 792 0 0 0 

    Bemanning 4 nye stillinger  1 367 792 0 0 0 

        Sistranda skole (2500)  1 367 792 0 0 0 

2500: Enstemmig.      

- 

3100 Familie, Helse og Rehab  339 992 339 992 339 992 339 992 

    Fysioterapeut  339 992 339 992 339 992 339 992 

        Fysioterapi/hjelpemidler (3107)  339 992 339 992 339 992 339 992 

3100: Enstemmig      

- 

3200 Interkommunal barnevernstjeneste  -1 200 979 -1 200 979 -1 200 979 -1 200 979 

    Overføringer 2 stillinger  -1 200 979 -1 200 979 -1 200 979 -1 200 979 

        Interkommunal barnevernstjeneste (3200)  -1 200 979 -1 200 979 -1 200 979 -1 200 979 

3200: Vedtatt med 4 mot 3 avgitt av H og V.      

- 

3500 Funksjonshemmede  93 007 93 007 93 007 93 007 

    Økning 1 dag demente  60 426 60 426 60 426 60 426 

        Dagsenter Kontakten (3506)  60 426 60 426 60 426 60 426 

    Økt sats støttekontakter  32 581 32 581 32 581 32 581 

        Fellesadm funksjonshemmede (3505)  32 581 32 581 32 581 32 581 

3500: Enstemmig.      

- 

5100 Tekniske tjenester  -694 906 -694 906 -694 906 -694 906 

    Avdelingsleder drift  -694 906 -694 906 -694 906 -694 906 

        Tekniske tjenester (5100)  -694 906 -694 906 -694 906 -694 906 

5100: Enstemmig.      

- 

8000 Frie inntekter.  -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 

    Økt skatteanslag 1  -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 

        Frie inntekter. (8000)  -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 

8000: Enstemmig.      

- 

9000 Finans  -160 285 -160 285 -160 285 -160 285 
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    Rentereduskjon  -160 285 -160 285 -160 285 -160 285 

        Finans (9000)  -160 285 -160 285 -160 285 -160 285 

9000: Vedtatt med 4 mot 3 stemmer avgitt av H og V.      

 

 

1.5 Rådmann gis fullmakt til å foreta tekniske opprettinger av budsjett med vedlegg der det er nødvendig. 

  

Enstemmig. 

 

1.6 Rådmann pålegges å oversende budsjett- og økonomiplan med handlingsprogram til Fylkesmannen med 

tilhørende pålagte vedlegg.  

 

Enstemmig. 

 

1.7 Ytterligere effektiviseringstiltak, kostnadsreduksjoner og reduksjon av driftsutgifer må vurderes kontinuerlig 

i hele handlingsplanperioden. 

 

       Enstemmig. 

  

1.8 Investeringsbudsjett 

Omforent forslag til investeringsbudsjett: 

 
 

-År 
- 

2016 2017 2018 2019 

- 

Sum investeringer valgte tiltak  44 170 000 36 850 000 19 500 000 19 500 000 

Sum fond  -6 000 000 -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000 

Momskompensasjon på investeringer  -3 484 000 -2 020 000 -1 200 000 -1 200 000 

Sum lån  -34 686 000 -32 830 000 -16 300 000 -16 300 000 

Sum renter og avdrag  259 011 1 900 768 2 696 449 3 310 466 

Netto driftskonsekvenser  259 011 1 900 768 2 696 449 3 310 466 

Valgte tiltak 

- 

Sum investeringer valgte tiltak  44 170 000 36 850 000 19 500 000 19 500 000 

    Adresseprosjektet  220 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  2 376 9 063 8 944 8 826 

    Ajourhold kart (Geovekstprosjekt)  250 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  2 700 44 590 43 510 42 430 

    Asfaltering kommunale veier  1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

        Renter og avdrag  10 800 71 590 131 300 189 930 

    Avløpsutbygging  2 000 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 

        Renter og avdrag  0 0 0 0 

    Bygging av kommunale utleieboliger  5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 

        Renter og avdrag  67 500 324 969 579 063 829 782 

    Bygging av vei Midtsian - Yttersian  0 3 000 000 0 0 
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        Renter og avdrag  0 32 400 123 585 121 965 

    Bytte av nettverks komponenter(switcher og routere)  300 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  3 240 53 508 52 212 50 916 

    Digitalisering av bygnings- og delingsarkiv  1 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  10 800 99 980 97 820 95 660 

    Dyrøy oppvekstsenter - ombygging  2 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  21 600 82 390 81 310 80 230 

    FKK-senter - mobilt lydanlegg  150 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  1 620 14 997 14 673 14 349 

    Friluftlivets år kommune  200 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  2 160 19 996 19 564 19 132 

    Fysisk utforming OSK  150 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  1 620 14 997 14 673 14 349 

    Gravemaskin  250 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  2 700 24 995 24 455 23 915 

    Helhetlig idrettspark utstyr til Basishall  1 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  10 800 99 980 97 820 95 660 

    Innkjøp ansattpcer  500 000 500 000 500 000 500 000 

        Renter og avdrag  5 400 94 580 181 600 266 460 

    Innkjøp elevpcer  500 000 500 000 500 000 500 000 

        Renter og avdrag  5 400 94 580 181 600 266 460 

    Kombinert tankvogn brann/vannverk  0 1 000 000 0 0 

        Renter og avdrag  0 10 800 60 790 59 710 

    Kummer, høydebasseng og ledningsnett  1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

        Renter og avdrag  0 0 0 0 

    Kvalitetsheving DEK  250 000 250 000 0 0 

        Renter og avdrag  3 375 16 249 25 578 25 240 

    Ny GPS totalstasjon  300 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  3 240 29 994 29 346 28 698 

    Ny kommunikasjonsløsning  500 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  5 400 89 180 87 020 84 860 

    Ny skoleportal  200 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  2 160 35 672 34 808 33 944 

    Ny vannledning Nordhammervika-Hamarvik-

Skarpneset-Nordskag 

 0 10 000 000 0 0 

        Renter og avdrag  0 0 0 0 

    Nytt høydebasseng - Bergheia  6 000 000 3 000 000 0 0 
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        Renter og avdrag  0 0 0 0 

    Opprydding kommunale 

avløpsledninger/overvannsproblemer - spesielt 

Sistranda 2015 

 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 

        Renter og avdrag  0 0 0 0 

    Påkostninger kommunale bygg i henhold til 

vedlikeholdsplan 

 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

        Renter og avdrag  43 200 207 980 370 600 531 060 

    Rammeplan avløp  500 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  0 0 0 0 

    Rehabilitering eternittledninger  1 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    Rehabilitering høydebasseng  3 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  0 0 0 0 

    Smartboard skolene  100 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  1 080 9 998 9 782 9 566 

    Startlån  0 0 0 0 

        Renter og avdrag  0 0 0 0 

    Sykesenger  100 000 100 000 0 0 

        Renter og avdrag  1 080 18 916 35 240 34 376 

    Trafikksikkerhetstiltak  500 000 500 000 500 000 500 000 

        Renter og avdrag  0 0 0 0 

    Utbedringer tak Sletta kirke  1 500 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  16 200 91 185 89 565 87 945 

    Utredning vedlikeholdskostnader kirken  200 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  2 160 8 239 8 131 8 023 

    Utvidelse av renseanlegg Kirkdalsvatnet  4 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  0 0 0 0 

    Varmesentral full finansiering Sistranda  3 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  32 400 299 940 293 460 286 980 

- 

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen 

- 

Usorterte tiltak      

    Erverv av grunn til Skarpneset næringsområde  0 0 0 0 

        Renter og avdrag  0 0 0 0 
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    Frøyahallen  digital reklame  0 100 000 100 000 0 

        Renter og avdrag  0 0 0 0 

    Frøyahallen  sekretariat og tidtakerutstyr  200 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  2 160 19 996 19 564 19 132 

    Handikaptilpassing Hallaren kirke  150 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  1 620 6 180 6 098 6 018 

    Intranett  550 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  5 940 98 098 95 722 93 346 

    Ny flytebrygge Inntian havn - kommunal kai  500 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  5 400 30 395 29 855 29 315 

    Ny telefoni løsning/digital kommunikasjon internt og eksternt  500 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  5 400 49 990 48 910 47 830 

    Nytt høydebasseng - Bremnestuva  0 0 0 0 

        Renter og avdrag  0 0 0 0 

    Svømmehallen  modernisering  0 100 000 0 100 000 

        Renter og avdrag  0 1 080 4 120 5 146 

    Tilskudd brannutstyr - Gjæsingen  150 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  0 0 0 0 

    Titran kapell  250 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  2 700 15 198 14 928 14 658 

    Utbedring av kommunale kaier  0 1 000 000 1 000 000 0 

        Renter og avdrag  0 10 800 51 995 81 850 

    Utbygging Beinskardet - byggetrinn 2  4 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  43 200 164 780 162 620 160 460 

    Utbygging helhetlig idrettspark Frøya storhall  0 0 0 0 

        Renter og avdrag  0 0 0 0 

    Utvidelse av Nordhamarvik gravplass  250 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  2 700 15 198 14 928 14 658 

    Vågan gravplass  250 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  2 700 15 198 14 928 14 658 

 

Enstemmig. 

 

 

 

Verbal del budsjett 2016. 
 

1. Rammeområde rådmann: 

 

Rådmannen bes om å etablere et prosjekt rettet mot det å rekruttere og beholde kvalifisert personell, med spesiell 

fokus på de områder som har de største utfordringene. Det bes forberedt en sak til administrasjonsutvalget. 
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Skatteanslaget økes med kr 1 000 000,- 

Rentekostnader reduseres med kr 160 000,-  

50 000 til fiberkabel legges inn 

Plan for rullering av pc`er for ansatte etableres, jfr budsjetterte investeringsmidler i langtidsperioden. 

 

Enstemmig. 

 

2. Rammeområde oppvekst posisjon: 

 

Budsjett oppvekst økes med 3,4 mill(ca 5% økning)  i tillegg til rådmannens forslag som innebærer en økning på ca 3 

stillinger( 80% st nordskaget, 2 st med helårsvirkning Sistranda skole, 300 000 kr til styrking av språkopplæring)  I 

denne summen ligger en overføring av 1,2 mill fra familie og helse, jfr overtallige ved barnevernstjenesten. 

Hovedfokus for bruk av de økte midlene skal være: 

Videreføring av tidlig innsats, dvs styrking av bemanningen i barnehage og småskolen. 

I tillegg skal midlene brukes til å styrke fokuset på grunnleggende lese og skriveferdigheter. 

Det forventes at samarbeid hjem og skole settes i fokus, samt at tverrfaglig samarbeid får større fokus fremover. 

En stilling som barnevernskonsulent settes inn ved Sistranda skole. Den andre barnevernstillingen får 

tilsettingsforhold ved Nabeita oppvekstsenter, men skal fungere som en ressurs også for de øvrige enhetene innenfor 

oppvekst. Stillingene etableres som prosjektstillinger over to år og evalueres grundig midtveis og ved periodens slutt. 

De iverksatte tiltak følges tett av hovedutvalg drift fremover. 

 

Med tanke på hærverkssituasjonen ved Sistranda skole ber vi om at vedtak i forbindelse med budsjettbehandlingen for 

2015 tas tak i. 

 

Skoleskyss reduseres med kr 413 000,-. Dette tilsvarer mindreforbruket i 2015. 

 

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer avgott av H og V. 

 

2. Rammeområde oppvekst opposisjon: 

 

Budsjett oppvekst økes med 3,4 mill. kr. Til varig styrking av grunnbemanningen. 

Tidlig innsats viderføres med årlig bevilgning på 1,5 mill. kr. 

 

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

 

3. Rammeområde familie og helse: 

 

Lønn støttekontakt økes med kr 31 000. Dette gjør det mulig å følge KS sine satser i forhold til lønn støttekontakter. 

 

Dagsenter demente utvider sitt tilbud med en dag i uka. Dette medfører en merkostnad på 

 kr 60 000,-. 

 

Vi har et sterkt behov for å øke fokuset på eldreomsorgen, men erkjenner at dette ikke er mulig på nåværende 

tidspunkt pga pågående prosjekt innenfor området. Vi ber om at resultatet av prosjektet morgensdagens omsorg  

fremlegges for politisk behandling så fort dette er mulig. 

Samtidig ber vi om at PLO har fokus fremover på heltidskultur, noe som sannsynligvis innebærer at tjenesten må 

gjøre noen endringer i organisering og turnus. 

 

Stillinger foreslått under helsesøstertjenesten legges direkte inn i rammeområde oppvekst, dvs at helsesøstertjenesten 

ikke økes som foreslått fra rådmannen. 

 

Enstemmig. 

 

4. Rammeområde tekniske tjenester 

 

Avdelingsleder drift tas ut med kr 695 000,-. 

Teknisk oppfordres til å se på egen organisering i forhold til ulike vaktordninger med tanke på å samordne for å oppnå 

synergieffekter. 
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Vi ber om at rehabiliteringsbehovet ved Sistranda svømmehall og Frøya sykehjem utredes og legges frem for 

hovedutvalg for drift så snart som mulig. 

 

Enstemmig. 

 

5. Kirken Den Norske 

 

Det er forelagt oss endel behov knyttet til ulike kirkebygg( Sletta kirke og Sula kapell) og Nordhammarvik gravplass. 

Usikkerheten rundt kostnader er såpass stor at vi velger kun å legge inn begrensede bevilgninger til utredning 

foreløpig. 

 
Enstemmig. 

 
Formannskapets behandling i møte 17 og 18.11 15: 

 
Følgende omforente forslag til innstilling ble fremmet: 

 ---- 

 

-År 
- 

2016 2017 2018 2019 

- 

Sum investeringer valgte tiltak  44 170 000 36 850 000 19 500 000 19 500 000 

Sum fond  -6 000 000 -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000 

Momskompensasjon på investeringer  -3 484 000 -2 020 000 -1 200 000 -1 200 000 

Sum lån  -34 686 000 -32 830 000 -16 300 000 -16 300 000 

Sum renter og avdrag  259 011 1 900 768 2 696 449 3 310 466 

Netto driftskonsekvenser  259 011 1 900 768 2 696 449 3 310 466 

 

Valgte tiltak 

- 

Sum investeringer valgte tiltak  44 170 000 36 850 000 19 500 000 19 500 000 

    Adresseprosjektet  220 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  2 376 9 063 8 944 8 826 

    Ajourhold kart (Geovekstprosjekt)  250 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  2 700 44 590 43 510 42 430 

    Asfaltering kommunale veier  1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

        Renter og avdrag  10 800 71 590 131 300 189 930 

    Avløpsutbygging  2 000 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 

        Renter og avdrag  0 0 0 0 

    Bygging av kommunale utleieboliger  5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 

        Renter og avdrag  67 500 324 969 579 063 829 782 

    Bygging av vei Midtsian - Yttersian  0 3 000 000 0 0 

        Renter og avdrag  0 32 400 123 585 121 965 

    Bytte av nettverks komponenter(switcher og 

routere) 

 300 000 0 0 0 
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        Renter og avdrag  3 240 53 508 52 212 50 916 

    Digitalisering av bygnings- og delingsarkiv  1 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  10 800 99 980 97 820 95 660 

    Dyrøy oppvekstsenter - ombygging  2 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  21 600 82 390 81 310 80 230 

    FKK-senter - mobilt lydanlegg  150 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  1 620 14 997 14 673 14 349 

    Friluftlivets år kommune  200 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  2 160 19 996 19 564 19 132 

    Fysisk utforming OSK  150 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  1 620 14 997 14 673 14 349 

    Gravemaskin  250 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  2 700 24 995 24 455 23 915 

    Helhetlig idrettspark utstyr til Basishall  1 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  10 800 99 980 97 820 95 660 

    Innkjøp ansattpcer  500 000 500 000 500 000 500 000 

        Renter og avdrag  5 400 94 580 181 600 266 460 

    Innkjøp elevpcer  500 000 500 000 500 000 500 000 

        Renter og avdrag  5 400 94 580 181 600 266 460 

    Kombinert tankvogn brann/vannverk  0 1 000 000 0 0 

        Renter og avdrag  0 10 800 60 790 59 710 

    Kummer, høydebasseng og ledningsnett  1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

        Renter og avdrag  0 0 0 0 

    Kvalitetsheving DEK  250 000 250 000 0 0 

        Renter og avdrag  3 375 16 249 25 578 25 240 

    Ny GPS totalstasjon  300 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  3 240 29 994 29 346 28 698 

    Ny kommunikasjonsløsning  500 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  5 400 89 180 87 020 84 860 

    Ny skoleportal  200 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  2 160 35 672 34 808 33 944 

    Ny vannledning Nordhammervika-Hamarvik-

Skarpneset-Nordskag 

 0 10 000 000 0 0 

        Renter og avdrag  0 0 0 0 

    Nytt høydebasseng - Bergheia  6 000 000 3 000 000 0 0 

        Renter og avdrag  0 0 0 0 

    Opprydding kommunale  3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 
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avløpsledninger/overvannsproblemer - spesielt 

Sistranda 2015 

        Renter og avdrag  0 0 0 0 

    Påkostninger kommunale bygg i henhold til 

vedlikeholdsplan 

 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

        Renter og avdrag  43 200 207 980 370 600 531 060 

    Rammeplan avløp  500 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  0 0 0 0 

    Rehabilitering eternittledninger  1 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    Rehabilitering høydebasseng  3 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  0 0 0 0 

    Smartboard skolene  100 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  1 080 9 998 9 782 9 566 

    Startlån  0 0 0 0 

        Renter og avdrag  0 0 0 0 

    Sykesenger  100 000 100 000 0 0 

        Renter og avdrag  1 080 18 916 35 240 34 376 

    Trafikksikkerhetstiltak  500 000 500 000 500 000 500 000 

        Renter og avdrag  0 0 0 0 

    Utbedringer tak Sletta kirke  1 500 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  16 200 91 185 89 565 87 945 

    Utredning vedlikeholdskostnader kirken  200 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  2 160 8 239 8 131 8 023 

    Utvidelse av renseanlegg Kirkdalsvatnet  4 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  0 0 0 0 

    Varmesentral full finansiering Sistranda  3 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  32 400 299 940 293 460 286 980 

- 

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen 

- 

Usorterte tiltak      

    Erverv av grunn til Skarpneset næringsområde  0 0 0 0 

        Renter og avdrag  0 0 0 0 

    Frøyahallen  digital reklame  0 100 000 100 000 0 

        Renter og avdrag  0 0 0 0 
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    Frøyahallen  sekretariat og tidtakerutstyr  200 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  2 160 19 996 19 564 19 132 

    Handikaptilpassing Hallaren kirke  150 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  1 620 6 180 6 098 6 018 

    Intranett  550 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  5 940 98 098 95 722 93 346 

    Ny flytebrygge Inntian havn - kommunal kai  500 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  5 400 30 395 29 855 29 315 

    Ny telefoni løsning/digital kommunikasjon internt og eksternt  500 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  5 400 49 990 48 910 47 830 

    Nytt høydebasseng - Bremnestuva  0 0 0 0 

        Renter og avdrag  0 0 0 0 

    Svømmehallen  modernisering  0 100 000 0 100 000 

        Renter og avdrag  0 1 080 4 120 5 146 

    Tilskudd brannutstyr - Gjæsingen  150 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  0 0 0 0 

    Titran kapell  250 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  2 700 15 198 14 928 14 658 

    Utbedring av kommunale kaier  0 1 000 000 1 000 000 0 

        Renter og avdrag  0 10 800 51 995 81 850 

    Utbygging Beinskardet - byggetrinn 2  4 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  43 200 164 780 162 620 160 460 

    Utbygging helhetlig idrettspark Frøya storhall  0 0 0 0 

        Renter og avdrag  0 0 0 0 

    Utvidelse av Nordhamarvik gravplass  250 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  2 700 15 198 14 928 14 658 

    Vågan gravplass  250 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  2 700 15 198 14 928 14 658 
 

 ---- 

 

- 

 

Rådmannens investeringsforslag:  Falt enstemmig. 

 

 

Følgende forslag til verbal del ble fremet av Ap:  

 

Endringer Budsjett 2016 

 

1. Rammeområde rådmann: 

 



Saknr: 172/15 

Rådmannen bes om å etablere et prosjekt rettet mot det å rekruttere og beholde kvalifisert personell, med spesiell 

fokus på de områder som har de største utfordringene. Det bes forberedt en sak til administrasjonsutvalget. 

 

Skatteanslaget økes med kr 1 000 000,- 

Rentekostnader reduseres med kr 160 000,-  

50 000 til fiberkabel legges inn 

Plan for rullering av pc`er for ansatte etableres, jfr budsjetterte investeringsmidler i langtidsperioden. 

 

Enstemmig. 

 

2. Rammeområde oppvekst posisjon: 

 

Budsjett oppvekst økes med 3,4 mill(ca 5% økning)  i tillegg til rådmannens forslag som innebærer en økning på 

ca 3 stillinger( 80% st nordskaget, 2 st med helårsvirkning Sistranda skole, 300 000 kr til styrking av 

språkopplæring)  I denne summen ligger en overføring av 1,2 mill fra familie og helse, jfr overtallige ved 

barnevernstjenesten. 

Hovedfokus for bruk av de økte midlene skal være: 

Videreføring av tidlig innsats, dvs styrking av bemanningen i barnehage og småskolen. 

I tillegg skal midlene brukes til å styrke fokuset på grunnleggende lese og skriveferdigheter. 

Det forventes at samarbeid hjem og skole settes i fokus, samt at tverrfaglig samarbeid får større fokus fremover. 

En stilling som barnevernskonsulent settes inn ved Sistranda skole. Den andre barnevernstillingen får 

tilsettingsforhold ved Nabeita oppvekstsenter, men skal fungere som en ressurs også for de øvrige enhetene 

innenfor oppvekst. Stillingene etableres som prosjektstillinger over to år og evalueres grundig midtveis og ved 

periodens slutt. 

De iverksatte tiltak følges tett av hovedutvalg drift fremover. 

 

Med tanke på hærverkssituasjonen ved Sistranda skole ber vi om at vedtak i forbindelse med 

budsjettbehandlingen for 2015 tas tak i. 

 

Skoleskyss reduseres med kr 413 000,-. Dette tilsvarer mindreforbruket i 2015. 

 

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer avgott av H og V. 

 

2. Rammeområde oppvekst opposisjon: 

 

Budsjett oppvekst økes med 3,4 mill. kr. Til varig styrking av grunnbemanningen. 

Tidlig innsats viderføres med årlig bevilgning på 1,5 mill. kr. 

 

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

 

3. Rammeområde familie og helse: 

 

Lønn støttekontakt økes med kr 31 000. Dette gjør det mulig å følge KS sine satser i forhold til lønn 

støttekontakter. 

 

Dagsenter demente utvider sitt tilbud med en dag i uka. Dette medfører en merkostnad på 

 kr 60 000,-. 

 

Vi har et sterkt behov for å øke fokuset på eldreomsorgen, men erkjenner at dette ikke er mulig på nåværende 

tidspunkt pga pågående prosjekt innenfor området. Vi ber om at resultatet av prosjektet morgensdagens omsorg  

fremlegges for politisk behandling så fort dette er mulig. 

Samtidig ber vi om at PLO har fokus fremover på heltidskultur, noe som sannsynligvis innebærer at tjenesten må 

gjøre noen endringer i organisering og turnus. 

 

Stillinger foreslått under helsesøstertjenesten legges direkte inn i rammeområde oppvekst, dvs at 

helsesøstertjenesten ikke økes som foreslått fra rådmannen. 

 

Enstemmig. 

 



Saknr: 172/15 

4. Rammeområde tekniske tjenester 

 

Avdelingsleder drift tas ut med kr 695 000,-. 

Teknisk oppfordres til å se på egen organisering i forhold til ulike vaktordninger med tanke på å samordne for å 

oppnå synergieffekter. 

Vi ber om at rehabiliteringsbehovet ved Sistranda svømmehall og Frøya sykehjem utredes og legges frem for 

hovedutvalg for drift så snart som mulig. 

 

Enstemmig. 

 

5. Kirken Den Norske 

 

Det er forelagt oss endel behov knyttet til ulike kirkebygg( Sletta kirke og Sula kapell) og Nordhammarvik 

gravplass. Usikkerheten rundt kostnader er såpass stor at vi velger kun å legge inn begrensede bevilgninger til 

utredning foreløpig. 

 
Enstemmig. 
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FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

10.12.2015 

Arkivsaksnr: 

15/1806 

Sak nr: 

173/15 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033  

Gradering: 

 

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

173/15 Kommunestyret 10.12.2015 

 

 

ORDFØRERENS ORIENTERING  

 

 

INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYREMØTE 26.11.2015  

Grønne konsesjoner og disponering av midler 

Frøya kommune har mottatt over 20 millioner fra runden med Grønne konsesjoner. 

Midlene er kommet i april og det er ikke vedtak på hvordan midlene skal avsettes i det kommunalebudsjett. En 

ser også at det brukes av midlene underveis i økonomiplan året. Økonomireglementet for Frøya kommune sier 

noe om hvordan slike poster skal disponeres/føres i løpet av året, igjennom vedtak og budsjett justeringer. 

Frøya FrP ber kommunestyre si noe om føringer og avsettinger til fremtidige formål. 

Frøya kommune har økt gjeldsgraden betydelig, og store investeringer løftes opp for å ta imot de fremtidige 

utfordringer en industri kommune som Frøya har. 

Frøya FrP ønsker å opprettholde en trygg forutsigbar økonomi for innbyggerne i Frøya, slik at en ikke blir sårbar 

for eksempel rente endringer, og må starte store kutt som går utover de svakeste gruppene, ved eks. kutt i 

tjenestetilbud innen Helse/omsorg, oppvekst og barn/unge. 

FrP ønsker at kommunestyret debatterer bruken av disse midlene, og om midlene skal brukes til 

øktedriftsutgifter for kommunen, eller avsette/innvesteringer for fremtiden.  

Hvordan bør kommunen disponere midlene?  

Til fremtidige fond for økonomiske dårligere tider. Eller fond for nyetableringer, tilrettelegging innen fiskeri 

/rekrutteringer, andre nye næringer slik at man ikke er så sårbar for svingninger innen 

havbruksnæringen? Fiskerifond, Næringsfond, Bufferfond/rentefond, 

På bakgrunn av dette ønsker FrP at ordfører og kommunestyret tiltrer følgende forslag. 

Kommunestyret ber administrasjonen utrede prioriteringer som er kommende for kommunen på kort og 

lang sikt. 

MVH  

kommunestyrerepresentant Aleksander Søreng, FrP  
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FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

10.12.2015 

Arkivsaksnr: 

15/1807 

Sak nr: 

174/15 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033  

Gradering: 

 

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

174/15 Kommunestyret 10.12.2015 

 

 

RÅDMANNENS ORIENTERING  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 15/1804    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 26.11.15  

 

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra møtet 26.11.15 godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møtet 26.11.15 

 

Saksopplysninger:   

 

 

Vurdering: 

 

 

 

 

 

 

































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Kristin Strømskag Arkiv: 141  

Arkivsaksnr.: 14/1225    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR SISTRANDA  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 11-14 vedtar Frøya kommune at forslag til 

kommunedelplan for Sistranda sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn.  

 

 

Vedlegg: 

Planbeskrivelse med bestemmelser 

Plankart 

Konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse 

Innspill i tråd med gjeldende kommunedelplan 

Høringsinnspill angående kai/molo Midtsian 

 

Saksopplysninger:   

 

Bakgrunn:  

Planstrategi for Frøya kommune, vedtatt i 2012, peker på at kommunedelplan for Sistranda 

bør revideres i 2012/2013. Formannskapet vedtok i møte 14.10.14 å starte arbeidet med 

revidering av kommundelplan for Sistranda. Gjeldende kommunedelplan ble vedtatt 

25.06.09. 

 

Rådmannen har opprettet en arbeidsgruppe som har fulgt planarbeidet tett. Gruppa har bestått 

av: 

· Kommuneplanlegger (Jon Birger Johnsen/Kristin Strømskag) 

· Virksomhetsleder Teknisk (Sigrid Hansen/ Andreas Kvingedal) 

· Arealplanlegger (Jogeir Mikalsen/ Silje Meslo Lien) 

· Virksomhetsleder Kultur og næring (Maciej Karpinski) 

· Folkehelsekoordinator (Kristin Strømskag) 

· Seniorrådgiver (Andreas Kvingedal) 

 

Kommuneplanens arealdel har hjemmel i Plan og bygningsloven (PBL) av 2008 (LOV 2008-

06-27 nr. 71.) Den rettskraftige delen av planen består av plankart med tilhørende 

bestemmelser. Den juridiske virkningen framgår av PBL § 11-6. Virkningen er at det ikke er 



tillatt med nye tiltak eller utvidelse av eksiterende tiltak som er i strid med plankart med 

bestemmelser: 

 

· Plankartet viser hvor det er tillatt med utbygging – og til hvilket formål. 

· Bestemmelsene utdyper plankartet og beskriver hva som må detaljplanlegges videre, 

hva som må være oppfylt før en plan- eller byggesak kan avgjøres og under hvilke 

rammer utbygging og videre planlegging kan skje. 

 

Bestemmelsene inngår i samme dokument som planbeskrivelsen. Planbeskrivelsen utdyper 

planens juridiske virkning og redegjør for forholdet til vedtatte reguleringsplaner. Videre har 

den en kort beskrivelse av endringene i forhold til kommunedelplanen fra 2009. 

Ny kommunedelplan skal erstatte kommunedelplan fra 2009. Sistranda har vært og er i rask 

utvikling og det er knyttet mange interesser til arealbruken. Gjennom planarbeidet skal de 

ulike interessene komme fram og belyses, avveininger skal foretas for å komme fram til gode 

og helhetlige beslutninger om arealbruken. Det er utarbeidet konsekvensutredning (KU) og 

risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) som grunnlag for å vurdere endringer i planen. KU og 

ROS følger planen i ett samla dokument. 

 

Formål med prosessen: 

Det er redegjort for formålet med planarbeidet i fastsatt planprogram 26.08.2015, som er å 

finne på kommunes hjemmeside. Her presiseres at ulike folkehelsetiltak har vært viktige 

tema ved siden av å løse utbyggingsbehov som bl.a. småbåthavner, varierte boligtilbud og 

varierte næringsområder. 

 

Prosess: 

Det har blitt gjennomført en omfattende medvirkningsprosess i forbindelse med utarbeiding 

av planprogram og høringsutkast, jamfør PBL § 5-1.  I tillegg til folkemøte og åpne 

kontorkvelder, er det avholdt åpent møte for næringslivet og egne møter med særlige 

interessenter. Oppstart av planarbeidet er også annonsert i lokale medier, samt på 

kommunens hjemmeside. For utdypende opplysninger, se vedtatt planprogram. 

 

Barn og unges rett til medvirkning er særskilt påpekt i PBL § 5-1. I prosessen er det brukt 

verktøyet Barnetråkk for å sikre dette. Barnetråkk er et digitalt verktøy som gir oppdatert 

lokalkunnskap om barn og unges arealbruk. Registreringene blir til et temakart som passer 

inn i det øvrige plangrunnlaget til kommunen. Å ta i bruk kartgrunnlaget med barn og unges 

preferanser i nærmiljøet gir grunnlag for gode politiske beslutninger og bedre planlegging, 

samt at det dekker sentrale dokumentasjonskrav. Tjenesten registrerer: elevenes skolevei, 

steder de liker: aktiviteter og beskrivelser av steder og hva som bør endres: problemer, farer 

eller aktiviteter. 

 

Innspillene kommet i prosessen er vurdert av rådmannens arbeidsgruppe. Vurderingene er 

utdypet i konsekvensutredningen (se vedlegg). Innspillene som rådmannen har tilrådd er 

innarbeidet i planbeskrivelse med bestemmelser og plankart.  

 

Det har i tillegg kommet innspill som vurderes å være i tråd med gjeldende 

kommunedelplan. Disse er ikke inkludert i konsekvensutredningen, men ligger vedlagt i egen 

tabell.  

 

Forholdet til eldre planer 



Den nye kommunedelplanen bygger på kommunedelplan vedtatt i 2009. Denne ble utarbeidet 

etter Plan- og bygningsloven 1985. Konvertering til ny plan- og bygningslov (av 27.juni 

2008) har medført mindre endringer av formål som er utgått ihht. ny lov. Her er det tatt 

utgangspunkt i hvordan områdene faktisk brukes i dag. 

 

Fortsatt rettskraft for eldre reguleringsplaner 

Det foreligger flere relativt nye reguleringsplaner innenfor kommuneplanområdet. Dette 

gjelder for Ervika, Siholmen, deler av Midtsian, samt en del boligfelt og Nordhamarvik 

næringspark. Disse er gjengitt i planbeskrivelsen. De er dessuten tilgjengelige i kommunens 

karttjeneste. I følge § 11-6 i PBL vil framtidig arealbruk fastsatt i kommuneplan være 

bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak. Der det eventuelt blir motstrid 

mellom kommuneplan og eldre reguleringsplaner, er det kommuneplanen som gjelder. 

I ny kommunedelplan er i hovedsak vedtatte eldre reguleringsplaner vist som hensynssone 

etter PBL § 11-8f, Sone hvor gjeldende reguleringsplan skal gjelde. I den delen av sentrum 

som omfatter bl.a. idrettsanlegg, kommunehus og skoleanlegg, er det noen endringer/ 

justeringer i arealbruken. Her gjelder derfor kommundelplanen der det er motstrid med 

reguleringsplan vedtatt 07.08.1982. 

 

Reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde:  

· Blått kompetansesenter vedtatt 27.11.2014 (ikke registrert inn i kartbasen per 

30.11.2015), skal fortsatt gjelde. 

· Frøya kultur- og kompetansesenter vedtatt 25.01.2012, skal fortsatt gjelde. 

· Sistranda sentrum vedtatt 25.09.2007, skal fortsatt gjelde. 

· Beinskardet boligfelt, vedtatt 14.02.2012 , skal fortsatt gjelde. 

· Rabben vest, vedtatt 01.10.1998, skal fortsatt gjelde. 

· Rabbenfeltet, vedtatt 14.03.1985, skal fortsatt gjelde. 

· Rabben boligfelt, sist endret/vedtatt 25.02.99,skal fortsatt gjelde. 

· Reguleringsplaner for Nordhammarvik Næringspark, sist endret/vedtatt 20.06.2013, 

skal fortsatt gjelde. 

 

For arealer som omfattes av reguleringsplan Herredshus, Helsesenter m.m. vedtatt 

07.08.1982 gjelder kommuneplanen ved motstrid med denne reguleringsplanen. Det foreslås 

i kommunedelplanen endringer med utvidelse av areal til idrettsanlegg og endret fordeling av 

boliger/offentlig tjenesteyting, samt nye fortau og en mindre endring av kjøreatkomst til 

fotballhallen. 

 

Hovedinnhold i planen 

Under listes hovedendringene i høringsutkastet. For nærmere utdypning og vurderinger, se 

konsekvensutredning og planbeskrivelse med bestemmelser. 

 

Offentlig eller privat tjenesteyting 

Det er vurdert to områder til framtidig helsehus/boliger til pleietrengende: Beinskardet og 

Gulosmyran. Beinskardet vurderes å være mer gunstig enn Gulosmyran da det ligger 

nærmere sentrum på Midtsian. Beinskardet er nært eksisterende base for helsetjenester, og 

dette bidrar til å gjøre pleie- og omsorgstjenesten mer effektiv. Arealet vil dekke behovet i 

20-30 år.  

 

Områder som i kommunedelplanen fra 2009 var disponert til allmennyttig formål er nå vist 

som eksisterende områder for offentlig eller privat tjenesteyting. Dette gjelder: 



 Sistranda kystbarnehage og Rabben barnehage  

 Områder som tidligere var vist til offentlig formål på Midtsian nå vist til offentlig 

eller privat tjenesteyting, med unntak av noen mindre områder som er 

tilbakeført/omdisponert til boliger (B3) 

 

Boliger 

Frøya kommune er inne i en periode med sterk utvikling. Folketallet forventes å øke fra 4634 

per 01.01.2015 til 5500 i 2040.  

ÅR 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Folkemengde 

Frøya kommune 

4144 4215 4314 4326 4369 4506 4547 

Antall byggetillatelser 

boliger/leiligheter 

24 29 21 12 35 61 45 

Tabell: sammenheng befolkningsutvikling og oligbygging på Frøya i perioden 2008-2014 

 

Utviklingen i boligbygging og befolkningstall henger sammen. Tallene over gjelder hele 

kommunen. Med bakgrunn i erfaringer er det anslått at ca halvparten av boligbyggingen skjer 

på Sistranda. Framskrevet boligbyggeprognose for Sistranda gir ut fra dette et 

tilretteleggingsbehov for ca 25 boliger/leiligheter i året, dvs. 300 boliger i 12-årsperioden.  

 

Det er behov for å få avsatt områder med ulike boligformer. Det er her flere behov som skal 

imøtekommes: 

 Rimelige boliger  

 Sentrale og lettvinte boliger 

 Eneboliger  

 Sjønære boliger 

 Landlige eneboligtomter 

 

Innenfor vedtatte reguleringsplaner ligger det pr. i dag 92 boenheter som ikke er realisert. I 

tillegg ligger det en arealreserve til boligformål i gjeldende kommunedelplan på 150 daa hvor 

det ikke er utarbeidet reguleringsplan.  

Til sammen vel 200 daa fordelt på 10 områder er utredet til boligformål. Av dette er 7 

områder tilrådd, noen i redusert omfang. Disse tilsvarer 73 daa utbyggingsområde. 

 

Dette gir følgende reserve: 

Bolig/tomtereserve Sistranda Ervika 
Ferdig regulerte områder 92 tomter 0 tomter 

Avklart i tidligere kommune- 

Plan – ikke regulert 

100 daa  

(delvis fortetting) 

50 daa 

Ny kommuneplan 2015 66 daa 7 daa 

 

Følgende nye boligområder foreslås: 

Ervika/Dørvikan: Boliger i Ervika er ment å dekke etterspørsel etter mer landlige boliger.  

o Område B1 er nytt boligområde på 7 daa og ligger ca 2 km fra sentrum. Dette 

erstatter delvis område for spredt boligbygging fra kommundelplan 2009.  

o I tillegg videreføres også øvrige boligområder og områder for spredt 

boligbygging fra tidligere plan. 

 



Sentrumsnære boliger/Sistranda: Det foreslås 6 nye boligområder på til sammen 66 daa i 

tilknytning til sentrum. Områdene ligger i en avstand på inntil 1,4 km fra skoleområdet i 

sentrum.  

o B3 egner seg til leilighetsbygg/lavblokk. De øvrige områdene til tettere 

småhusbebyggelse.  

o B2 øvre del av Sivegen, 13,5 daa, med enkel forbindelse til skole/ sentrum og 

fritidsaktiviteter. Dette er utvidelse av eksisterende boligområde. 

o B3 a, b, c utgjør et sammenhengende område for hovedsaklig tett utbygging. 

Området er på 19,7 daa hvorav 6,7 daa er bebygd. Dette gir 13 daa uutnytta 

boligareal i direkte tilknytning til sentrum. B3 b er en omdisponering av 

gamle videregående skole.  

o B4 er en tilbakeføring til bolig (2,6 daa) i tilknytning til Grønnskagveien 32. 

Området ble i kommunedelplan 2009 vist til friområde. Området har ingen 

særskilt betydning som friområde.  

o B5 er et område på 4,3 daa øst for Beinskaret. Dette ligger inntil eksisterende 

boliger og er en fortetting.  

o B6 a, b, c utgjør et sammenhengende område på 27,5 daa på Sørrabben. Dette 

er en utvidelse av eksisterende boligområde.  

o B7 Sørrabben på 5,2 daa ligger i strandsonen like nedenfor fv. 714. 

Utbyggingen bør spesialtilpasses for å løse utfordringer knyttet til 

beliggenheten i strandsonen og støy. Allmennhetens interesser er ivaretatt ved 

å avsette en sone til LNFR område/Sistien. 

 

Næring 

En stor del av næringslivet på Frøya er knytta til sjøbasert virksomhet, og det er derfor behov 

for utvidet areal til dette, jf. at Nordhammarvik næringspark allerede er fylt opp av 

interessenter. Det er imidlertid viktig å legge til rette for næring som ikke er avhengig av 

sjøtilknytning et annet sted. Dette for å spare verdifull strandsone.  

 

Følgende områder er vurdert: 

N1, Sjøtilknytta næring 

Området foreslås som en direkte utvidelse mot nord av Nordhammarvik næringspark. Her er 

det grunt og det ligger til rett for en utfylling. Det er viktig at utfyllingen avrundes mot nord 

slik at en får etablert en mest mulig naturlig kystlinje. Det må utarbeides reguleringsplan for 

området. 

 

N2, for ikke sjøbasert næring 

Det har vært vurdert to områder som begge ligger på vestsida av fylkesvegen og nært det 

etablerte industriområdet. Vest for fylkesvegen ligger det også en gravplass og noen boliger 

samt en bensinstasjon/verksted. Dette er virksomheter som det må tas hensyn til. Ut fra 

konsekvensutredningen konkluderes det med at alt. mot nord, N2, er det beste. Området gir 

rom for buffersone mot eksiterende boliger og vil ikke forstyrre gravplassen i samme grad 

som det sørlige alt. 

 

Småbåthavn 

Behovet for småbåthavn er stort, og antall plasser er anslått til 2-300 plasser i planperioden, 

dette er basert på et betydelig udekt behov. Ut fra konsekvensutredningen konkluderes det 

med at intensjonen fra kommunedelplan 2009 videreføres med tilbud både ved Siholmen og 

Rabbenkaia. Dette medfører kun mindre endringer ifht gjeldende plan. Vedtatt 



reguleringsplan for området nedenfor Frøya kultur- og kompetansesenter anbefales av 

rådmannen videreført.  

 

I tillegg pågår det en vurdering av etablering av liggekai for fartøy. Denne er planlagt i 

reguleringsplan for Siholmen, og det er en forventning om at liggekaia skal delfinansieres 

gjennom statsbudsjettet 2015. 

 

Liggekai kominert med småbåthavn; muligheter 

Hvis kommunen ikke får forventet eller avkortet finansiering av liggekai på Siholmen, må 

kommunen se etter samarbeidspartnere andre steder, som kan bidra til finansiering og 

bygging, gjerne i kombinasjon med småbåthavn. Følgende alternativ foreligger: 

 Rabben marina 

 Området nedenfor Frøya kultur- og kompetansesenter 

 

Ut fra de arealmessige virkninger av tiltakene tilrår rådmannen en løsning med full utbygging 

av Rabbakaia og en mindre utbygging i hht. gjeldende reguleringsplan for Frøya kultur- og 

kompetansesenter med inntil 10 gjesteplasser nedenfor Midtsian. Landskap og allmennhetens 

interesser ved gjennomføring av planer for Folkeparken og Sistien vil bli bedre ivaretatt 

gjennom denne løsningen. 

 

For utdypende opplysninger om rådmannens vurdering angående Småbåthavn, henvises til 

konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse, s. 51-52. 

 

Naust 

Det er kommet inn innspill om naust, både ønske om nye naust og anmodning om å sikre 

eksisterende naust slik at disse kan bygges opp igjen/restaureres ved behov. Eksisterende 

naust framstår som relativt spredt. Det er ikke tradisjon for å bygge mange naust i 

sammenhengende rekke, men heller ett naust på hver eiendom. Dette landskapsbildet er det 

ønske om å bevare. 

Følgende tilrådninger foreligger: 

 Sør for Rabbenkaia, vist som Annet byggeområde Naust. Dette området som er 

avgrenset av sjøen og fylkesvegen, begrenses i ny plan til de sjønære områdene. 

Området opp mot vegen tilbakeføres til LNFR. 

 I LNFR områdene nedenfor fylkesvegen mellom Nordhammervika og Siholmen vises 

en sone med åpning for spredt naustbebyggelse. Planbestemmelsene fastslår at 

eksisterende naust i LNFR området med åpning for spredt naustbebyggelse, skal 

inngå i planen, samt at det tillates bygd maks 4 nye naust på eiendommen19/9 og 

19/20 (jf. innspill naust).  

 Det er også kommet innspill om naust i tilknytning til Folkeparken. Ivaretakelse av 

dette går fram av føringer for reguleringsplan, jf. kommunedelplanens bestemmelser. 

 

Sentrumsformål 

Planen viser to nye områder til sentrumsformål. Dette omfatter forretninger, tjenesteyting og 

boligbebyggelse, herunder nødvendige grøntareal og trafikkareal til bebyggelsen. 

 

S1 er en mindre utvidelse av eksisterende sentrumsformål.  

Her inngår forretningsbebyggelse og Sistien. Det vises til konsekvensutredningen hvor det 

konkluderes med at dette er en liten utvidelse som med avbøtende tiltak/aktsomhet lar seg 

løse. 



 

S2 Siholmen 

Dette er et uregulert område hvor det har vært stor aktivitet i mange år. Den faktiske 

arealbruken er fortsatt reiseliv, bolig, forretning og tjenesteyting. I tillegg arrangeres 

Frøyafesivalen ved Siholmen hver sommer. Kommunedelplanen fra 2009 viste området til 

havneområde, erverv og naust/sjøhus, mens naboområdet var vist til senterområde. I 2014 ble 

det godkjent reguleringsplan for naboområdet, som ble regulert til forretning/kontor samt 

område med sjøhus, naust, og bygg tilknyttet Frøya videregående skole/fiskerivirksomhet. 

Det er en intensjon om å opprettholde variert aktivitet på Siholmen, og det er mest 

hensiktsmessig å benytte sentrumsformål for å ivareta dette. 

 

Annet 

KB1 Rabben, kombinert bygge- og anleggsformål 

Dette er et uregulert område som i kommunedelplan 2009 ble vist som annet byggeområde: 

Allmennyttig formål. Allmennyttig formål inngår ikke i PBL 2008, og området vises i ny 

plan til kombinert bygge- og anleggsformål. Det pågår reguleringsarbeid for området. 

Sjøsiden er vist til småbåthavn, i tråd med tidligere kommunedelplan. 

 

VA 1 Renseanlegg for avløp 

Ny hovedplan for avløp er under utarbeidelse. Gjennom dette arbeidet er det kommet fram 

behov for nytt renseanlegg med behov for et areal på om lag 2 daa mellom Fylkesveg 714 og 

sjøen. I arbeidet med ny hovedplan er alternative løsninger vurdert. Disse synes kompliserte 

og dermed vanskelig å gjennomføre kostnadsmessig. 

 

Gangveg 

For å ivareta bedre trafikksikkerhet er det foreslått gangveg langs Sørveien, Mellomveien og 

fram til Siveien, samt en tilnytning opp til fotballhallen. Dette ivaretar myke trafikanter på 

veg til skole og til fritidsaktiviteter. 

 

I 1 Utvidelse av idrettsanlegg 

Idrettsanlegget ved Golanskogen foreslås utvidet for å gi plass til fotballhall. Denne er 

planlagt delvis på nåværende utendørs fotballbane som nå erstattes med en mindre sjuerbane. 

Adkomst til fotballhallen justeres og det føres fram gangveg, jf. over. 

 

F1, Friområde 

Frøya folkepark skal være en opplevelsespark som skal formidle Sistrandas historiske og 

kulturelle utvikling. Det innebærer tilrettelegging for museum og kulturaktiviteter. Noen 

historiske bygg blir flyttet til området i tillegg til at typiske sjøhus blir satt opp. 

Administrasjonsbygg for folkeparken tenkes etablert sør for Frøya kultur- og 

kompetansesenter, innenfor området avsatt til sentrumsformål. Sistien vil være et viktig 

innslag i folkeparken. I det samme området er det etablert et miljø for sjøsport/kiting som 

innlemmes i folkepark-planene. Det skal utarbeides reguleringsplan for folkeparken. 

 

 

Turveg 1/ utvidelse Sistien 

Sistien, som ble lagt inn i kommunedelplan i 2009 fra Siholmen til Rabbakaia, videreføres 

fram til Nordhammarvika. Den sees i sammenheng med eksisterende gang- og 

sykkelvegtilbud langs fylkesveg 714. Disse vil danne turvegtilbudet "Sistranda rundt" og er 

også knyttet til turveger innover Hauan. Stien binder også sammen ulike områder og 



aktiviteter som foregår i strandsona. Denne vil få en enkel opparbeiding, gruslagt i 2,-2,5 

meters bredde. Dette skal gjøre stien brukbar for syklister og rullestoler/barnevogner. Det er 

samtidig viktig å innordne stien til landskapet og unngå å overdimensjonere den. Turstien er 

både ment å være et tiltak som skal fremme rekreasjon og friluftsliv, samtidig som det utgjør 

en attraktiv veg for gående og syklende på veg til og fra daglige gjøremål. Stien skal ha en 

høyere standard mellom folkeparken og Administrasjonsbygget sør for Frøya kultur- og 

kompetansesenter.  

I tilknytning til turstien, foreslås det å opparbeide rasteplass/utsiktspunkt ved endepunktet i 

sør, rett nord for avkjørsla til Nordhammervik næringspark. Her ligger en del av den gamle 

fylkesvegen i en kurve på utsida av dagens veg. Det forutsettes at bilatkomst til området skjer 

via atkomstvegen til industriområdet, og at området ellers opparbeides som en rasteplass med 

utsikt mot sjøen. 

 

Vurdering: 

På bakgrunn av innspill til planarbeidet, konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse 

anbefaler rådmannen at kommunestyret vedtar at Frøya kommune legger forslag til plankart 

og planbeskrivelse med bestemmelser, datert 27.11.2015, ut på høring og offentlig ettersyn, 

jamfør plan- og bygningslovens § 11-14. 
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INNLEDNING 

Planstrategi for Frøya kommune, vedtatt i 2012, peker på at kommunedelplan for Sistranda bør revide-
res i 2012/2013. Formannskapet vedtok i møte 14.10.14 å starte arbeidet med revidering av kommun-
delplan for Sistranda. Gjeldende kommunedelplan ble vedtatt 25.06.09. 
 

Rådmannen har opprettet en arbeidsgruppe som har fulgt planarbeidet tett. Gruppa har bestått av:  

• Kommuneplanlegger (Jon Birger Johnsen/Kristin Strømskag)  

• Virksomhetsleder Teknisk (Sigrid Hansen/ Andreas Kvingedal)  

• Arealplanlegger (Jogeir Mikalsen/ Silje Meslo Lien) 

• Virksomhetsleder Kultur og næring (Maciej Karpinski)  

• Folkehelsekoordinator (Kristin Strømskag) 

• Seniorrådgiver (Andreas Kvingedal) 
 
Kommuneplanens arealdel har hjemmel i Plan og bygningsloven (PBL) av 2008 (LOV 2008-06-27 nr. 71.)  
Den rettskraftige delen av planen består av plankart med tilhørende bestemmelser. Den juridiske virk-
ningen framgår av PBL § 11-6.  Virkningen er at det ikke er tillatt med nye tiltak eller utvidelse av eksite-
rende tiltak som er i strid med plankart med bestemmelser: 

• Plankartet viser hvor det er tillatt med utbygging – og til hvilket formål.  

• Bestemmelsene utdyper plankartet og beskriver hva som må detaljplanlegges videre, hva som 
må være oppfylt før en plan- eller byggesak kan avgjøres og under hvilke rammer utbygging og 
videre planlegging kan skje.  

 
Bestemmelsene inngår i samme dokument som planbeskrivelsen. Planbeskrivelsen utdyper planens 
juridiske virkning og redegjør for forholdet til vedtatte reguleringsplaner. Videre har den en kort beskri-
velse av endringene i forhold til kommunedelplanen fra 2009. 
 
Ny kommunedelplan skal erstatte kommunedelplan fra 2009. Sistranda har vært og er i rask utvikling 
og det er knyttet mange interesser til arealbruken. Gjennom planarbeidet skal de ulike interessene 
komme fram og belyses, avveininger skal foretas for å komme fram til gode og helhetlige beslutninger 
om arealbruken. Det er utarbeidet konsekvensutredning (KU) og risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) som 
grunnlag for å vurdere endringer i planen. KU og ROS følger planen i ett samla dokument. 
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PLANBESKRIVELSE 

1 Planprosessen 

Det er redegjort for opplegget for planarbeidet med deltakelse og medvirkning m.v. i planprogram 

fastsatt av kommunestyret i sak 80/15 den 26.august 2015. I forbindelse med høring av planprogram-

met kom det inn flere innspill til ny arealbruk. Disse er behandlet i Konsekvensutredningen (KU) og inn-

spill som ønskes inntatt framgår av plankartet og planbeskrivelsen. Forøvrig bygger kommunedelpla-

nen på behov som kommunen har registrert.   Det vises til Planprogrammet som finnes på kommunes 

hjemmeside. 

 

2 Formål med planarbeidet  

Det er redegjort for formålet med planarbeidet i fastsatt planprogram 26.08.2015, som er å finne på 

kommunes hjemmeside. Her presiseres at ulike folkehelsetiltak har vært viktige tema ved siden av å 

løse utbyggingsbehov som bl.a. småbåthavner, varierte boligtilbud og varierte næringsområder. 
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3 Forholdet til eldre planer og behandling av innkomne innspill 

 
 

Kommunedelplan for Sistranda,  vedtatt i 2009 
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Utsnitt fra kommunedelplan Midtsian2009 

 

Den nye kommunedelplanen bygger på kommunedelplan vedtatt i 2009. Denne ble utarbeidet etter 

Plan- og bygningsloven 1985. Konvertering til ny plan- og bygningslov (av 27.juni 2008) har medført 

mindre endringer av formål som er utgått ihht. ny lov. Her er det tatt utgangspunkt i hvordan område-

ne faktisk brukes i dag.  

 

Fortsatt rettskraft for eldre reguleringsplaner  
Det foreligger flere relativt nye reguleringsplaner innenfor kommuneplanområdet. Dette gjelder for 

Ervika, Siholmen, deler av Midtsian, samt en del boligfelt og Nordhamarvik næringspark. Disse er gjen-

gitt på de neste sidene. De er dessuten tilgjengelige i kommunens karttjeneste. 

 

I følge § 11-6 i PBL vil framtidig arealbruk fastsatt i kommuneplan være bindende for nye tiltak eller 

utvidelse av eksisterende tiltak. Der det eventuelt blir motstrid mellom kommuneplan og eldre regule-

ringsplaner, er det kommuneplanen som gjelder. 

 

I ny kommunedelplan er i hovedsak vedtatte eldre reguleringsplaner vist som hensynssone etter PBL 

 § 11-8f, Sone hvor gjeldende reguleringsplan skal gjelde. I den delen av sentrum som omfatter bl.a. 

idrettsanlegg, kommunehus og skoleanlegg, er det noen endringer/justeringer i arealbruken. Her gjel-

der derfor kommundelplanen der det er motstrid med reguleringsplanvedtatt 07.08.1982.  
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Reguleringsplan Ervika havn, godkjent 23.10.2008, skal fortsatt gjelde. 

 

 

  
Reguleringsplaner for Siholmen vedtatt 05.11.2015 og for Sistranda boligtun vedtatt 22.09.2010 skal fortsatt gjelde. 

 

SIHOLMEN 

SISTRANDA 
BOLIGTUN 

ERVIKA HAVN 
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Reguleringsplaner for  
• Blått kompetansesenter vedtatt 27.11.2014 (ikke registrert inn i kartbasen per 01.11.2015), skal fortsatt gjelde. 

• Frøya kultur- og kompetansesenter vedtatt 25.01.2012, skal fortsatt gjelde. 

• Sistranda sentrum vedtatt 25.09.2007, skal fortsatt gjelde. 

• Herredshus, Helsesenter m.m. vedtatt 07.08.1982. Her gjelder kommuneplanen ved motstrid med eldre 

reguleringsplan. Det foreslås endringer med utvidelse av areal til idrettsanlegg og endret fordeling av 

boliger/offentlig tjenesteyting, samt nye fortau og en mindre endring av kjøreatkomst til fotballhallen. 

BLÅTT KOMPETANSESENTER 

SISTRANDA SENTRUM 

FRØYA KULTUR- OG  
KOMPETANSESENTER HERREDSHUS, 

HELSESENTER m.m. 
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Reguleringsplan for  

• Beinskardet boligfelt, vedtatt 14.02.2012 , skal fortsatt gjelde. 

• Rabben vest, vedtatt  01.10.1998, skal fortsatt gjelde. 

• Rabbenfeltet, vedtatt 14.03.1985, skal fortsatt gjelde. 

• Rabben boligfelt, sist endret/vedtatt 25.02.99,skal fortsatt gjelde. 
 

 

BEINSKARDET BOLIGFELT 

RABBEN VEST 

RABBENFELTET 

RABBEN BO-
LIGFELT 



 

 

 

 

 

 

11 

 

 
Reguleringsplaner for Nordhammarvik Næringspark, sist endret/vedtatt 20.06.2013, skal fortsatt gjelde. 

  

NORDHAMMARVIK  
NÆRINGSPARK 
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4 Hovedinnhold i planen 

Offentlig eller privat tjenesteyting 
Det er vurdert to områder til framtidig helsehus/boliger til pleietrengende: Beinskardet og 

Gulosmyran. Beinskardet vurderes å være mer gunstig enn Gulosmyran da det ligger nærmere sentrum 

på Midtsian. Dermed kan pasienter og beboere lettere benytte seg av tilbud i sentrum og det er enklere 

for pårørende å komme på ”snarvisitt” i forbindelse med andre gjøremål i. Beinskardet er dessuten nært 

eksisterende base for helsetjenester, og dette bidrar til å gjøre pleie- og omsorgstjenesten mer effektiv. 

Arealet vil dekke behovet i 20-30 år. Utbyggingen oppfattes som naturlig fortetting av et allerede ut-

bygd område.  

 
Områder som i kommunedelplanen fra 2009 var disponert til allmennyttig formål er nå vist som eksiste-

rende områder for offentlig eller privat tjenesteyting. Dette gjelder utbygde barnehager på nedsida av 

fylkesvegen på Grønnskaget, samt på Nordrabben. I tillegg er områder som tidligere var vist til offentlig 

formål på Midtsian nå vist til offentlig eller privat tjenesteyting, med unntak av noen mindre områder 

som er tilbakeført/omdisponert til boliger (B3) 

 
 
Boliger 
Frøya kommune er inne i en periode med sterk utvikling. Folketallet forventes å øke fra 4634 per 

01.01.2015 til 5500 i 2040.  Dette har sammenheng med stor vekst innenfor næringslivet. Det er viktig å 

legge til rette for stabilitet både med tanke på det sosiale miljøet og for næringslivet som har behov for 

stabil arbeidskraft. Attraktivt og variert boligtilbud og et attraktivt sentrum med varierte tilbud, vil bidra 

positivt til dette.  

 
Erfaringer viser at de fleste ønsker å bo på Sistranda der det er et stort tilbud av offentlige og private 

tjenester samt svært gode fritids- og aktivitetstilbud. 

 

 ÅR 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Folkemengde 
Frøya kommune 4144 4215 4314 4326 4369 4506 4547 
Antall byggetillatelser 
på boliger/leiligheter  24 29 21 12 35 61 45 

 Tabell: sammenheng befolkningsutvikling og boligbygging på Frøya i perioden 2008 – 2014  

 

Utviklingen i boligbygging og befolkningstall henger sammen.  Tallene over gjelder hele kommunen. 

Med bakgrunn i erfaringer er det anslått at ca halvparten av boligbyggingen skjer på Sistranda.  Der 

hvor det er et stort tilbud av offentlige og private tjenester samt svært gode fritids- og aktivitetstilbud. 

Med utgangspunkt i gjennomsnittet av boligbygging de tre siste år, gir dette et boligbyggetall på 47 

boliger/leiligheter per år i hele kommunen. Framskrevet boligbyggeprognose for Sistranda gir ut fra 

dette et tilretteleggingsbehov for ca 25 boliger/leiligheter i året, dvs. 300 boliger i 12-årsperioden.  

 

Det er behov for å få avsatt områder med ulike boligformer. Etterspørselen etter rimelige boliger er stor, 

dette tilsier tett utbygging i enkelte områder. Det er også stadig flere som ønsker å bo sentralt og lett-

vint. Samtidig er det mange som ønsker enebolig, og svært mange ønsker å bo sjønært. Videre er det 
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etterspørsel etter mer landlige, eneboligtomter, også her det ønske om at det skal være i kontakt med 

sjøen.  

 

Innenfor vedtatte reguleringsplaner ligger det pr. i dag 92 boenheter som ikke er realisert.  

 

I tillegg ligger det en arealreserve til boligformål i gjeldende kommunedelplan på 150 daa hvor det ikke 

er utarbeidet reguleringsplan. Av dette er ca 50 daa i Ervika og 100 daa på Sistranda. På Sistranda ligger 

denne reserven i tilknytning til eldre, etablert boligbebyggelse.  

 

Det er nødvendig å utarbeide reguleringsplaner for områdene, inklusive for de eldre, etablerte bolig-

områdene på Sistranda. Dette sikrer en optimal utnyttelse av arealene, samtidig som viktig felles infra-

struktur som vegatkomst, lek og uteoppholdsareal m.v. blir løst. 

 

Til sammen vel 200 daa fordelt på 10 områder er utredet til boligformål. Av dette er 7 områder tilrådd, 

noen i redusert omfang. Disse tilsvarer 73 daa utbyggingsområde. 

 
Dette gir følgende reserve: 
 

Bolig/tomtereserve Sistranda Ervika 
Ferdigregulerte områder 92 tomter  0 tomter 

Avklart i tidligere kommu-

neplan – ikke regulert 

 

100 daa (delvis 

fortetting) 

 

50 daa 

Ny kommuneplan 2015 66 daa 7 daa 

 

 
Følgende nye boligområder foreslås: 
 
- Ervika/Dørvikan:  

Boliger i Ervika er ment å dekke etterspørsel etter mer landlige boliger. Område B1 er nytt boligområde 

på 7 daa og ligger ca 2 km fra sentrum Dette erstatter delvis område for spredt boligbygging fra kom-

mundelplan 2009. I tillegg videreføres også øvrige boligområder og områder for spredt boligbygging 

fra tidligere plan.    

 

- Sentrumsnære boliger/Sistranda 

Det foreslås 6 nye boligområder på til sammen 66 daa i tilknytning til sentrum. Områdene ligger i en 

avstand på inntil 1,4 km fra skoleområdet i sentrum. B3 egner seg til leilighetsbygg/lavblokk. De øvrige 

områdene til tettere småhusbebyggelse. 

 

B2 øvre del av Sivegen, 13,5 daa, med enkel forbindelse til skole/sentrum og fritidsaktiviteter. Dette er 

utvidelse av eksisterende boligområde.  

 

B3 a, b, c utgjør et sammenhengende område for hovedsaklig tett utbygging. Området er på 19,7 daa 

hvorav 6,7 daa er bebygd. Dette gir 13 daa uutnytta boligareal i direkte tilknytning til sentrum.  B3 b er 

en omdisponering av gamle videregående skole.   
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B4 er en tilbakeføring til bolig (2,6 daa) i tilknytning til Grønnskagveien 32. Området ble i kommune-

delplan 2009 vist til friområde. Området har ingen særskilt betydning som friområde.   

 

B5 er et område på 4,3 daa øst for Beinskaret. Dette ligger inntil eksisterende boliger og er en fortetting.  

 

B6 a, b, c utgjør et sammenhengende område på 27,5 daa på Sørrabben.  Dette er en utvidelse av eksis-

terende boligområde. 

 

B7 Sørrabben på 5,2 daa ligger i strandsonen like nedenfor fv. 714. Utbyggingen bør spesialtilpasses for 

å løse utfordringer knyttet til beliggenheten i strandsonen og støy. Allmennhetens interesser er ivare-

tatt ved å avsette en sone til LNFR område/Sistien. 

 
Næring 
For videre næringsutvikling er det tatt utgangspunkt i at området ved Nordhammarvik næringspark 

kan være et godt utgangspunkt. Området ligger midt mellom de største bosettingsområdene på Frøya: 

Hammarvik og Sistranda. Det ligger i akseptabel gang-/sykkelavstand fra disse og lokaliseringen vil 

minimalisere biltransport ifbm. arbeidsreiser. 

 

En stor del av næringslivet på Frøya er knytta til sjøbasert virksomhet, og det er derfor behov for utvidet 

areal til dette, jf. at Nordhammarvik næringspark allerede er fylt opp av interessenter. Det er imidlertid 

viktig å legge til rette for næring som ikke er avhengig av sjøtilknytning et annet sted. Dette for å spare 

verdifull strandsone. Følgende næringsområder er foreslått: 

 
N1, Sjøtilknytta næring 
Området foreslås som en direkte utvidelse mot nord av Nordhammarvik næringspark. Her er det grunt 

og det ligger til rett for en utfylling. Det er viktig at utfyllingen avrundes mot nord slik at en får etablert 

en mest mulig naturlig kystlinje.  Det må utarbeides reguleringsplan for området. 

 

N2, for ikke sjøbasert næring 

Det har vært vurdert to områder som begge ligger på vestsida av fylkesvegen og nært det etablerte 

industriområdet.  Vest for fylkesvegen ligger det også en gravplass og noen boliger samt en bensinsta-

sjon/verksted. Dette er virksomheter som det må tas hensyn til. Ut fra konsekvensutredningen konklu-

deres det med at alt. mot nord, N2, er det beste. Området gir rom for buffersone mot eksiterende boli-

ger og vil ikke forstyrre gravplassen i samme grad som det sørlige alt. 

 

Småbåthavn 
Behovet for småbåthavn er stort, og antall plasser er anslått til 2-300 plasser i planperioden, dette er 

basert på et betydelig udekt behov. Ut fra konsekvensutredningen konkluderes det med at intensjonen 

fra kommunedelplan 2009 videreføres med tilbud både ved Siholmen og Rabbenkaia.  Dette medfører 

en utvidelse av småbåthavn ved Rabbenkaia ifht. gjeldende plan. Se forøvrig beskrivelse under KB1. 

 
Naust 
Det er kommet inn innspill om naust, både ønske om nye naust og anmodning om å sikre eksisterende 

naust slik at disse kan bygges opp igjen/restaureres ved behov.  
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I kommunedelplan 2009 ble det avsatt ett nytt område for naust sør for Rabbenkaia, vist som Annet 

byggeområde Naust. Dette området som er avgrenset av sjøen og fylkesvegen, begrenses i ny plan til de 

sjønære områdene. Området opp mot vegen tilbakeføres til LNFR. 

  

Eksisterende naust framstår som relativt spredt. Det ikke er tradisjon for å bygge mange naust i sam-

menhengende rekke, men heller ett naust på hver eiendom. Dette landskapsbildet er det ønske om å 

bevare. 

  
 
 

I LNFR områdene nedenfor fylkesvegen mellom Nordhammervika og Siholmen vises en sone med åp-

ning for spredt naustbebyggelse. Planbestemmelsene fastslår at eksisterende naust i LNFR området med 

åpning for spredt naustbebyggelse, skal inngå i planen, samt at det tillates bygd maks 4 nye naust på 

eiendommen19/9 og 19/20 (jf. innspill naust). Det er ikke forventet at denne utbyggingsmåten vil bidra 

til å privatisere strandsonen vesentlig.  Sistien går gjennom området, og vil bidra til å opprettholde tra-

disjonen der strandsonen og naustene er sosiale møteplasser. 

 

Det er også kommet innspill om naust i tilknytning til Folkeparken.  Ivaretakelse av dette går fram av 

føringer for reguleringsplan, jf. kommunedelplanens bestemmelser. 

 

Sentrumsformål 
Planen viser to nye områder til sentrumsformål, S1 utvidelse/fylling i sjø ved Byggeriet på Rabben og på 

deler av Siholmen. Sentrumsformål er et "samleformål" og omfatter bebyggelse en vanligvis finner i et 

sentrum. Dette gjelder forretninger, tjenesteyting og boligbebyggelse, herunder nødvendige grønta-

real og trafikkareal til bebyggelsen. 

 
S1 er en mindre utvidelse av eksisterende sentrumsformål.  

Her inngår forretningsbebyggelse og Sistien. Det vises til konsekvensutredningen hvor det konkluderes 

med at dette er en liten utvidelse som med avbøtende tiltak/aktsomhet lar seg løse: Det må undersøkes 

for kvikkleire og det må tas hensyn til stormflonivå og avbøtende tiltak iverksettes. Sistien må innpasses 

og tydeliggjøres i byggesaken. Området er imidlertid sårbart med tanke på ytterligere utvidelser, dette 

gjelder både samfunnssikkerhet, landskap og friluftsliv.  

 
S2 Siholmen 
Dette er et uregulert område hvor det har vært stor aktivitet i mange år. Dette har vært et knutepunkt 

for båttrafikk som har utviklet seg videre med reiseliv, bolig, handel og tjenesteyting. Den faktiske are-
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albruken er fortsatt reiseliv, bolig, forretning og tjenesteyting. I tillegg arrangeres Frøyafesivalen ved 

Siholmen hver sommer. 

 
Kommunedelplanen fra 2009 viste området til havneområde, erverv og naust/sjøhus, mens naboområ-

det var vist til senterområde. I 2014 ble det godkjent reguleringsplan for naboområdet, som ble regu-

lert til forretning/kontor samt område med sjøhus, naust, og bygg tilknyttet Frøya videregående skole/ 

fiskerivirksomhet.  

 

Det er en intensjon om å opprettholde variert aktivitet på Siholmen, og det er mest hensiktsmessig å 

benytte sentrumsformål for å ivareta dette, jf. bilder fra Siholmen under. 

   
Siholmen fra sør    Restaurant på Siholmen       Overnattingsberdrift på Siholmen 

 
 
Annet  
KB1 Rabben, kombinert bygge- og anleggsformål 
Dette er et uregulert område som i kommunedelplan 2009 ble vist som annet byggeområde: Allmennyt-

tig formål. Formålet er presisert i bestemmelsene: undervisning, barnehagedrift, kultur/idrettsaktivi-

teter, reiselivsbasert aktivitet, museal aktivitet, forsamlingsfunksjoner ol. I tillegg er det åpnet for ho-

telldrift og bespisning. Allmennyttig formål inngår ikke i PBL 2008, og området vises i forslag til ny plan 

til kombinert bygge- og anleggsformål KB1.  Dette omfatter også en fylling i sjø. Sjøsiden er vist til små-

båthavn. Dette er en utvidelse av småbåthavn i kommunedelplan fra 2009, jf. omtale side 14 under 

småbåthavn og KU. Det pågår reguleringsarbeid for området. 

 
VA 1 Renseanlegg for avløp 
Ny hovedplan for avløp er under utarbeidelse. Gjennom dette arbeidet er det kommet fram behov for 

nytt renseanlegg med behov for et areal på om lag 2 daa mellom Fylkesveg 714 og sjøen. I arbeidet 

med ny hovedplan er alternative løsninger vurdert. Disse synes kompliserte og dermed vanskelig å 

gjennomføre kostnadsmessig. 

 
Gangveg 
For å ivareta bedre trafikksikkerhet er det foreslått gangveg langs Sørveien, Mellomveien og fram til 

Siveien, samt en tilnytning opp til fotballhallen. Dette ivaretar myke trafikanter på veg til skole og til 

fritidsaktiviteter. 

 
I 1 Utvidelse av idrettsanlegg 
Idrettsanlegget ved Golanskogen foreslås utvidet for å gi plass til fotballhall. Denne er planlagt delvis 

på nåværende utendørs fotballbane som nå erstattes med en mindre sjuerbane. Adkomst til fotballhal-

len justeres og det føres fram gangveg, jf. over.  
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F1, Friområde  

Frøya folkepark skal være en opplevelsespark som skal formidle Sistrandas historiske og kulturelle ut-

vikling. Det innebærer tilrettelegging for museum og kulturaktiviteter. Noen historiske bygg blir flyttet 

til området i tillegg til at typiske sjøhus blir satt opp. Administrasjonsbygg for folkeparken tenkes etab-

lert sør for Frøya kultur- og kompetansesenter, innenfor området avsatt til sentrumsformål. Sistien vil 

være et viktig innslag i folkeparken.  

 

I det samme området er det etablert et miljø for sjøsport/kiting som innlemmes i folkepark-planene. 

Det skal utarbeides reguleringsplan for folkeparken. 

 

 
 
Turveg 1/ utvidelse Sistien 

Sistien, som ble lagt inn i kommunedelplan i 2009 fra Siholmen til Rabbakaia, videreføres fram til 

Nordhammarvika. Den sees i sammenheng med eksisterende gang- og sykkelvegtilbud langs fylkesveg 

714. Disse vil danne turvegtilbudet "Sistranda rundt" og er også knyttet til turveger innover Hauan. Sti-

en binder også sammen ulike områder og aktiviteter som foregår i strandsona. Denne vil få en enkel 

opparbeiding, gruslagt i 2,-2,5 meters bredde. Dette skal gjøre stien brukbar for syklister og rullesto-

ler/barnevogner. Det er samtidig viktig å innordne stien til landskapet og unngå å overdimensjonere 

den. Turstien er både ment å være et tiltak som skal fremme rekreasjon og friluftsliv, samtidig som det 

utgjør en attraktiv veg for gående og syklende på veg til og fra daglige gjøremål.  Stien skal ha en høye-

re standard mellom folkeparken og Administrasjonsbygget sør for Frøya kultur- og kompetansesenter.  

 

I tilknytning til turstien, foreslås det å opparbeide rasteplass/utsiktspunkt ved endepunktet i sør, rett 

nord for avkjørsla til Nordhammervik næringspark.  Her ligger en del av den gamle fylkesvegen i en 

kurve på utsida av dagens veg.  Det forutsettes at bilatkomst til området skjer via atkomstvegen til in-

dustriområdet, og at området ellers opparbeides som en rasteplass med utsikt mot sjøen.  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

18 

 

BESTEMMELSER TIL KOMMUNEDELPLAN 

forklarende tekst eller retningslinjer gjengis i kursiv og er ikke juridisk bindende  

 
Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 27.11.15 

Dato for godkjenning av Kommunestyret:  

 
 

1 GENERELLE BESTEMMELSER PBL  § 11-9 
 
 Krav om reguleringsplan, jf. Pbl § 11-9 pkt 1 
1.1  For underformål til "Bebyggelse og anlegg" stilles det krav om reguleringsplan før oppføring av 

ny bebyggelse kan skje.  
For område F1 er det krav om reguleringsplan før opparbeidelse/utbygging til Folkepark kan skje. 

  For småbåthavn SH1 er det krav om reguleringsplan før utbygging kan skje. 
 

 For unntak fra dette, se § 3.1 og3.2. Unntaket gjelder I1, S1 og Turveg1 Sistien. 
  

 Krav til universell utforming og uteoppholdsareal, jf. Pbl § 11-9 pkt 5 
1.2 Områder avsatt til tjenesteyting skal legges til rette med universell utforming. 

Sistien, mellom område F1 til område for sentrumsformål sør for Frøya kultur- og kompetanse-
senter, skal opparbeides etter prinsippene for universell utforming, se § 3.5. 

 
1.3 Alle boenheter skal ha tilgang til utendørs oppholdsareal etter følgende areal- og kvalitetskrav: 
 

• Minimum 6 m2 privatareal for leilighetsbygg/blokkbebyggelse. 

• Minimum 30 m2 privatareal for annen type bebyggelse. 

• Minimum 25 m2 fellesareal per boenhet for leilighetsbygg/blokkbebyggelse (ved 4 eller flere  
 enheter). 

• Minimum 50 m2 fellesareal per boenhet for annen type bebyggelse. 

• Fellesareal skal tilrettelegges for allsidig lek og aktiviteter for ulike brukergrupper. De skal til-
rettelegges med universell utforming og ha en skjermet plassering med gode sol, terreng og 
miljøforhold. Fellesarealene skal ha en trafikksikker og tydelig atkomst fra boligområdene de 
tilhører. 
 

Felles uteoppholdsareal, inklusive lekeareal, skal inngå i reguleringsplaner for nye boliger. Rikspolitis-

ke retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen legges til grunn. 

  
 Miljøkvalitet, estetikk, natur og landskap, jf. Pbl § 11-9 pkt 6 
1.4  Nye bygg og anlegg skal tilpasses naturgitte omgivelser og kulturlandskap og med minst mulig 

terrenginngrep. Karakteristiske trekk i landskapet med særegen vegetasjon og sammenhengen-
de vegetasjonsbelter skal inngå i planene.  

  
 Forhold som skal avklares og belyses i reguleringsplan, jf. Pbl § 11-8 a) 
1.5 Plan for vei/adkomst, herunder atkomst fra offentlig veg, samt for vann- og avløpsnett skal inngå 

i alle reguleringsplaner.  
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1.6 I reguleringsplan for byggeområdene som er berørt av "hensynssone, fare for stormflo", må risiko 
for stormflo vurderes og legges til grunn ved vurdering av plassering og dimensjonering av ny 
bebyggelse. 

   
1.7 Det skal utføres nødvendige grunnundersøkelser som legges til grunn for regulering av ny be-

byggelse og med sikte på avbøtende tiltak.  
 
1.8 Det skal utføres nødvendige støyundersøkelser som legges til grunn for regulering av ny bebyg-

gelse med sikte på avbøtende tiltak.  Dette gjelder spesielt B6c og B7. SVV ´s støyvarselkart legges 
til grunn. 

 
1.9 For nye næringsområder må det i reguleringsplanene settes rammer for virksomhetene som re-

flekterer både omgivelsens og naturgrunnlagets tåleevne. 
 
1.10 F1 Folkepark er et tilbud til alle grupper i befolkningen, og i reguleringsplanen skal følgende 

byggetiltak innpasses, BYA skal ikke overstige 20 %:  
 

• Sistien. 

• Bygninger som kan brukes til historie- og kulturformidling.  

• Bygninger som tradisjonelt har hatt plass i strandsonen, sjøhus/naust.  
 
2 HENSYNSSONER PBL § 11-8 
 
2.1 I "hensynssone, fare for stormflo", må risiko vurderes nærmere i reguleringsplan. Jf. §1.6. 
   
2.2 Vedtatte reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde er vist i plankartet med hensynssone og   

planID. 
 
 I reguleringsplan for Frøya Kultur- og kompetansesenter vedtatt 25.01.2012, beskrives at flytebrygge 

kan bygges i tilknytning til Midtsiholmen. Denne forutsettes brukt til skoleformål og til gjestehavn med 
maks 10 båtplasser og forutsettes godkjent i byggesak. Forøvrig skal utbygging skje i samsvar med 
gjeldende reguleringsplankart/bestemmelser. Kopi av planen vises på side 9. 

 
3  BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL PBL § 11-10   
  
 Unntak fra krav om reguleringsplan, jf. Pbl § 11-10 pkt 1 
3.1 For område I 1 kreves ikke reguleringsplan. Område I 1 er en mindre utvidelse av eksisterende 

idrettsanlegg. Hele området skal ombygges, med ny fotballhall og en utendørs 7´er fotballbane.  
 
 Justering av atkomst med gangveg til fotballhallen er vist på kommunedelplankartet.  

 
3.2 For område S 1 kreves ikke reguleringsplan. Det kan settes opp en lagerhall på maks 100m2 i 

tilknytning til eksisterende byggvareforretning under forutsetning av at vurdering av fare for 
stormflo legges til grunn for endelig behandling av byggesak. 

 

3.3 For turvei 1, Sistien, kreves ikke reguleringsplan. Traseen framgår av plankartet. 
 Jf. også § § 1.2 og 3,7. 
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 Krav til fysisk utforming av anlegg, jf. Pbl § 11-10 pkt 2 
3.4  Ved oppføring av ny boligbebyggelse i B3 a, b og c, skal % BRA  være minimum 50 %. Det tillates 

2- 3 etasjer. 
 Ved oppføring av boliger i B7 skal BYA (bebygd areal) være 30-50 % av tomtearealet. Det tillates 

maks én et. pluss sokkel. Det vises også til § 1.4. 
 
 Retningslinje for regulering av øvrige boligområder:  

Ved oppføring av ny boligbebyggelse på Sistranda forøvrig (fra Melkstaden til Siholmen) legges det i 
hovedsak til rette for tett småhusbebyggelse/lavblokk. 

  I Ervika legges det til rette for eneboliger (fra og med Dørvikan og nordover). 
 
3.5 Ved oppføring avrenseanlegg i VA1 skal bebyggelsen tilpasses nærliggende bebyggelse/sjøhus. 

Det vises også til § 1.4. 
 
3.6 Ved utfylling i sjø i N1 skal tilpassing til landskapet løses ved å etablere en mest mulig naturlig 

kystlinje. 
   
3.7  Turvei 1 Sistien, mellom Siholmen og Nordhammarvik næringspark, skal, der den ikke følger ek-

sisterende veg, bygges ut på en mest mulig skånsom måte, og skal ikke innebære utfylling i sjø 
eller andre omfattende terrenginngrep i strandsonen. Med denne forutsetning, skal den bygges 
ut med tanke på at den gjøres tilgjengelig for så mange brukergrupper som mulig og med føl-
gende standard: 

 

• Stien skal ha et fast/jevnt grusdekke og bygges ut i en bredde på 2-2,5 meter, unntatt: 

• Mellom Folkeparken (F1) og sentrumsformål sør for Frøya kultur- og kompetansesenter skal 
den bygges ut i 3 meters bredde og gis et mer urbant preg. 

 
4  BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL PBL § 11-11 
 

4.1 I LNFR-områder med åpning for spredt naust skal eksisterende naust inngå i planen. 
Det tillates oppført inntil 4 nye naust på eiendommene gnr./bnr. 19/9 og 19/20. Nye naust skal 
ikke hindre allmennhetens tilgang til strandsonen og det skal tas særlig hensyn til Sistien. Det 
skal være mulig for allmennheten å ferdes foran og mellom naustene. 

 

• Naust skal benyttes til oppbevaring av redskap, utstyr og båt.   

• Nye naust skal bygges i én etasje med saltak, takvinkel 32-37 grader.   

• Det er ikke tillatt med gjerder, levegg eller altan/utkraging.  

• Maks gesimshøyde er 200cm og maks grunnflate er 35 m2.  
 
4.2 I LNFR-områder med åpning for spredt bolig i Ervika, skal det tillates nye boliger med inntil 

180m2 BYA og inntil 2 et. For lokaliseringskriterier vises til § 1.4. 
 

• I LNFR 1 tillates inntil 1 bolig. 

• I LNFR 2 tillates inntil 2 boliger. 

• I LNFR 3 tillates inntil 1 bolig. 

• I LNFR 4 tillates inntil 1 bolig. 

• I LNFR 5 tillates inntil 2 boliger. 
 

 Dette er en videreføring fra kommunedelplan 2009. 
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HENSYNSSONER pbl. §11-8

SAMFERDSELLINJER pbl. §11-7, 2.ledd nr 2

LINJE- OG PUNKTSYMBOL

Arealformålgrense

0 100 200 300 400

Meter

DETALJERINGSONER

Reguleringsplan skal fortsatt gjelde

Gangveg

LNFR for spredt naust bebyggelse

Grønnstruktur

B

S

OT

I

N

F

KB

Naust

SH

G

LNFR B

HS



2. INNSPILL SOM ER I TRÅD MED GJELDENDE 
KOMMUNEDELPLAN 
  

Det har kommet inn innspill som vurderes å være i tråd med gjeldende kommunedelplan, og følgelig ikke er 

vurdert i konsekvensutredninga: 

 

Avsender Innspillet gjelder Kommentar 
Stig Bremnes Endringer av eiendomsgrenser i boligområde. Det er fradelt 

en del av eiendommen til merknadsgiver far for å gi plass til 

en planlagt veg. Det vurderes som lite sannsynlig at vegen 

kommer, og merknadsgiver ønsker arealet tilbakeført til 

eiendommen den var fradelt fra.  

De aktuelle eiendommene 

er i sin helhet regulert til 

boligformål i gjeldende 

kommunedelplan. Justering 

av eiendomsgrenser kan 

foretas uten 

reguleringsmessige grep i 

kommunedelplanen.  

Nils J. Vang Mener at gangbrua over fylkesvegen på Sistranda er et 

byggverk som gir et visuelt minne som mange vil knytte til 

Frøya og Sistranda, og foreslår dekorasjon av denne for å 

gjøre den til noe fint og severdig.  

 

Ligger utenfor det som 

kommuneplanarbeidet skal 

omfatte. 

Sistranda 

småbåtforening 

Skisserer utvidelse av småbåthavna på nordsida av 

Siholmen.  

  

Vurderes å være i 

gjennomførbart innenfor 

rammene som gjeldende 

kommunedeplan setter. 

Arealbruken i sjø og på land 

i det aktuelle området 

forutsettes videreført i ny 

plan.  

 

 

Handelssentrum 

AS 

Ønsker et område i sentrum (se kartutsnitt under) 

omregulert til bolig/forretning/kontor, med parkering i 

sokkel.   

 

Området er i gjeldende 

kommunedelplan regulert 

til sentrumsformål, som 

omfatter forretninger, 

tjenesteyting og 

boligbebyggelse, herunder 

parkering og nødvendige 

grønne (ute-)areal til 

bebyggelsen.  

 

Innspillet er i samsvar med 

gjeldende kommundelplan 

fra 2009 og reguleringsplan 

for området. 

Reguleringsplanen skal 

fortsatt gjelde og legges til 

grunn i 

kommunedelplanen.  

 

Frøya kommune Innspillet går ut på etablering av boliger på et areal 

beliggende i tilknytning til sentrumskjernen, mellom 

fylkesveg 714 og sjøen. Det ligger pr. i dag flere boliger langs 

I gjeldende 

kommunedelplan er arealet 

regulert til sentrumsformål, 



fylkesvegen, mens arealet videre ned mot sjøen i hovedsak 

er ubebygd.  

 

 
 

hvor boliger inngår. 

Frøya kiteklubb Markerer en sone på land som av sikkerhetshensyn må være 

fri for bebyggelse og farlige objekter. Aktuelle tiltak: 

 

• Fjerne trær 

• Lage slett overgang mellom dyrka mark og stranda 

• Fjerning av større steiner ute i vannet og på land 

• Ingen båter på utlegg i det aktuelle området 

• Planering av området nedenfor kulturhuset- 

• Fjerning av lysmaster på nedsida av 

kompetansesenteret.  

  

Ønsker også at det etableres et naust for vannsport i det 

aktuelle området, med fasiliteter som dusj, 

omkledningsrom, låsbar oppbevaring, oppvarmet 

oppholdsrom etc. 

 

Innspillet omhandler for 

det meste detaljer som ikke 

behøver å forankres på 

kommuneplannivå. En tar 

innspillet likevel med i 

konsekvensutredninga 

 





















 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

 

 



 

 

 





 





 































 









 





 

 

 

























  

 





 

 

 











  

 

 

 



 

 









 





 





















 

 





 

 

 

 









 

 









 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Andreas Kvingedal Arkiv: L83  

Arkivsaksnr.: 15/1469    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

 

SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSTOMT TIL GNR 20 BNR 14 (FRØYA 

BYGGVARE)  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Riiber Eiendom AS får kjøpe tillegg til sin eiendom Gnr. 20, bnr. 14(Byggeriet) på følgende 

vilkår: 

1. Tomten begrenses i øst til strandlinjen, slik at sjøareal selges ikke. Dette for å sikre   

    tilstrekkelig sjøareal for småbåthavnen som er under planlegging på  

    naboeiendommen. 

2. Kjøper forplikter seg til å delta i omlegging av avkjørsel til Fv. 714 sammen med  

    naboeiendommen(THM Invest AS), slik at man får en felles avkjørsel til Byggeriet  

    og «Rorbuaeiendommen» og småbåthavnen. 

3. Kjøpesummen fastsettes til kr. 200,- pr. m2 og kjøper betaler alle omkostninger  

    ved eiendomsoverdragelsen. 

4. Det forutsettes at tilleggstomten sammenføyes med hovedeiendommen 20/14. 

 

 

Vedlegg: 

 

Søknad fra Riiber Eiendom A/S, datert 16.09.2015 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

 

Saksopplysninger:   

 

Riiber Eiendom AS søker om tillegg til deres eiendom på Rabben(Byggeriet). Det søkes om 

et tillegg mot sør som vil grense opp mot «Rorbuaeiendommen» som tidligere er vedtatt solgt 

til THM Invest AS. 

 

Vurdering: 

 

Grensen mellom kommunens eiendom Gnr. 19, bnr. 2 og Riiber Eiendom AS ligger helt 

inntil veggen til Byggeriet. Bakgrunnen for at Riiber Eiendom ønsker å kjøpe tillegg er for å 

ha mulighet til å kjøre med bil rundt bygget mot sjøsiden. I tillegg ønskes at tilleggsarealet 

også omfatter sjøarealet så langt som privat eiendomsrett gjelder.  



 

Kommunen har vedtatt å selge hele naboeiendommen, inklusiv naust, til THM Invest AS. 

Det foreligger nå et forslag til reguleringsplan for dette området som omfatter utbygging av 

en småbåtbåthavn. Denne planen har vært 1.gangsbehandlet i HFF og er nå ute på høring. 

Småbåthavnen omfatter et større sjøareal og det er lite formålstjenlig at sjøarealet inkluderes 

i salget til Riiber Eiendom AS, da det ut fra søknaden er adkomsten på land rundt bygget som 

er begrunnelsen til Riiber Eiendom AS for å kjøpe tilleggstomten. 

 

Det er to separate avkjørsler ned til Byggeriet og til «Rorbua» og det har vært et ønske om at 

disse avkjørslene saneres og det bygges en felles avkjørsel. Dette ikke minst ut fra det 

forhold at Byggeriet har i dag en avkjørsel som på vinteren ikke kan benyttes av større biler. 

Ved dårlige føreforhold har derfor biler vært losset fra fylkesvegen, da det ikke har vært 

mulig å kjøre ned til Byggeriet. Det har vært befaringer sammen med Statens Vegvesen for å 

finne løsninger for en ny eller utbedret felles avkjørsel og man er her blitt enig om en 

løsning. Løsningen betinger imidlertid at dagens slamavskiller og dypvannsutslipp fjernes og 

avløp ledes mot slamavskilleren og utslippet som er bygget i forbindelse med Beinskardet 

boligfelt. Dette arbeidet vil starte opp nå i vinter. 

 

I vedtaket som gjelder salg til THM Invest AS fra naboeiendommen er det derfor tatt inn en 

bestemmelse om at kjøper må delta i omleggingen av avkjørsel til Fv 714 sammen med 

naboeindommen. Rådmannen tilrår derfor at den samme betingelsen settes for salg av 

tilleggstomt til Riiber Eiendom AS. 

 

Når det gjelder pris for tilleggstomten så må man ta utgangspunkt i takst som er foretatt når 

det gjelder eiendommen som er vedtatt solgt til THM Invest AS. Her er det en takst på  

kr. 300.000,-, som omfatter ca. 900 m2 og inklusive et naust. Det er i taksten ikke beregnet 

separate priser for naust og grunn. Naustet er i svært dårlig forfatning og man må påregne 

store påkostninger på naustet. Rådmannen vil ut fra taksten ta utgangspunkt i at grunnprisen 

fastsettes til kr.250,- pr. m2 og at naustet da har en verdi på kr. 75.000,-. Ved salg av denne 

eiendommen er også sjøareal inkludert, slik at ved salg til Riiber Eiendom AS hvor ikke 

sjøareal er inkludert, tilrår Rådmannen at kjøpesummen settes til kr. 200,- pr. m2. Kjøper 

betaler også alle omkostninger i forbindelse med overdragelsen, samt at tilleggsarealet 

sammenføyes med hovedeiendommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Marit Wisløff Norborg Arkiv: 151  

Arkivsaksnr.: 15/1405    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

FASTSETTING AV BETALINGSSATSER OG GEBYRREGULATIV I FRØYA 

KOMMUNE FOR 2016  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

1. Rådmanns forslag til avgifter, gebyrer, betalingssatser vedtas slik det framgår av 

vedlagt betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester i Frøya kommune for 2016.  

 

2. Det foreslås følgende betalingssatser og gebyrer for 2016: 

 

 Betalingssatser pr. måned for barnehageplass fastsettes lik maksimalpris 

vedtatt av Stortinget. 

 Foreldrebetaling for kost i barnehagen økes med 3 prosent.  

 Pris for kjøp av enkeltdager i barnehagen økes med 3 prosent.  

 Ordning med søskenmoderasjon i barnehagen endres ikke.  

 Betalingssatser for plass i skolefritidsordningen økes med 3 prosent.  

 Søskenmoderasjon på 30 prosent i SFO innføres fra 01.01.16.  

 Kostpris Sistranda skole (kantinedrift) økes med 3 prosent.  

 Pris på kjøp av middag på Frøya sykehjem og middagsombringing økes med 3 

prosent. Emballasje er inkludert.  

 Elevavgift i kulturskolen økes med 3 prosent.  

 Priser på undervisning i kulturskolen og materialavgifter økes med 3 prosent. 

 Det innføres en kopieringsavgift i kulturskolen på kr. 100,- 

 Egenandel for trygghetsalarm økes med 3 prosent.  

 Erstatningssatser ved Frøya bibiliotek økes med 3 prosent.  

 Billettpriser ved Frøya kino økes ikke.  

 Utleiesatser for rom, utstyr og personell ved Frøya kultur- og 

kompetansesenter økes med 3 prosent.  

 Satser for vederlag og egenbetaling for kommunale helse- og omsorgstjenester 

endres ut i fra satser som fremkommer i Statsbudsjettet for 2016.  

 

3. Gebyrregulativet for byggesak, fradeling, oppmåling, reguleringssak, landbruk, vann, 

avløp, slam, feiing, brann, renovasjon og kai/havner i Frøya kommune i 2016 får en 



generell avgiftsøkning og endring på betalingssatser med 3 prosent med følgende 

unntak:  

 Tilknytningsavgift for vann økes med 2 prosent.  

 Årsavgift for vann for bygninger med forretning, industri m.m. som får 

årsavgiften beregnet etter måler eller areal økes med 2 prosent.  

 Årsavgiften for vann til bolig, fritidsbolig, naust/sjøhus, 

driftsbygninger og tappeposter økes med 2 prosent.  

 Årsavgift og tilknytningsavgift for kloakk økes med 10 prosent.  

 Renovasjonsgebyret for et normalabonnement (husholdninger) og 

fritidsboliger endres ikke.  

 Oppmålingsgebyr for klarlegging av grense der grensen tidligere ikke 

er koorinatbestemt har vært redusert med 50 prosent de 3 siste årene. 

Denne ordningen oppheves fra og med 2016.  

 Kai/havneavgift økes med 15 prosent. 

 

4. Forslag til betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester i Frøya kommune for 2016, 

legges ut på høring, i perioden 20.10.15 – 04.11.15. 

 

 

 

Vedlegg: 

Betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester for 2016.  

 

 

Saksopplysninger:   

I henhold til kommunelovens § 44 skal kommunstyret en gang i året vedta en rullerende 

økonomiplan. Økonomiplanen inneholder all virksomhet som omfattes av kommunen som 

juridisk person. Budsjett for 2016 og økonomiplan med handlingsplan vil bli behandlet av 

kommunestyret i desember.  

Kommunen må hvert år fastsette gebyrer og vederlagsbetaling for kommunale tjenester. I 

novembermøte i 2014 vedtok kommunestyret, for første gang, betalingssatser og 

gebyrregulativet for 2015. Tidigere praksis har vært at betalingssatser og gebyrregulativet i 

Frøya kommune har vært vedtatt i samme møte som budsjett og økonomiplan med 

handlingsplan. Når betalingssatser og gebyrregulativet nå blir vedtatt i november, vil 

inntektene for 2016 bli lagt inn i budsjettbehandlingen til desember.  

 

 

 

Vurdering: 

Rådmann har lagt inn en generell økning på 3 prosent i neste års betalingssatser og gebyrer. 

De satser som fremkommer i Statsbudsjettet for 2016 vil bli tatt inn i det endelige 

regulativet.  

 

Forslag til satser for vederlagsbetaling/egenbetaling for pleie og omsorgstjenester for 2016 er 

basert på forskrift til ny lov om kommunale helse og omsorgstjenester for 2015. Ut fra denne 

forskriften foreslås det for 2016 en justering av kommunenes satser for vederlag for 

kommunale tjenester med 2,5 prosent for inntekter over 2 G. For inntekter under 2 G (G= 

grunnbeløpet i Folketrygden) forslås videreført koblingen til maksimalsats som fastsettes for 



slik tjenesteyting ved endelig behandling av statsbudsjett for 2016. Satsene, slik de 

fremkommer i Statsbudsjettet, tas inn i endelig regulativ.  

 

Betalingssatsene/gebyr for byggesak, oppmåling, planbehandling og landbruk er økt med 3 

prosent fra 2015 – 2016. For renovasjon økes ikke avgiften for normalabonnement 

(husholdinger) og for fritidsboiger, mens påslaget som skal dekke etterdrift ved den endlagte 

avfallsplassen på Kvisten økes med 3 prosent. Forskrift for havneavgifter vil bli underlagt 

revisjon i løpet av 2016 som følge av at vi blir en del av Trondheim Havn. Avgiften økes 

med 15 prosent som i hovedsak skyldes utbygging av Nordhammervika.  

 

For VAR-området er det forslag på ulike endringer, som følge av ny selvkostberegning og 

rammeplan for avløp. Både tilknytningsavgift og årsavgift for vann økes med 2 prosent, 

mens for kloakk økes tilsvarende med 10 prosent. Gebyrsettingen er ut fra selvkost og som 

en del av dette vil deler av fondsavsettingen bli benyttet. Dettte som et krav i henhold til 

forskrift.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Betalingssatser og 

gebyrregulativ 

for tjenester 

2016 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



1. Lovgrunnlag skoler og barnehager 

Satser for egenbetaling i barnehage er hjemlet i Lov om barnehager, § 15. foreldrebetaling.  

Kongen kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om foreldrebetaling i 

barnehagen, herunder søskenmoderasjon, inntektsgradering og maksimalgrense.  

Satser for egenbetaling i skolefritidsordningen er hjemlet i Lov om grunnskolen og den 

videregående opplæringa (opplæringslova), § 13 – 17, skolefritidsordninga.  

Frøya kommune har egne vedtekter for barnehage og fritidsordning. Vedtektene justeres 

ikke hvert år. Vedtekter og elevreglement sees i sammenheng med dette regulativ.  

 

Foreldrebetaling i barnehage i Frøya kommune 

Betalingssatser pr. måned for barnehageplass fastsettes lik maksimalpris vedtatt av 

Stortinget. Satsene for maksimalpris fastsettes gjennom statsbudsjettet hvert år. For 2016 er 

satsene fastsatt til:  

 5 dager i uka (100 % plass): 2.580,- 

 4 dager i uka (80 % plass): 2.064,- 

 3 dager i uka (60 % plass):  1.548,- 

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen 
Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til familien eller 
husholdningen, skal man ha en redusert pris. Det ble innført 1. mai 2015. 
 
Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til 
barnehagen. 
 

I tillegg til foreldrebetalingen kommer kostpenger. Kostpenger i dag er på kr. 296,- for hel 

plass. Økningen er på 3 %.  

Plass Kostpris 2015 Kostpris 2016 

100 % 296,- 305,- 

80 % 237,- 244,- 

60 % 177,- 182,- 
 
 

Pris ved kjøp av enkeltdager i barnehagene 

Om det er ledige plasser kan barn med fast plass kjøpe ekstradager i barnehagen, og betaler 

da faste satser for dette. Styrer godkjenner slikt ekstrainntak pr. dag. Pris for ekstradager 

settes til kr. 218,- for hel dag.  

 

 



Søskenmoderasjon i barnehage 

Det gis slik søskenmoderasjon etter søknad ut fra følgende kriterier:  

Søskenmoderasjon i barnehagen følger bestemmelsene i forskrift om foreldrebetaling i 

barnehager § 3 – moderasjonsordning. Det gis 30 % søskenmoderasjon i foreldrebetalingen 

for 2. barn og 50 % for 3. barn eller flere barn. Moderasjonen omfatter søsken som bor fast 

sammen.  

Betalingsperiode 

Det kreves betaling i 11. måneder pr. år. Halve juli og halve august er betalingsfri. Nytt 

barnehage- og skoleår starter i midten av august.  

2. Skolefritidsordning 

Antall timer pr. uke  Pris pr. time *  Pris pr. mnd *  
1  kr 28,75  kr 115,00  
2  kr 28,75  kr 230,00  
3  kr 28,75  kr 345,00  
4  kr 28,75  kr 460,00  
5  kr 28,75  kr 575,00  
6  kr 28,75  kr 690,00  
7  kr 28,75  kr 805,00  
8  kr 28,75  kr 920,00  
9  kr 28,75  kr 1 035,00  
10  kr 28,75  kr 1 150,00  
11  kr 28,75  kr 1 265,00  
12  kr 28,75  kr 1 380,00  
13  kr 27,30  kr 1 419,60  
14  kr 27,30  kr 1 528,80  
15  kr 27,30  kr 1 638,00  
16  kr 27,30  kr 1 747,20  
17  kr 27,30  kr 1 856,40  
18  kr 27,30  kr 1 965,60  
19  kr 25,75  kr 1 957,00  

20 timer og over  kr 25,75  kr 2 060,00  

 

Måltid: 12,- pr måltid ved alle SFO-tilbud. 

* Satsene er avrundet 

Det innføres søskenmoderasjon på 30 % pr. 01.01.2016 

 

Plassen betales etterskuddsvis den 15. i hver måned, og betalingsperioden er på 11 måneder 

der juli er betalingsfri måned. 

 

 



Kantinedrift Sistranda skole 

Betalingssatser for kost på Sistranda skole: 

Antall dager Kostpris 2015 Kostpris 2016 

5 dager/uke 381,- 392,- 

4 dager/uke 288,- 297,- 

3 dager/uke 228,- 235,- 

2 dager/uke 155,- 160,- 

1 dag/uke 77,- 79,- 

Det gis 50 % søskenmoderasjon på 5 dager i uken. 

 

3. Hjemmehjelp 

Betaling for praktisk bistand og opplæring. Dette omfatter hjemmehjelp, 

miljøarbeid/boveiledning og brukerstyrt personlig assistent. 

For hjemmesykepleie skal det kun kreves vederlag når hjemmesykepleier utfører 

hjemmehjelpsarbeid. Forskrift for egenbetaling for hjemmehjelp er fastsatt etter veiledende 

bestemmelser gitt av Helse- og omsorgsdepartementet.  

I Frøya kommune er det fastsatt satser for egenbetaling pr. time, timesats kr. 241,- og pr. 

måned utregnet etter årlig inntekt. Betalingssatsene forholder seg til grunnbeløpet (G) i 

folketrygden. Betalingssatsen beregnes ut ifra husstandens samlede nettoinntekt før 

særfradrag ved siste skatteligning. Eventuelle hjelpestønad til hjelp i huset legges til 

inntekten. Dersom inntekten er vesentlig endret, slik at det kan fastsettes en annen inntekt 

enn det som framkommer av siste ligning, legges det til grunn. Brukere plikter å gi melding til 

kommunen dersom deres inntekt endres. Grunnbeløpet er kr. 90 068,- pr. 1. mai 2015. For 

personer med inntekt under 2 G, er det fastsatt i forskrift et maksimalt utgiftstak, som for 

tiden er kr. 186,- per måned.  

Det foreslås for 2016 en justering av kommunesatser for vederlag med 2,5 % for inntekter 

over 2 G. For inntekter under 2 G (G er grunnbeløpet i Folketrygden) foreslås videreført 

koblingen til maksimalsats som fastsettes for slik tjenesteyting ved endelig behandling av 

statsbudsjett for 2016.  

Vederlag for kommunale helse- og omsorgstjenester utenfor institusjon.  

Beregningsgrunnlag 

Inntekt Satser 2015 Satser 2016 

0 – 2 G Maksimal sats i  
statsbudsjettet 

Maksimal sats i 
statsbudsjettet 

2 – 3 G 1 015,- 1 040,- 

3 – 4 G 1 274,- 1 306,- 

4 – 5 G 1 669,- 1 711,- 

Over 5 G 2 065,- 2 117,- 



Betalingssatsene er abonnementspriser pr. mnd. Det beregnes ikke moms på overstående 

betalingssatser. Vederlaget kan ikke overstige kommunens samlede selvkost for tjenestene 

til den enkelte i den måneden abonnementet gjelder.  

Vederlagssats for enkelttimer for kommunale helse- og omsorgstjenester utenfor institusjon 

fastsettes for 2016 til kr. 241,-.  Oppsigelsestid for abonnement er gjensidig 1 måned, så 

lenge annet ikke blir avtalt.  

 

Vederlagsbetaling for langtidsopphold i institusjon 

Maksimalsats for betaling ved Frøya sykehjem er kr. 58 000,- Denne maksimaltaksten er 

fastsatt i medhold av vederlagsforskriften med virkning fra 01.01.99.  

Vederlagsbetaling for korttidsopphold i institusjon. 

 Døgntilbud – sats som fremkommer i Statsbudsjettet for 2016.  

 Dag- eller natt-tilbud er den sats som fremkommer av statsbudsjettet.  

I de tilfeller vederlag eller timepris er lavere enn abonnement, gjelder timeprissatsen. Det 

foreslås ikke økning i timesatsen.  

Trygdeboliger 

Kommunal husleie økes med 2,1 prosent.  Husleie kan maks økes med konsumprisindeksen 

jmfr. Husleielovens § 4 – 2. Indeksregulering.  

Middag 

Pris for kjøp av middag og middagsombringing på Frøya sykehjem økes fra kr. 71,- pr. 

porsjon til kr. 73,- pr. porsjon. Emballasje er inkludert i prisen. 

Trygghetsalarm 

Oppkobling til «Hjelp 24», som er sentralen for mottak av trygghetsalarm, koster kr. 192,- pr 

mnd.  

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Kulturskolen 

 2014 2015 2016 

Individuell undervisning  2 128,- 2192,-  2 258,- 

Større grupper - dans og tegning  885,- 912,- 939,- 

 

Materialavgifter 

Hva  Pr. år 2015  Pr. år 2016   

Leie av instrumenter 637,- 656,-  

Noter  Kostpris Kostpris Noter elevene selv kjøper 

Materialavgift 530,- 546,- Lerret, maling, kullstift etc.  

Materialavgift teater og dans 212,- 218,- Rekvisita.  

Kopieringsavgift øvrige fag  100,-  

   

5. Frøya bibliotek 

Gjeldende satser ved gjentatt purring:  

1. gangs purring: gratis 

2. gangs purring: gratis 

Hvis materiell ikke blir innlevert etter 2. purring må låneren betale erstatningskrav. Det 

foreslås ikke endringer i purregebyrene for 2014.  

Erstatningssatser 

Lånerne forplikter seg (jfr. Låneregler for Frøya bibliotek) til å erstatte tapt og ødelagt 

materiell etter en hver tids gjeldende satser.  

Det foreslås følgende erstatningssatser ved tap og skade på bøker og annet materiale:  

Materiale for 
voksne 

2015 2016 Materiale 
for barn 

2015 2016 

Bøker Kr. 412,- Kr. 424,- Bøker Kr. 258,- Kr. 266,- 

Lydbøker Kr. 515,- Kr. 530 Lydbøker Kr. 309,- Kr. 318,- 

   

Materiale for alle   

Filmbokser Kr. 309,- + kr. 
103,- 
For hver ekstra 

Kr. 318,- + kr. 
106,- 
For hver ekstra 

Film Kr. 309,- Kr. 318,- 

Cd musikk Kr. 258,- Kr. 266,- 

Cd rom Kr. 515,- Kr. 530,- 

Språkkurs Kr. 1 030,- Kr. 1 061,- 

Tidsskrift Kr. 103,- Kr. 106,- 

 

I tillegg til erstatningssatsene for hvert tapt medium kommer en omkostning på kr. 212,- 



6. Frøya kino 

Billettprisene ved Frøya kino 

 2015 2016 

Barn Kr. 88,- Kr. 88,- 

Voksne Kr. 129,- Kr. 129,- 

 

7. Frøya kultur og kompetansesenter 

Utleiesatser – rom for 2016 

Areal Formål Info Utstyr 
NB! Noe utstyr 
krever spesiell 
kompetanse 

Pris 1 
Kommersielle
/ private 
leietaker 

Pris 2 
Frivill. org/ 
lokale 
arrangement  

Storsalen Konserter, 
teater, revy, 
utstillinger 
mm 

Sal med 
flyttbart 
amfi og 
scene ca. 
120m2  
Ca. 320 
sitteplasser 
i amfi. 
450 – 500 
uten amfi 

Tillegg for utstyr 
(lyd, lys), 
prosjektor, 
sceneelement, 
tekniker(e), 
artistgarderobe 

Kr. 8.240,- + 
12 % av 
billettsalg. 
Dag 2: kr. 
6.180,- 
Dag 3: kr. 
4.120,- 

Kr. 3.090,- + 
12 % av 
billettsalg. 
Dag 2: kr 
1.545,- 
Dag 3: kr. 
1.030,- 

Kino Kurs og 
konferanser 
Konserter 
mm 

Sal med 
fastamfi. 
75 plasser. 

Tillegg for utstyr 
og tekniker (e). 

Kr. 3.090,- + 
12 % av 
billettsalg. 

Kr 1.236,- + 
12 % av 
billettsalg 

Garderober Ulike 
arrangemen
t 
 

2 
garderober 
med plass 
til 
8 stk pr. 
garderobe. 
Speil, dusj 
og WC 

 Kr.206 pr. stk Lokale lag og 
organisasjon
er 
 - halv pris 

Greenrom Ulike 
arrangemen
t 
 

Rom på 
15m2  
Oppholdsro
m 
artister  

 Kr.206 pr. stk Lokale lag og 
organisasjon
er 
 - halv pris  

Vrimleareal 
Ved nedre 
inngang 

Konserter 
Andre 
kulturarr. 
 

Åpen areal  
Ca 100m2 
med 
trappeamfi 

Tillegg for lyd 
lys utstyr (lite 
PA) 

Kr 1545.- Lokale lag og 
organisasjon
er 
 - halv pris. 

Studio Innspillinger Kontrollro
m 
studio-

Tillegg for 
instrumenter 
300.- per enhet 

Tillegg for 
teknikker 
Kr 464.- per 

Pris avtales 



bandrom time 

Bandrom Øving for 
band 
 

Rom utstyrt 
med 
instrumente
r 

Depositum for 
bruk av rom og 
utstyr 

Pris avtales Pris avtales 

 

Utleiesatser utstyr og personell for 2016 

TYPE UTSTYR INFORMASJON KOMMERSIELT FRIV. ORG / LOKALT 

PA Full rigg (se egen 
oversikt) 

Dag 1: kr. 3.605,- 
Dag 2: kr. 3.090,- 
Fra dag 3: kr. 2.575,- 

Dag 1: kr. 1.803,- 
Dag 2: kr 1.545,- 
Fra dag 3: 1.030,- 

PA - lite Liten rigg, (to 
høytalere og 
mikrofon) 

Kr. 1.030,- Kr. 0,- 

Lydtekniker  

 

 Lydtekniker Kr.443,- 
pr. time 
+50 % tillegg i helg 
(Fra fredag kl. 18) 

Lydtekniker kr.258,- 
pr. time 
+50 % tillegg i helg 
(Fra fredag kl. 18) 

Lys Full rigg (se egen 
oversikt) 

Dag 1: kr. 3.605,- 
Dag 2: kr. 3.090,- 
Fra dag 3: kr. 2.575,- 

Dag 1: kr. 1.803,- 
Dag 2: kr 1.545,- 
Fra dag 3: kr. 1.030,- 

Lystekniker  

 

 Lystekniker kr. 443,- 
pr. time 
+50 % tillegg i helg 
(Fra fredag kl. 18) 

Lystekniker kr. 443,- 
pr. time 
+50% tillegg i helg (Fra 
fredag kl. 18) 

Lys Liten rigg Grunnbelysning Kr. 443,- pr. time +50 
% tillegg i helg 
(Fra fredag kl. 18) 

Kr. 155,- pr. time 
+50% tillegg i helg 
(Fra fredag kl. 18) 

Sceneelementer Størrelse 2 x 1 m m Kr. 52,- pr element Lokale lag og 
organisasjoner – halv 
pris 

Backline Trommesett, 
gitaramp, bassamp, 
el.piano (egen 
oversikt) 

Kr. 309,- pr. enhet Lokale lag og 
organisasjoner – halv 
pris 

Trådløse mikrofoner  Leie pr. stk pr. døgn Kr. 309,- Lokale lag og 
organisasjoner – halv 
pris 

Røykmaskin Leie pr. døgn  
Tillegg – røykvæske. 

Kr. 309,- Lokale lag og 
organisasjoner – halv 
pris 

AV utstyr Projektor, 
PC, TV, DVD 

 Kr. 206,- pr. enhet Lokale lag og 
organisasjoner – halv 
pris 

Flygel Flygel på scene Kr. 515,- pr. gang. Lokale lag og 
organisasjoner – halv 



 

Alle priser, med unntak av personell er oppgitt inkl. mva 

 

8. Frøya svømmehall 

 

Billettpriser svømmehall: 

 2015  2016  

 Voksne Barn Voksne Barn 

Enkeltbillett Kr 78,- Kr 39,- Kr 80,- Kr 40,- 

Sesongkort Kr 788,- Kr 394,- Kr 812,- Kr 406,- 

Familie* Kr 160,-  Kr 165,-  

*To foresatte og barn 

 

Utleie svømmehall: 

Priser 2015 2016 

Svømmebasseng Kr 181,-/time Kr 186,-/time 

Terapibad Kr 242,-/time Kr 249,-/time 

Hele svømmehallen Kr 423,-/time Kr 436,-/time 

 

 

9. Frøyahallene 

 

Utleie til idrettslag: 

Priser 2015 2016 

1/3 av hallen Kr 80,-/time Kr 82,-/time 

2/3 av hallen Kr 118,-/time Kr 122,-/time 

Hele hallen Kr 160,-/time Kr 165,-/time 

Halleie ved kamper Kr 185,-/time Kr 191,-/time 

 

Utleie til firma/andre: 

Priser 2015 2016 

1/3 av hallen Kr 170,-/time Kr 175,-/time 

2/3 av hallen Kr 250,-/time Kr 258,-/time 

Hele hallen Kr 370,-/time Kr 381,-/time 

Halleie ved kamper/cup o.l. Kr 500,-/time Kr 515,-/time 

 

Utleie av møterom/amfi: 

Priser 2015 2016 

Vanlig møtevirksomhet Kr 350,-/time Kr 360,-/time 

Møtevirksomhet inkl. tekniker Kr 600,-/time Kr 618,-/time 

 

 

 

Tillegg stemming. pris 
U/tillegg for stemming 



10. Fellingsavgift for hjort 

 

Den øvre rammen fastsettes i statsbudsjettet. Den enkelte kommune vedtar selv den 

kommunale fellingsavgiften innenfor øvre ramme. Rådmannen foreslår å følge den 

øvre rammen fastsatt i statsbudsjettet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GEBYRREGULATIV FOR 
 

BYGGESAK, FRADELING, OPPMÅLING, REGULERINGSSAK, 

LANDBRUK,  

VANN, AVLØP, SLAM, FEIING,  

BRANN, RENOVASJON OG KAI/HAVNER 

 

I FRØYA KOMMUNE 
 

2016 
 

Generell avgiftsøkning og endring på betalingssatser er lagt inn med 3,0 %  

med følgende unntak: 

 

     Tilknytningsavgift for vann økes med 2% 

     Årsavgift for vann for bygninger til forretning, industri m.m. som får     

     årsavgiften beregnet etter måler eller areal økes med 2%. 

     Årsavgift for vann til bolig, fritidsbolig, naust/sjøhus, driftsbygninger og  

     tappeposter økes med 2% 

     Årsavgift og tilknytningsavgift for kloakk økes med 10 % 

     Renovasjonsgebyret for et normalabonnement(husholdninger) og    

     fritidsboliger endres ikke. 

     For oppmålingsgebyr, er gebyr for klarlegging av grense der grensen  

     tidligere ikke er koordinatbestemt, redusert med 50%.    

     Kai/Havneavgift økes med 15% 

          

GEBYRBYRSATSER: 

1. Vann-kloakk-slam-renovasjon-feiing 

2. Kai/havneavgift 

3. Brannvern 

4. Byggesak 

5. Planbehandling 

6. Landbruk 

7. Oppmåling 

8. Fellesbestemmelser 

Vedtatt i kommuenestyret ……/….2015, sak …../15 
 

 
Forskriftene er vedtatt i medhold av: 

 - lov av 31. mai 1974 «om kommunale vass- og kloakkavgifter» § 1, 2, 3 og 4 med gjeldende      

                forskrifter og eventuelle senere endringer av loven. 

 - Lov av 13. mars 1981 «om vern mot forurensninger og om avfall» § 26, 29 og 34 med  

                 gjeldende forskrifter og eventuelle senere endringer av loven. 

 - Lov av 20. juni 2002 «om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoffer 

  og om brannvesenets redningsoppgaver» med gjeldende forskrifter og  

  eventuelle senere endringer av loven. 

- Plan- og bygningsloven av 14. juni 1985, § 109 med eventuelle senere endringer 

  av loven. 

 - Delingsloven av 23. juni 1978, § 5-2 med eventuelle senere endringer av loven. 

 - Jordloven av 12. mai 1995 med eventuelle senere endringer av loven. 

 - Konsesjonsloven av 31. mai 1974 med eventuelle senere endringer av loven. 

 

 



 

 

1.VANN- KLOAKK- SLAM- RENOVASJON – 

FEIING 2016 
Årsgebyret fordeles over 3 terminer pr. år 

 

VANN 

 

Tilknytningsavgifter: Eks. mva. Inkl. mva. 
Bolig/fritidsbolig/hytte 5 835,00  7 293,75 

Driftsbygning/brygge/naust 5 835,00 7 293,75 

Næringsbygg m.m.:   

Inntaksledning 32 mm. 5 835,00 7 293,75 

Inntaksledning 40/50 mm. 11 680,00 14 600,00 

Inntaksledning 63 mm. 17 515,00 21 893,75 

Inntaksledning 75 mm. 23 340,00 29 175,00 

Inntaksledning 110 mm. 35 020,00 43 775,00 

Inntaksledning 125 mm. 46 695,00 58 368,75,00 

Inntaksledning 160 mm. 70 040,00 87 550,00 

   

Frakoblingsavgift 3 303,00 4 128,75 

Tilkoblingsavgift 3 303,00 4 128,75 

   

Årsavgifter:   
Vannavgift bolig under 60 m2               2 750,00 3 337,50 

Vannavgift bolig over 60 m2               4 550,00                 5 687,50 

   

Vannavgift driftsbygning 2 750,00 3 337,50 

 

Vannavgift fritidsbolig/hytte 3 462,00 4 327,50 

Vannavgift naust/sjøhus 1 925,00 2 406,25 

Tappepost 1 170,00 1 462,50 

 

For bygninger beregnet til forretning eller annet serviceformål, institusjoner, industri og lignende: 

 

Vannavgift inntil 100 m2 5 322,00 6 652,50 

Vannavgift 100/500 m2 10 945,00 13 681,25 

Vannavgift 500/1000 m2 18 414,00 23 017,50 

Vannavgift over 1000 m2 27 433,00 34 291,25 

 

Vannavgift måler (pr. m3)   

0 – 1000 m3 12,28 15,35 

1000 – 16 000 m3 9,27 11,58 

Over 16 000 m3 6,16 7,70 

 

Minimumsavgift vannmåler 5 322,00 6 652,50 

 

 

 

 

 

KLOAKK/SEPTIK 

  

   

Tilknytningsavgifter: Eks. mva. Inkl. mva. 



Bolig/fritidshus/hytte 7 150,00 8 937,00 

 

Årsavgifter:   
Kloakk bolig under 60 m2 2 596,00 3 245,00 

Kloakk bolig over 60 m2 4 376,00                 5 470,00 

Kloakk fritidshus/hytte 3 450,00 4 312,50 

    

For bygninger beregnet til forretning eller annet serviceformål, institusjoner, industri og lignende: 
 

Kloakk inntil 100 m2 4 376,00 5 470,00 

Kloakk 100/500 m2 6 560,00 8 200,00 

Kloakk 500/1000 m2 8 725,00 10 906,25 

Kloakk over 1000 m2 10 880,00 13 600,00 

 

Tømming septiktank inntil 4 m3 – tømming hvert 2. år i rute  1 420,00 1 775,00 

Tømming septiktank inntil 4 m3 – tømming hvert 4. år i rute 710,00 887,50 

Pr. m3 utover 4 m3 299,00 373,75 

 

Ekstratømming septiktank inntil 4 m3 2 840,00 3 550,00 

 

RENOVASJON 
   

Renovasjonsgebyr for husholdningen for et normalabonnement 2 450,00 3 062,50 

   

Renovasjonsgebyr for fritidshus 900,00 1 125,00 

   

Påslag på renovasjonsgebyret for etterkontroll og etterdrift av Kvisten 

renovasjonsplass, samt opprydding i Nordhammervika 

232,00 290,00 

 

FEIING/BRANNTILSYN I BOLIG 

   

Årlig avgift for feiing og branntilsyn i bolig.Den dekker en feiing og 

et branntilsyn hvert 4. år. Feiehyppigheten blir vurdert av feieren 

avhengig av sotmengde og pipebrannfare. Der det er behov for, eller 

ønske om oftere feiing blir dette en egen tilleggsavgift 477,50 596,90 

Avgift for ekstrafeiing, etter eget ønske eller pga. stor sotmengde. 327,50 409,37 

Feiing utenom rute – belastes pr. time 485,00 606,25 

Avgift for feiing på fritidsbolig (frivillig) som blir utført på vanlig 

feierunde. 491,00 613,75 

Fjerning av blanksot(fresing) faktureres etter medgått tid pr. påbegynt 

time. 484,00 605,00 

Feiing av røykkanaler og skorsteiner knyttet til industrianlegg 

faktureres etter medgått tid pr. påbegynt time   484,00 605,00 

Kontroll av piper ved bruk av inspeksjonskamera faktureres etter 

medgått tid pr. påbegynt time 484,00 605,00 

 

FEIING AV KOMMUNALE FYRKJELER 

Kontroll som er en måling av virkningsgrad og åpning for sjekk om 

feiebehov 2.732,00                 3 415,00 

Feiing der fysisk feiing blir utført etter måling og kontroll der det er 

behov. 3 728,00 4 660,00 

2. KAI/HAVENEAVGIFT 2016 
  

   

Liggeavgift for båter inntil 10 meter: Ingen avgift   

Liggeavgift for 1 – 7 dager                                 pr. døgn
 

154,00  

Liggeavgift for de neste 8 – 30 dager                 pr. døgn
 

93,40  

Vareavgifter:
 

  



Pr. m
3
 sand/grus 6,85  

Pr. tonn stykkgods, gjødsel og kraftfor 4,12  

Pr. tonn asfalt 6,85  

Pr. tonn sprengstoff 77,00  

Pris på større kvanta avtales i hvert enkelt tilfelle   

Fiskebåter unntas for avgiften, men må betale liggeavgift for de døgn som overstiger 3 

døgns sammenhengende liggetid. For å fritas for slik avgift må det være min. 1 ukes 

opphold mellom hver døgnperiode, ellers påløper liggeavgift fra første liggedag. 
 

  

Det kreves ikke liggeavgift når det svares vareavgift.   

 
 

3. BRANNVERN 2016 Eks.mva  

   

 

Utrykning til unødig alarm 
 

6 922,00 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. BYGGESAK 2016 
 

           

                      

A.1 

 

Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av 

tiltakshaver, 

jfr. plan- og bygningslovens §§ 20-2-jfr. §3.1 og 3.2 i SAK 2010 

 

kr 2 190,- 

A.2 Tiltak som krever søknad og tillatelse 

Jfr. plan- og bygningsloven §20-1 

 

A.2.a Oppføring, tilbygging, påbygging og underbygging   

            Boliger 

Enebolig 

 

kr   8 108,- 



 Tomannsbolig kr 12 705,- 

           For sekundærleiligheter i boligbygg (nybygg) betales per enhet: kr   4 215,- 

 Rekkehus pr. boenhet kr   6 346,- 

 Flermannsboliger pr. boenhet kr   6 346,- 

  Fritidsbolig/Hytte (per enhet) kr 12 872,- 

  Andre bygg og tilbygg 
For alle kategorier nybygg samt tilbygg/påbygg/underbygg og 

hovedombygging betales gebyr etter fast m
2
-pris og bygningens  

bruksareal: 

                                                                                             0-50 m
2 

                                                                                       50-200 m
2
 

                                                                                     200-400 m
2
 

                                                                                     400-600 m
2
 

                                                                                            600 m
2
 

 

 

 

 

kr 3 198,- 

kr 51,50 per m
2 

kr 42,00 per m
2 

kr 37,20 per m
2
 

kr 19,15 per m
2
 

A.2.b Fasadeendring, eller vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av 

tiltak som nevnt under A.2.a 

 

kr 2 190,- 

A.2.c Bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av 

tidligere drift av tiltak som nevnt under A.2.a 

 

kr 2 190,- 

A.2.d Riving av tiltak som nevnt under A.2.a kr        0,- 

A.2.e 

 

        

Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske 

installasjoner 

Installasjon av vedovn   

 

 

kr        0,- 

        Andre tekniske installasjoner, enkle tiltak  kr 1 079,- 

        Andre tekniske installasjoner, større tiltak kr 2 190,-  

A.2.f Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger samt 

annen ombygging som medfører fravikelse av bolig 

 

kr 2 190,- 

A.2.g Oppføring av innhegning mot veg, skilt eller reklameinnretninger 

o.l. 

 

kr 1 079,- 

A.2.h Deling av eiendom eller bortfeste av enhet i mer enn 10 år  kr 2 190,- 

A.2.i Vesentlig terrenginngrep kr 2 190,- 

A.2.j Anlegg av veg eller parkeringsplass, andre søknadspliktige  

konstruksjoner og anlegg 

 

kr 2 190,- 

A.3 Trinnvis behandling, jf. plan- og bygningslovens § 95 a.  

    Søknad om rammetillatelse  70 % av A.2 

  Søknad om igangsettingstillatelse  50 % av A.2 

A.4 Endring av tillatelse  

    Små endringer etter at positivt vedtak er fattet   5 % av fullt gebyr 

    Store endringer etter at positivt vedtak er fattet  10 % av fullt gebyr  

   Revidert søknad etter avslag, innsendt innen ett år 50 % av fullt gebyr 

    Fornyelse av tiltak 30 % av fullt gebyr 

 

A.5 Tilleggsgebyr  

 Dispensasjoner – fra tekniske forskrifter kr 2 190,- 

   Sakkyndig bistand betales av tiltakshaver etter regning over faktiske 

utgifter 

 

 

 

 

 

A.6 Søknad om utslippstillatelse  

 Utslipp av avløpsvann fra bolig- og fritidsbebyggelse med innlagt vann, 

eller annen bebyggelse med tilsvarende utslipp, når utslippet tilknyttes 

separat avløpsanlegg. 

 

 

kr 2 190,- 

 A.7 Godkjenning av ansvarsrett  

  Lokal godkjenning  kr 1 079,- 

 Sentral godkjenning kr    659,- 

 Tillegg for hver funksjon kr    219,- 

 Tillegg for hver ny faglig leder kr    219,- 



 

 

 

A.8 

 

 

 

Ulovlig tiltak og tvangmulkt etter PBL Kap. 32 for:  

 

 

 Tvangsmulkt Fastsettes av 

Rådmannen 

 Behandling av tiltak som er ulovlig bygd/igangsatt. Forhøyet gebyr 

gjelder både dispensasjonssøknad, eventuelt delingssøknad og 

byggesøknad. 

3 ganger fullt gebyr 

 Ved mer omfattende saker med utgangspunkt i et tiltak som er ulovlig 

bygd/igangsatt beregnes gebyr etter medgått tid og kostnader. 
Pr. time  kr 660,-  

+ faktiske kostnader 

 Behandling av søknad om tillatelse til tiltak som er ulovlig 

bygd/igangsatt, men tiltakshaver melder uoppfordret fra i ettertid. 

Forhøyet gebyr gjelder både dispensasjonssøknad, eventuelt 

delingssøknad og byggesøknad. 

2 ganger fullt gebyr 

 Tilleggsgebyr for igangsatt arbeid etter søknad er sendt, men før den er 

behandlet/tillatelse er gitt. 
kr 2 190,- 

 

A.9 

 

Behandling av delingssøknad etter plan- og bygningsloven 
 

kr 2 190,- 

 
  

 



5. PLANBEHANDLING 2016 
 

REGULERINGSSAKER OG DISPENSASJONER   

     

       

     

Fremming av ny plan     

Oppstartmøte – ny plan  2 330,00 

  

Behandling av planprogram  4 662,00 

  

Behandlingsgebyr Omfatter alle utgifter til fremming av planforslaget, inklusive 

ekspedering, kopiering av tekst, innhenting av høringsuttalelser 

osv fram til kunngjøring av endelig vedtak. 

  

  

  Reguleringsplan inntil 10 daa 17 160,00    

  Reguleringsplan 10-25 daa  21 460,00    

  

Reguleringsplan over 25 daa  21 460,00 

 + 14 270,00 per 

påbegynt 50 daa    

       

Reguleringsendringer og endring av kommuneplanens arealdel     

Behandlingsgebyr Inkluderer alle utgifter i forbindelse med saksgang, ekspedering 

og kunngjøring av endelig vedtak 

  

  

  Endring som ikke krever forutgående utlysning              13 301,00    

  Endring som krever avgrenset høring              14 732,00    

  

Endring som krever full høringsrunde og utlegging til offentlig 

ettersyn 

19 167,00  

  

       

Dispensasjoner       

Dispensasjon fra reguleringsplan. Arealdel     

Behandlingsgebyr Omfatter utlegg til saksbehandling, kopiering, utsending der det 

kreves, befaring og alt arbeid fram til ferdig vedtak. 

3 864,00  

  

Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel inklusive delplaner og fra PBL § 1-8, enkeltvis 

eller i kombinasjon.     

Behandlingsgebyr Omfatter utlegg til saksbehandling, kopiering, utsending der det 

kreves, befaring fram til ferdig vedtak. 3 864,00    



6. LANDBRUKSSEKSJONEN 2016 
 

                                

  

Konsesjon etter konsesjonsloven følger statlige satser:  

  

Behandling av konsesjonssaker 5.305,- 

  

Gebyr i forbindelse med viltsaker  

Godkjenning av nytt jaktvald 980,00 

Utvidelse av eksisterende vald  980,00 

Oppsplitting av eksisterende vald 980,00 

  

Gebyr i forbindelse med deling av eiendom  

Gebyr for deling av eiendom som behandles etter jordloven 1 436,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. GEBYRER OPPMÅLING 2016 

 
Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Matrikkellovens § 32, matrikkelforskriftens § 16) 

fastsettes slik: 

 



1.2 Ny grunneiendom 
 

1.2.1 Ny grunneiendom og festegrunn (selvstendig parsell med nytt gårds- og 

bruksnummer) 
Areal i kvm   Gebyr i kr.  

 Fra   t.o.m.   

   

                   -                      1 500  14093 

              1 501                    1 750  14786 

              1 751                    2 000  15491 

              2 001                    2 250  16209 

              2 251                    2 500  16892 

              2 501                    2 750  17571 

              2 751                    3 000  18288 

              3 001                    3 250  19022 

              3 251                    3 500  19741 

              3 501                    3 750  20405 

              3 751                    4 000  21139 

              4 001                    4 250  21845 

              4 251                    4 500  22526 

              4 501                    4 750  23231 

              4 751                    5 000  23937 

              5 001                    6 000  25057 

              6 001                    7 000  26201 

              7 001                    8 000  27321 

              8 001                    9 000  28265 

              9 001                   10 000  29559 

            10 001                   11 000  30717 

            11 001                   12 000  31022 

            12 001                   13 000  32955 

 

Gebyr for areal over 13000 kvm beregnes etter 

følgende formel 

    

Y =AX + B     (Y = gebyrer i kroner , X = areal i kvm.) 

    

 A=                    0,865    

 B=   kr 18307   

 

 

 

1.2.2 Tilleggsareal til eksisterende grunneiendom  

 
Areal i kvm  Gebyr i kr.  

 Fra   t.o.m.   

   

                   -                           75  3384 

                  75                       150  3941 

                 150                       300  5074 



                 300                       450                   6194 

                 450                       600  7313 

                 600                       750  8457 

                 750                       900  9589 

                 900                    1 050                 10709 

              1 050                    1 200  11841 

              1 200                    1 350  12962 

              1 350                    1 500  14093 

 

Etableres som ny grunneiendom eller festegrunn og slås sammen med eiendommen som skal 

ha tillegget. Gebyr for areal over 1500m2 beregnes etter 1.2.1. 

 

1.2.3 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn 

Faktureres etter medgått tid og kostnad eller minstegebyr.  

 

1.2.4 Oppmåling av uteareal på eierseksjon 

   
Areal i kvm   Gebyr i kr.  

 Fra   t.o.m.   

   

                   -                      1 500  14093 

              1 501                    1 750  14786 

              1 751                    2 000  15491 

              2 001                    2 250  16209 

              2 251                    2 500  16892 

              2 501                    2 750  17571 

              2 751                    3 000  18288 

              3 001                    3 250  19022 

              3 251                    3 500  19741 

              3 501                    3 750  20405 

              3 751                    4 000  21139 

              4 001                    4 250  21845 

              4 251                    4 500  22526 

              4 501                    4 750  23231 

              4 751                    5 000  23937 

              5 001                    6 000  25057 

              6 001                    7 000  26201 

              7 001                    8 000  27321 

              8 001                    9 000  28265 

              9 001                   10 000  29559 

            10 001                   11 000  30717 

            11 001                   12 000  31022 

            12 001                   13 000  32955 

 

Gebyr for areal over 13000 kvm beregnes etter 

følgende formel 

 

Y =AX + B     (Y = gebyrer i kroner , X = areal i kvm.) 

  



 A=                    0,865  

 B=   kr 18307 

 

 

1.2.5 Ny anleggseiendom 

Faktureres etter medgått tid og kostnad eller minstegebyr. 

 

1.2.6 Registrering av jordsameie 

 

Faktureres etter medgått tid og kostnad eller minstegebyr. 

 

1.3    Ny matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning 

 

Faktureres som ordinær oppmålingsforretning.  

 

1.4   Grensejustering 

1.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie 

 

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % 

av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m²).  En eiendom kan imidlertid ikke 

avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen.  For 

grensejustering til veg eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde. 
 

Areal i kvm  Gebyr i kr.  

 Fra   t.o.m.   

   

                   -                           75  3384 

                  75                       150  3941 

                 150                       300  5074 

                 300                       450  6194 

                 450                       600  7313 

                 600                       750  8457 

                 750                       900  9589 

                 900                    1 050                       10709 

              1 050                    1 200  11841 

              1 200                    1 350  12962 

              1 350                    1 500  14093 

 

1.4.2 Anleggseiendom 

 

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, 

men den maksimale grensen settes til 1000 m³ 

 

Gebyr faktureres etter medgått tid og kostnad eller minstegebyr. 

 

1.5  Arealoverføring 

1.5.1 Arealoverføring for grunneiendom, festegrunn og jordsameie 

 



Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring 

utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg og jernbaneformål. 

 
Areal i kvm  Gebyr i kr.  

 Fra   t.o.m.   

   

                   -                           75  3384 

                  75                       150  3941 

                 150                       300  5074 

                 300                       450  6194 

                 450                       600  7313 

                 600                       750  8457 

                 750                       900  9589 

                 900                    1 050                       10709 

              1 050                    1 200  11841 

              1 200                    1 350  12962 

              1 350                    1 500  14093 

 

Gebyr for areal over 1500m2 beregnes etter 1.2.1 

 

1.5.2 Arealoverføring for anleggseiendom 

 

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke 

være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet 

dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et 

sammenhengende volum. 
 

  



1.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt 

ved oppmålingsforretning 

 
 Antall  
 punkter  

 Gebyr i kr.   Antall   
 punkter  

 Gebyr i kr.  

                              

    

1 2838 13 15000 

2 3810 14 16012 

3 4864 15 17009 

4 5849 16 18035 

5 6888 17 19061 

6 7860 18 20048 

7 8897 19 21075 

8 9941 20 22071 

9 10936 21 23096 

10 11923 22 24109 

11 12962 23 25148 

12 13960   

 

 

1.7 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er 

koordinatbestemt, og klarlegging av rettigheter 

 
Antall  

 punkter  
 Gebyr i kr.   Antall  

 punkter  
 Gebyr i kr.  

              

    

1 1233 13 16093 

2 2580 14 17326 

3 3804 15 18542 

4 5049 16 19768 

5 6273 17 21000 

6 7498 18 22230 

7 8730 19 23455 

8 9949 20 24693 

9 11180 21 25919 

10 12412 22 27144 

11 13637 23 28363 

12 14867   

 

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid og kostnad eller minstegebyr. 

 

 

1.8   Privat grenseavtale 

 

Gebyr fastsettes etter medgått tid eller minstegebyr. 

 

1.9     Urimelig gebyr 

 



Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det 

arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun 

har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. 

 

Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den 

som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr. 

 

1.10 Frister og nedsatt gebyr etter Matrikkelloven 

 

Etter matrikkellovens § 18 skal kommunen gjennomføre oppmålingsforretningen og fullføre 

matrikkelføring innen 16 uker. Oversittes fristen skal gebyret for oppmålingsforretningen og 

matrikkelføringen avkortes med en tredjedel. Fristen begynner ikke å løpe før vedtak etter 

plan- og bygningsloven foreligger, før forskuddspliktig oppmålingsgebyr er innbetalt, hvis det 

må brukes ekstra tid for å få partene til å møte, for supplering av informasjon, for den tiden 

som medgår til tinglysing, eller hvis saken påklages. Fristen opphører når matrikkelbrev er 

postlagt. 

 

1.11 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken 

 

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, 

opprettholdes likevel gebyret. 
 

1.12 Gebyr for oppmålingsforretning over punktfeste og innløsing av feste med 

oppmåling. 
 

For oppmålingsforretning over punktfeste betales kr 7073,- 

 

For oppmålingsforretning ved innløsing av feste(fra feste til ny grunneiendom) gjelder 

satsene i tabell 1.2.1. 

 

1.13 Gebyr for avbrutt forretning 
 

Rekvirenten kan trekke rekvisisjonen fram til oppmålingsforretning er avsluttet. 

Rekvisisjonen kan likevel ikke trekkes dersom enheten er opprettet i matrikkelen. 

 

Ved tilbakekalt, avbrutt eller annullert forretning, betales fullt gebyr når arbeidet er kommet 

så langt at en arbeider i terrenget. Hvis rekvisisjonen trekkes før dette, beregnes gebyr etter 

medgått tid. Avbrutt forretning kan skyldes at saken trekkes, rekvirent ikke møter eller at 

partene ikke blir enige. Hvis rekvirent ikke møter, beregnes gebyr etter medgått tid. 

 
 

1.14 Gebyr for oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer 
 

For slike forretninger over større sammenhengende parseller/eiendommer til landbruks-, 

allmenne fritids- og andre allmennyttige formål og oppløsning av sameie, betales gebyr etter 

timepris eller minstegebyr.  
 

    

1.15 Gebyr beregnet etter medgått tid for arbeid etter matrikkelloven  
    

Gebyr for oppmålingstekniske arbeider som har hjemmel i matrikkelloven og som ikke kan 

beregnes etter foranstående satser, skal beregnes på grunnlag av anvendt tid og utgift til kost, 

bil. merkemateriell m.v.  



 

          1.16         Gebyr for andre oppdrag 

 

Oppdrag som utstikking eller oppmåling for andre offentlige eller private aktører kan utføres 

når det er ledige ressurser, og beregnes etter medgått tid eller minstegebyr.  
 

1.17   Vinterforskrift 

 

Med hjemmel i matrikkelforskriftens § 18, tredje ledd, har Frøya kommune vedtatt at 16-

ukersfristen ikke gjelder i perioden 1. november til 1. mars. 
 

1.18   Timepris og minstegebyr  

 

Kr 656,- Minstegebyr er kr 2536,- 

 

1.19   Utstedelse av matrikkelbrev 
 

Matrikkelbrev inntil 10 sider   kr 175,- 

Matrikkelbrev over 10 sider   kr 350,- 

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige 

kostnadsutviklingen 

1.20   Betalingsbestemmelser   

  

a) Rekvirenten skal i alminnelighet betale faktura når forretningen er fullført. 

b) Utgiftene til merkemateriell er inkludert i gebyrsatsene.  

c) Tinglysingsgebyr og utstedelse av matrikkelbrev kommer i tillegg til gebyrsatsene og er    

     inkludert i fakturabeløpet. 

d) Betaling skjer etter regulativet og satsene som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. FELLESBESTEMMELSER 2016 
 

1.0 Urimelige gebyr 

1.1 I spesielle tilfeller kan planutvalget etter søknad redusere gebyret. 

  

2.0 Betalingsbestemmelser 

2.1 Gebyrene skal betales etter regning utstedt av Frøya kommune.. 

  

2.2 Betaling skjer etter det regulativ og satser som gjelder på det tidspunkt som søknaden/rekvisisjonen 

er innstemplet i Frøya kommune, om ikke annet er spesifisert i regulativet. Dette gjelder ikke 

tinglysningsgebyret. 

  

3.0 Forbehold om saksbehandling ved utestående restanser 

3.1 Nye saker blir ikke behandlet før tiltakshavers restanser på andre saker ved plan, landbruk og 

miljøenheten er betalt. 

  

 Merverdiavgift beregnes ikke ved innkreving av gebyr for byggesak, fradeling, oppmåling, 

regulering og landbrukssaker, jfr. skattedirektørens rundskriv av 6. mars 1970 til 

skatteinspektørene. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Øyvor Helstad Arkiv: U43  

Arkivsaksnr.: 14/1517    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for forvaltning 

Formannskapet 

 

 

FINANSIERING AV STIKKRENNE I BLAKSTADVASSDRAGET  

 

 

Forslag til vedtak: 

Kommunestyret i Frøya kommune viser til utredning for åpning av Blakstadvassdraget 

gjennom kulvert i Buaveien.  

Kommunestyret godkjenner en kostnadsramme for hele prosjektet på kr 1.650.000 inkl mva.  

 

Kostnadene finansieres på følgende måte: 

 

Lån opptatt i 2015 (budsjett) kr 80.000 

Tilskudd fra Måsøval   kr 300.000 

Nytt låneopptak   kr 940.000 

Momskompensasjon   kr 330.000 

 

Totalt     kr 1.650.000 

 

Nytt låneopptak på kr 940.000 forutsettes innpasset i budsjettet for 2016. 

 

 

 

Vedlegg: 

1. Problemkartlegging i anadrome vassdrag i Søndre-Fosen vannområde side 49-53 

2. Flomberegning og dimensjonering av stikkrenne - Blakstadvassdraget 09.09.2015 

 

 

Saksopplysninger:   

Hovedutvalg for forvaltning fattet følgende vedtak den 04.12.2014: 

Veifyllingen i Veisfjorden åpnes ved at det legges tilstrekkelig stor kulvert slik at sjøørreten 

gis fri vandringsvei til Blakstadvassdraget. Tiltaket innarbeides i budsjett for 2015. 

 

Det ble avsatt kr 100.000 i budsjett for 2015 og Måsøval fiskeoppdrett bidrar med inntil 

300.000,- i prosjektet. Kommunens avsatte midler er benyttet til konsulenthonnorar for 

grunnlag til prosjektet. 

 



Opprinnelig antydning på kostnader til gjennomføring av prosjeketet var kr 300.000,-  samt 

konsulentkostnader i tillegg. 

 

AsplanViak har gjennomført en flomberegningog dimensjonering av stikkrenne (vedlegg 2), 

samt anbudsdokumenter. Prosjektet viste seg å være mer omfattende en hva administrasjonen 

hadde forespeilet seg. Det er ikke tilstrekkelig med ett rør, men det må legges ned tre rør på 

diameter 2 m.  

 

Dette ble lagt ut på en begrenset anbudsrunde, hvor tre entreprenorer ble forespurt om å 

levere inn tilbud. Tilbudene kom på henoldsvis 1,232 og 1,428 mill. eks mva. 

 

Opprinnelig antydning på kostnad på kr 300.000,- er derfor ikke realistisk. 

 

 

Bakgrunn 

Blakstadvassdraget er i hht Vann-nett definert til bekker til Veistfjorden og Blakstadvatnet. 

Vassdragssystemet omfatter Blakstadvatnet, Merradalsvatnet, Smaunatjernet og 

Vassbuktavatnet, samt alle tilsigsbekker og bekker mellom vatna. 

 

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har gjennomført en problemkartlegging i anadrome 

vassdrag i Søndre fosen vannområde, (anadrome fisk vandrer mellom ferskvann og sjøvann 

på næringssøk) med fiskeregistreringer, historiske opplysninger og hydromorfologiske 

inngrep etter vannforskriften på Frøya og Sunde i Sør-Trøndelag (NINA-rapport 1977, 

vedlegg 1).  

Lokale opplysninger tilsier at det har vært et svært produktivt sjøørretvassdrag, og godt med 

gytefisk historisk. Anadrom strekning har omfattet alle ovenfornevnte vatn og tjern, samt 

tilsigsbekker til og imellom disse. Korsen (2004) opplyser følgende om vassdraget: Sjøen 

renner rett inn under kryssende vei ute i vågen. Det blir opplyst at det ikke går fisk gjennom 

røret. Oppgangen bør bedres, slik at fisk kan gå opp i Blakstadvatnet og Merradalsvatnet 

som tidligere. 

 

Utløpsenden til sjøen i Blakstadvassdraget krysses av en veiforbygning og kommunal vei 

som går over indre del av Veisfjorden. Anadrome fisk har sannsynligvis ikke mulighet til å 

passere dette punktet.  

Hvis det foreligger rør eller lignende som vann skal renne igjennom og fisk svømme forbi 

inne i forbygningen, så er dette i dag tildekt av storstein og blokk.  

 

NINA gjennomførte el-fiske 400 m ovenfor veiforbygningen. Resultatet var to årsyngel av 

ørret. Det ble imidlertid påvist store mengder ål på enkelte partier. 

 

NINA anbefaler at eksisterende veiforbygning fjernes og erstattes med bru eller godt 

nedsenket kulvert med diameter på minst 2 meter. Dette med hensikt å reetablere økologisk 

kontinuitet og frie vanndringsveier for sjøørret.  

 

 

Vurdering: 

Ovenfor veiforbygningen er det trolig en restbestand av stasjonær ferskvannsørret og 

egenrekruttering av ørret. Det er store mengder ål ovenfor veiforbygningen, så denne arten 



klarer i dag å passere enten via det tildekte kulvertrøret, mellom steiner i forbygningen eller 

ved å krype over veien når det er mye nedbør. 

Sjøørret vil meget sannsynlig reetablere seg i vassdraget, så tiltaket vil bli vellykket. 

 

Tiltak i dette vassdraget bør prioriteres, da det berører et betydelig areal for sjøørret på Frøya.  

 

Prosjektet er i en kommunal vei, så det er riktig at Frøya kommune selv finansierer en stor 

del av prosjektet. Alle tiltak innenfor vannforskriftarbeidet er lagt opp slik at «forurenseren 

betaler» og at det er de ulike sektorene som finansierer arbeidet. 

Det vil bli sendt inn søknad til Sør-Trøndelag fylkeskommune, som kan fordele noen midler 

innenfor vannforskriftsarbeidet. Det dreier seg om et beløp i størrelsesorden kr 50-75.000. 

 

 

 

 



































































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Andreas Kvingedal Arkiv: 153  

Arkivsaksnr.: 15/1779    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

BUDSJETTJUSTERING - AVSKRIVNINGER 2015  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Frøya kommunestyre vedtar følgende budsjettjustering vedrørende avskrivninger for bygg og 

anleggsmidler for 2015. 

 

Debet:  1.5900 alle ansvar – Avskrivninger   kr. 23.344.483,- 

Kredit: 1.9900.8990.860 –Motpost avskrivninger kr. 23.344.483,- 

 

Rådmannen gis fullmakt til å postere avskrivningene på ansvar og funksjon i henhold til 

vedlagte liste.  

 

 

Vedlegg: 

 

Oversikt over avskrivninger på ansvar og funksjon 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

 

Saksopplysninger:   

 

I tidligere årsbudsjett har avskrivninger ikke vært budsjettert. Dette har vært bemerket fra 

revisjonen hvert år i forbindelse med godkjenning av kommuneregnskapet.   

 

Vurdering: 

 

I budsjettforslaget for 2016 og økonomiplanen 2016 – 2019 er avskrivninger nå medtatt. For 

at vi skal få et riktig bilde ved sammenligning budsjett og regnskap for 2015 legger nå 

rådmannen frem en budsjettjustering for å få et oppdatert budsjett hvor avskrivningene er 

inkludert. Dette vil lette situasjonen når det gjelder årsrapporten for den enkelte virksomhet, 

da spesielt teknisk avdeling, da dette medfører at virksomhetens ramme økes tilsvarende 

avskrivingene for samtlige bygg og andre anleggsmidler. 

 



Denne budsjettjusteringen har ingen betydning for budsjettbalansen, sett budsjettet samlet, da 

motposten til avskrivningene føres som en inntekt under ansvar 8990. 

 

 

 

 





 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 15/1808    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

 

REFERATSAK  

 

 

Forslag til vedtak: 

Referatet tas til orientering. 

 

 

Vedlegg: 

 

Berv fra: 

Fosen regionråd 

 

Saksopplysninger:   

 

 

Vurdering: 

 

 

 

 

 

 











 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 15/1817    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

 

 

POLITISK MØTEKALENDER FØRSTE HALVÅR 2016  

 

 

Forslag til vedtak: 

Politisk møteplan for første halvår 2016 godkjennes som vedlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Politisk møteplan for første halvår 2016 

 

Saksopplysninger:   

 

 

Vurdering: 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

POLITISK MØTEKALENDER 2016 

 
 

Utvalg Januar Februar Mars 

KST 28.1 25.2 17.03 

FSK 19.1 

21.01* 

02.02 og 16.02 01.03 

HFD 12.1 09.02 08.03 

HFF 14.1 11.02 10.03 

 

* 21 januar er alle Formannskap i Sør- Trøndelag innkalt til fylkesmannen for felles 

formannskap – i Trondheim 

 

 

Utvalg April Mai Juni 

KST 28.04  02.06 og 30.06 

FSK 05.04 og 19.04 03.05 og 24.05 
 

19.5 og 20.5** 

07.06 og 21.06 

HFD 12.04 10.05 14.06 

HFF 14.04 12.05 16.06 

 

**19 og 20 mai er felles FSK med Hitra og Trondheim kommuner – på Frøya 

 

 

 

 Kommunestyret holdes på torsdager med møtestart  10.00 

 Formannskap holdes på tirsdager med møtestart   09.00 

 Hovedutvalg for drift holdes på tirsdager med møtestart  09.00 

 Hovedutvalg for forvaltning torsdager med møtestart  09.00 

 

 Ved behandling av spesielle tema kan tidspunkt for møtestart bli justert. 

 Avvik fra Frøya herredshus som møtested vil fremgå av innkalling og kunngjøres 

særskilt. 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Marit Wisløff Norborg Arkiv: 151  

Arkivsaksnr.: 15/1577    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSPROGRAM 2016 - 2019  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1.1 Formannskapets forslag til budsjett for 2016 vedtas slik det går fram av spesifisert 

driftsbudsjett og investeringsbudsjett, med vedlegg, og handlingsplandokumentet. Første 

år i handlingsplanen vedtas som budsjett for 2016 for alle rammeområdene.  

 

1.2 Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapets forslag til 

investerings- og finansieringsplan for 2016. Rådmann gis fullmakt til å avtale nærmere 

lånetidspunkt og lånevilkår og til å inngå de nødvendige låneavtaler. Fullmakten gjelder 

også refinansiering av lån innenfor tidligere vedtatt nedbetalingstid.  

 

1.3 Kommunestyret vedtar å låne 20 millioner kroner i startlånmidler til videre utlåning i 

2016. 

 

1.4 Kommunestyret slutter seg til rådmannens forslag til økonomiplan med 

handlingsprogram 2016 – 2019.  

 

1.5 Rådmann gis fullmakt til å foreta tekniske opprettinger av budsjett med vedlegg der det 

er nødvendig. 

  

1.6 Rådmann pålegges å oversende budsjett- og økonomiplan med handlingsprogram til 

Fylkesmannen med tilhørende pålagte vedlegg.  

 

1.7 Ytterligere effektiviseringstiltak, kostnadsreduksjoner og reduksjon av driftsutgifer må 

vurderes kontinuerlig i hele handlingsplanperioden. 

 

 

 

 

 

 

  

1.8 Investeringsbudsjett 



Foreslåtte investeringstiltak som foreløpig er lagt inn i økonomiplan for 2016 – 2019, 

fremstilles her som foreslått fra virksomhetene:  

 
 

- - 

2016 2017 2018 2019 

- 

Sum investeringer fra nye tiltak  49 595 000 38 250 000 21 000 000 20 000 000 

Sum bruk av driftsmidler  0 0 0 0 

Sum lån  -45 581 000 -35 850 000 -19 400 000 -18 600 000 

Sum renter og avdrag  331 845 2 239 569 3 164 708 3 911 603 

Netto driftskonsekvenser  331 845 2 239 569 3 164 708 3 911 603 

- 

Valgte tiltak 

- 

Usorterte tiltak  49 595 000 38 250 000 21 000 000 20 000 000 

    Adresseprosjektet  220 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  2 376 9 063 8 944 8 826 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    Ajourhold kart (Geovekstprosjekt)  250 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  2 700 44 590 43 510 42 430 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    Asfaltering kommunale veier  1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

        Renter og avdrag  10 800 71 590 131 300 189 930 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    Avløpsutbygging  2 000 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 

        Renter og avdrag  0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    Bygging av kommunale utleieboliger  5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 

        Renter og avdrag  67 500 324 969 579 063 829 782 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    Bygging av vei Midtsian - Yttersian  0 3 000 000 0 0 

        Renter og avdrag  0 32 400 123 585 121 965 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    Bytte av nettverks komponenter(switcher og routere)  300 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  3 240 53 508 52 212 50 916 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    Digitalisering av bygnings- og delingsarkiv  1 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  10 800 99 980 97 820 95 660 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 



    Dyrøy oppvekstsenter - ombygging  2 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  21 600 82 390 81 310 80 230 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    FKK-senter - mobilt lydanlegg  150 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  1 620 14 997 14 673 14 349 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    Friluftlivets år kommune  200 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  2 160 19 996 19 564 19 132 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    Fysisk utforming OSK  150 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  1 620 14 997 14 673 14 349 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    Handikaptilpassing Hallaren kirke  187 500 0 0 0 

        Renter og avdrag  2 531 9 654 9 527 9 400 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    Innkjøp ansattpcer  500 000 500 000 500 000 500 000 

        Renter og avdrag  5 400 94 580 181 600 266 460 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    Innkjøp elevpcer  500 000 500 000 500 000 500 000 

        Renter og avdrag  5 400 94 580 181 600 266 460 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    Intranett  550 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  5 940 98 098 95 722 93 346 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    Kombinert tankvogn brann/vannverk  0 1 000 000 0 0 

        Renter og avdrag  0 10 800 60 790 59 710 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    Kummer, høydebasseng og ledningsnett  1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

        Renter og avdrag  0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    Kvalitetsheving DEK  250 000 250 000 0 0 

        Renter og avdrag  3 375 16 249 25 578 25 240 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    Ny GPS totalstasjon  300 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  3 240 29 994 29 346 28 698 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    Ny flytebrygge Inntian havn - kommunal kai  500 000 0 0 0 



        Renter og avdrag  5 400 30 395 29 855 29 315 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    Ny kommunikasjonsløsning  500 000 500 000 500 000 500 000 

        Renter og avdrag  5 400 94 580 181 600 266 460 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    Ny skoleportal  200 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  2 160 35 672 34 808 33 944 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    Ny vannledning Nordhammervika-Hamarvik-Skarpneset-

Nordskag 

 0 10 000 000 0 0 

        Renter og avdrag  0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    Nytt høydebasseng - Bergheia  6 000 000 3 000 000 0 0 

        Renter og avdrag  0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    Opprydding kommunale avløpsledninger/overvannsproblemer 

- spesielt Sistranda 2015 

 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 

        Renter og avdrag  0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    Planlegging universell utforming Titran og Sula kapell  275 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  3 713 14 160 13 974 13 789 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    Påkostninger kommunale bygg i henhold til vedlikeholdsplan  4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

        Renter og avdrag  43 200 207 980 370 600 531 060 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    Rammeplan avløp  500 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    Rehabilitering eternittledninger  1 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    Rehabilitering høydebasseng  3 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    Smartboard skolene  100 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  1 080 9 998 9 782 9 566 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 



    Startlån  0 0 0 0 

        Renter og avdrag  0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    Tilskudd brannutstyr - Gjæsingen  150 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  1 620 9 119 8 957 8 795 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    Titran kapell  312 500 0 0 0 

        Renter og avdrag  4 219 23 745 23 323 22 901 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    Trafikksikkerhetstiltak  500 000 500 000 500 000 500 000 

        Renter og avdrag  5 400 25 998 46 326 66 384 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    Utbedring av kommunale kaier  0 1 000 000 1 000 000 0 

        Renter og avdrag  0 10 800 51 995 81 850 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    Utbedringer tak Sletta kirke  1 875 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  25 313 142 477 139 945 137 414 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    Utbygging Beinskardet - byggetrinn 2  4 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  43 200 164 780 162 620 160 460 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    Utvidelse av Nordhamarvik gravplass  312 500 0 0 0 

        Renter og avdrag  4 219 23 745 23 323 22 901 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    Utvidelse av renseanlegg Kirkdalsvatnet  4 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    Varmesentral full finansiering Sistranda  3 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  32 400 299 940 293 460 286 980 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    Vågan gravplass  312 500 0 0 0 

        Renter og avdrag  4 219 23 745 23 323 22 901 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

- 

 

 

 

1.9 Skattevedtak 2016 



Hjemmel for utskriving av eiendomsskatt er Eiendsomsskatteloven § 2 og 3. I medhold 

av eiendomsskatteloven § 3 og 4 videreføres i 2016 utskriving av eiendomsskatt på 

verker og bruk samt anlegg i sjø. Eiendomsskattesatsen skal være på 7 promille. 

 

1.10 Skatteøret 

Skatteøret fastsettes til høyeste sats. Skatteinngangen fastsettes for 2016 til kr. 

142 910 000 i henhold til Regjeringens forslag til statsbudsjett og til KS sin 

prognosemodell. Nybygg og nyanlegg forutsettes finansiert i samsvar med oversikt og 

vurderinger i budsjett- og handlingsplandokumentet.  

 

 

 

Vedlegg: 

1. Budsjettskjema 1 A 2016 – 2019 

2. Budsjettskjema 1 B 2016 – 2019 

3. Budsjettskjema 2 A og 2 B 

4. Hovedoversikt, forslag til investeringer 2016 – 2019 

5. Hovedoversikt, forslag til driftstiltak fra virksomhetene 2016 – 2019 

6. Forslag til driftsbudsjett fra Frøya sokn.  

 

 

Øvrige dokumenter som vedlagt: 

15/1577-1 BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSPROGRAM 

VERBAL DEL 2016 - 2019  

 

 

Saksopplysninger:   

Kommunens inntekter og utgifter 

Budsjettet for 2016 og handlingsprogram 2016 – 2019 bygger på de forutsetningene som 

følger av vedtatt handlingsprogram for 2015 – 2018. De politiske vedtakene som ble gjort i 

forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2015, og som har effekter for 2016 – 2019, er 

innarbeidet i dette budsjettet. Frie inntekter øker med 3,8 prosent i forhold til revidert 

statsbudsjett. Anslag på frie midler for Frøya kommune er på kr. 268 081 000,- 

 

Frøya kommune har et utgiftsbehov som er 8 prosent høyere enn landsgjennomsnittet. Indeks 

for beregnet utgiftsbehov skal motvirke forskjeller som skyldes at kommunen har ulike 

kostnader for å yte lovpålagte tjenester og innfri minstestandaren m.m. Slike kostnader kalles 

utgiftsbehov og det er lagt opp til at de statlige rammetilskuddene skal kompensere for 

variasjonene i utgiftsbehovet.  

 

Distriktstilskudd i Sør-Norge skal ivareta kommuner med svak samfunnsmessig utvikling. 

Denne utvikling er basert på distriktsindeksen (DI) basert på geografi, demografi, 

arbeidsmarked og levekår. Frøya kommune får en reduksjon på kr. 3,9 millioner i 

rammetilskuddet, fra 2015 – 2016, grunnet postitiv samfunnsutvikling.  

 

 

Netto driftsresultat 

Rådmannens forslag til budsjett for 2016 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på 4,0 

prosent av driftsinntektene.  



 

Lønn og pris 

Effekten av lønnsoppgjøret i 2015 er lagt inn i budsjettet for 2016. For hovedoppgjøret i 

2016 er det avsatt 3 millioner kroner. Dette kan virke noe lavt i forhold til tidligere år, men 

lønnsveksten er basert på Regjeringens forslag til statsbudsjett på 2,7 prosent.  

 

Pensjonspremie og arbeidsgiveravgift 

Arbeidsgiveravgiften er på 5,1 prosent. Pensjonspremien i budsjettet for 2016 settes for KLP 

til 21,02 prosent og for SPK til 13,55 prosent. Disse inkluderer arbeidstakers andel på 2 

prosent.  

 

Låneopptak og renteforutsetninger 

Investeringene som legges til grunn i budsjettforslaget vil medføre et samlet låneopptak over 

fire år på kr. 118 776 000. Det budsjetteres med renter og avdrag på kr. 9 498 850 tilknyttet 

de nye investeringene i fireårsperioden. Total gjeldsbelastning ved utgangen av 

handlingsplanperioden vil være kr 831 233 00,- 

 

Oversikt:   

 2015 2016 2017 2018 2019 

Lån IB 715 096 794 460 813 174 821 439 812 633 

Nye lån 104 125   44 926   35 850   19 400   18 600 

Avdrag   24 761   26 212   27 585   28 206   28 721 

 

 

Kommunens rentekostnad beregnes ut fra følgende gjennomsnittlige rentesatser:  

 

 2016 2017 2018 2019 

Lån med flytende rente 1,85 1,30 1,55 2,05 

Lån med fast rente 3,60 3,60 3,60 3,60 

 

Inntektsforutsetninger 

Vekst i frie inntekter for 2016 er som foreslått i statsbudsjett for 2016. Skatteinngangen for 

Frøya forutsettes/settes til 1,1 prosentpoeng høyere enn landet for øvrig.  

 

Kapitalfond 

Frøya kommune valgte å selge sine B-aksjer i Trønder Energi i 2004 og 90 millioner ble i sin 

helhet investert i verdipapirer. Det budsjetteres i 2016 og økonomiplanperioden for 2016 – 

2019 med 5 millioner kroner i årlig avkastning. For å balansere budsjett 2016 er det fulgt 

samme avsetning som for 2015 med kr. 1 880 485. For å sikre seg mot år med svak 

avkastning eller tap er det satt som mål at bufferfondet skal utgjøre 13 prosent av 

portefoljens markedsverdi. Kommunen vil følge utviklingen innenfor dette inntektområde 

nøye, da området er vanskelig å prognostisere.  

Kommunen hadde pr 01.01.15 kr. 158, 4 millioner kroner i kapitalfond. Avkastningen i 2014 

ble på 12,4 millioner kroner.  

Avkastning pr oktober 2015 er på 3,7 prosent, som Grieg Investor anser som meget bra 

hensyntatt bankrente og en litt turbulent høst i finansmarkedene. Uttak fra porteføljen i 2015 

var på kr. 38 millioner kroner for å styrke likviditeten i kommunen. Gjennomsnittlig 

avkastning pr år siste 10 år er 6 prosent.  

Budsjettert avkastning for 2016 er på 4,2 prosent.  



 

Reserverte tilleggsbevilgninger 

Det er avsatt kr. 415 000 for hvert år i planperioden til reserverte tilleggsbevilgninger.  

 

Prioriteringer  

Rådmannen har, for budsjett 2016, valgt å prioritere å videreføre dagens drift innenfor alle 

rammeområdene, med unntak av at kr. 300 000,- er overført fra kultur til Nordskag 

oppvekstsenter for å styre språkproblematikken.  Nye tiltak må i det store og hele løses 

innenfor eksisterende rammer eller omprioriteringer innenfor rammeområdene.  

 

I en økonomiplan med handlingsprogram vil alltid behovene overstige hva den økonomiske 

rammen har mulighet for å romme. Som verbal del beskriver, viser virksomhetenes forslag 

og ønsker, at utfordringene er mange og komplekse.  

 

Rådmannen har prioritert følgende nye driftstiltak for 2016: 

 

 Virksomheten Familie, helse- og rehabilitering styrkes med 1 årsverk kommunal 

fysioterapeut  

 Tolketjenester innen oppvekst og helse med kr. 200 000.- 

 Tidlig innsatsmidler på kr. 1,5 millioner omdisponeres til 2 årsverk fra 

barneverntjenesten inn i helsestasjonstjenesten med fokus på forebyggende arbeid og 

tidlig innsats.  

 Sistranda skole styrkes med 4 lærerårsverk grunnet lovpålagte tjenester fram til 

sommeren 2016. 

 

I tillegg er det lagt inn følgende forslag i konsekvensjustert budsjett:  

 

 0,50 årsverk privat fysioterapeut (driftsavtale).  

 Nordskag oppvekstsenter styrkes med 0,80 årsverk lærerstilling grunnet lovpålagte 

tjenester.  

 Nordskag oppvekstsenter styrkes også med kr. 300 000,- (omdisponert fra kultur og 

næring) til utfordringer knyttet til språk.  

 Tekniske tjenester styrkes med 1 årsverk som avdelingleder drift, 1,60 årsverk på 

VAR (selvfinansierende), økt renhold på 1,16 årsverk og 0,40 årsverk til 

vaktmestertjenesten.  

 

Vurdering: 

Tallene fra SSB viser at antall innbyggere på Frøya fortsetter å øke, og det forventes vekst i 

et langsiktig perspektiv, særs med innvandring. Økt antall innbyggere er positivt, men økt 

tilflytning og innvandring gir også kommunen utfordringer. Kommunens velferdstilbud 

utfordres på grunn av dette, både med hensyn til kapasitet og kvalitet.  

 

Frøya kommunes visjon og overordnede mål i samfunnsplanen er svært ambisiøse. For å nå 

disse målene i årene som kommer må kommunen derfor være innovativ, både med måten det 

arbeides på, og hvordan vi samhandler med innbyggerne. Ut fra dette må det tas kloke valg, - 

sammen, på hvordan vårt tjenestetilbud skal løses fremover.  

 

 



 

 

 



























































































Budsjettrapport Frøya kommune - Rådmannens forslag  

Budsjettskjema 1A  

 

 

 

- 

Beskrivelse Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 

- 

- 

 Frøya  

- 

Skatt på inntekt og formue  -142 910 000 -146 482 000 -150 145 000 -153 898 000 

- 

Ordinært rammetilskudd  -126 811 000 -122 243 000 -120 707 000 -118 930 000 

- 

Skatt på eiendom  -3 945 000 -3 945 000 -3 945 000 -3 945 000 

- 

Andre generelle statstilskudd  -1 205 000 -1 205 000 -1 205 000 -1 205 000 

- 

Sum frie disponible inntekter  -274 871 000 -273 875 000 -276 002 000 -277 978 000 

- 

Renteinntekter og utbytte  -8 516 889 -8 516 889 -8 516 889 -8 516 889 

- 

Gevinst på finansielle instrumenter  -5 000 000 -5 000 000 -5 000 000 -5 000 000 

- 

Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter  15 636 888 16 102 124 16 406 838 16 639 552 

- 

Avdrag på lån  26 205 269 27 609 101 28 230 351 28 745 351 

- 

Netto finansinntekter/-utgifter  28 325 268 30 194 336 31 120 300 31 868 014 

- 

Til bundne avsetninger  973 489 148 000 148 000 148 000 

- 

Til ubundne avsetninger  1 880 485 1 880 485 1 880 485 1 880 485 

- 

Bruk av ubundne avsetninger  -3 071 392 -3 071 392 -3 071 392 -3 071 392 

- 

Bruk av bundne avsetninger  -2 755 106 -3 345 617 -3 888 617 -3 888 617 

- 

Netto avsetninger  -2 972 524 -4 388 524 -4 931 524 -4 931 524 

- 

Til fordeling drift  -249 518 256 -248 069 188 -249 813 224 -251 041 510 

- 

Sum fordelt til drift fra skjema 1B  249 518 256 248 069 188 249 813 224 251 041 510 

 



Budsjettrapport netto utgift – Frøya kommune - Rådmannens forslag  

 Budsjettskjema 1B - Økonomiplanperioden 2016 – 2019 

 

 

 

- 

Beskrivelse Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 

- 

- 

 1000 Folkevalgte  

- 

Sum utgifter  4 277 474 4 313 474 4 313 474 4 313 474 

- 

Sum inntekter  -134 816 -134 816 -134 816 -134 816 

- 

Netto utgift  4 142 658 4 178 658 4 178 658 4 178 658 

- 

- 

 1100 Rådmannskontor  

- 

Sum utgifter  59 393 413 58 393 413 60 243 413 61 471 699 

- 

Sum inntekter  -9 346 416 -9 346 416 -9 346 416 -9 346 416 

- 

Netto utgift  50 046 997 49 046 997 50 896 997 52 125 283 

- 

- 

 2100 Dyrøy oppvekstssenter  

- 

Sum utgifter  4 945 936 4 945 936 4 945 936 4 945 936 

- 

Sum inntekter  -436 255 -436 255 -436 255 -436 255 

- 

Netto utgift  4 509 681 4 509 681 4 509 681 4 509 681 

- 

- 

 2200 Mausund skole/SFO/barnehage  

- 

Sum utgifter  4 828 027 4 828 027 4 828 027 4 828 027 

- 

Sum inntekter  -245 945 -245 945 -245 945 -245 945 

- 

Netto utgift  4 582 082 4 582 082 4 582 082 4 582 082 

- 

- 

 2300 Nabeita oppvekstsenter  

- 

Sum utgifter  15 061 645 15 061 645 15 061 645 15 061 645 

- 

Sum inntekter  -2 340 309 -2 340 309 -2 340 309 -2 340 309 

- 

Netto utgift  12 721 336 12 721 336 12 721 336 12 721 336 

- 

- 

 2400 Nordskag oppvekstssenter   

- 

Sum utgifter  8 741 518 8 741 518 8 741 518 8 741 518 

- 

Sum inntekter  -1 125 617 -1 125 617 -1 125 617 -1 125 617 

- 

Netto utgift  7 615 901 7 615 901 7 615 901 7 615 901 

- 

- 

 2500 Sistranda skole  

- 

Sum utgifter  25 847 617 24 479 825 24 479 825 24 479 825 

- 

Sum inntekter  -1 495 250 -1 495 250 -1 495 250 -1 495 250 

- 

Netto utgift  24 352 367 22 984 575 22 984 575 22 984 575 

- 



Budsjettrapport netto utgift – Frøya kommune - Rådmannens forslag  

 Budsjettskjema 1B - Økonomiplanperioden 2016 – 2019 

 

 

- 

Beskrivelse Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 

 

- 

 2600 Sørburøy barne/ung.skole  

- 

Sum utgifter  2 188 693 2 188 693 2 188 693 2 188 693 

- 

Sum inntekter  -113 486 -113 486 -113 486 -113 486 

- 

Netto utgift  2 075 207 2 075 207 2 075 207 2 075 207 

- 

- 

 2800 Nesset barnehage  

- 

Sum utgifter  8 540 945 8 540 945 8 540 945 8 540 945 

- 

Sum inntekter  -1 490 442 -1 490 442 -1 490 442 -1 490 442 

- 

Netto utgift  7 050 503 7 050 503 7 050 503 7 050 503 

- 

- 

 2900 Frøya kulturskole  

- 

Sum utgifter  4 469 700 4 469 700 4 469 700 4 469 700 

- 

Sum inntekter  -899 200 -899 200 -899 200 -899 200 

- 

Netto utgift  3 570 500 3 570 500 3 570 500 3 570 500 

- 

- 

 3100 Familie, Helse og Rehab  

- 

Sum utgifter  22 653 655 22 653 655 22 653 655 22 653 655 

- 

Sum inntekter  -7 170 186 -7 170 186 -7 170 186 -7 170 186 

- 

Netto utgift  15 483 469 15 483 469 15 483 469 15 483 469 

- 

- 

 3200 Interkommunal barnevernstjeneste  

- 

Sum utgifter  14 017 549 14 017 549 14 017 549 14 017 549 

- 

Sum inntekter  -7 009 467 -7 009 467 -7 009 467 -7 009 467 

- 

Netto utgift  7 008 082 7 008 082 7 008 082 7 008 082 

- 

- 

 3300 NAV Sosialtjenesten  

- 

Sum utgifter  5 740 554 5 740 554 5 740 554 5 740 554 

- 

Sum inntekter  -1 847 560 -1 847 560 -1 847 560 -1 847 560 

- 

Netto utgift  3 892 994 3 892 994 3 892 994 3 892 994 

- 

- 

 3400 Pleie og omsorg  

- 

Sum utgifter  72 313 424 72 313 424 72 313 424 72 313 424 

- 

Sum inntekter  -18 840 200 -18 840 200 -18 840 200 -18 840 200 

- 

Netto utgift  53 473 224 53 473 224 53 473 224 53 473 224 

- 

 



Budsjettrapport netto utgift – Frøya kommune - Rådmannens forslag  

 Budsjettskjema 1B - Økonomiplanperioden 2016 – 2019 

 

 

- 

Beskrivelse Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 

 

- 

 3500 Funksjonshemmede  

- 

Sum utgifter  35 261 698 35 261 698 35 261 698 35 261 698 

- 

Sum inntekter  -11 528 441 -11 528 441 -11 528 441 -11 528 441 

- 

Netto utgift  23 733 257 23 733 257 23 733 257 23 733 257 

- 

- 

 4100 Kultur  

- 

Sum utgifter  11 431 304 11 629 854 11 629 854 11 629 854 

- 

Sum inntekter  -6 970 130 -6 970 130 -6 970 130 -6 970 130 

- 

Netto utgift  4 461 174 4 659 724 4 659 724 4 659 724 

- 

- 

 5100 Tekniske tjenester  

- 

Sum utgifter  57 984 679 57 984 679 57 983 436 57 983 436 

- 

Sum inntekter  -34 410 068 -35 141 894 -35 789 615 -35 789 615 

- 

Netto utgift  23 574 611 22 842 785 22 193 821 22 193 821 

- 

- 

 5200 VAR-områder  

- 

Sum utgifter  21 270 633 22 149 144 23 009 144 23 361 144 

- 

Sum inntekter  -21 270 633 -22 149 144 -23 009 144 -23 361 144 

- 

- 

 5300 Utleiebygg - utenom momskomp.ordningen  

- 

Sum utgifter  1 194 651 1 194 651 1 194 651 1 194 651 

- 

Sum inntekter  -1 977 001 -1 977 001 -1 977 001 -1 977 001 

- 

Netto utgift  -782 350 -782 350 -782 350 -782 350 

- 

- 

 8000 Frie inntekter.  

- 

Sum inntekter  -273 666 000 -272 670 000 -274 797 000 -276 773 000 

- 

Netto utgift  -273 666 000 -272 670 000 -274 797 000 -276 773 000 

- 

- 

 8990 Kalkulatoriske avskrivninger/renter  

- 

Sum inntekter  -7 516 000 -7 516 000 -7 516 000 -7 516 000 

- 

Netto utgift  -7 516 000 -7 516 000 -7 516 000 -7 516 000 

- 

- 

 9000 Finans  

- 

Sum utgifter  2 431 362 4 300 430 5 226 394 5 974 108 

- 

Sum inntekter  -11 495 846 -11 495 846 -11 495 846 -11 495 846 

- 

Netto utgift  -9 064 484 -7 195 416 -6 269 452 -5 521 738 



Budsjettrapport netto utgift – Frøya kommune - Rådmannens forslag  

 Budsjettskjema 1B - Økonomiplanperioden 2016 – 2019 

 

 

- 

Beskrivelse Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 

 

- 

 Lån Kommunalbanken  

- 

Sum utgifter  32 779 737 32 779 737 32 779 737 32 779 737 

- 

Netto utgift  32 779 737 32 779 737 32 779 737 32 779 737 

- 

- 

 Lån KLP  

- 

Sum utgifter  5 955 054 5 955 054 5 955 054 5 955 054 

- 

Netto utgift  5 955 054 5 955 054 5 955 054 5 955 054 

- 

- 

 Lån Husbanken  

- 

Sum utgifter  1 529 889 1 529 889 1 529 889 1 529 889 

- 

Sum inntekter  -1 529 889 -1 529 889 -1 529 889 -1 529 889 

 



Investeringsprosjekter budsjettåret 2016

Budsjettskjema 2 A

Investeringer i nye tiltak 49 595 000

Utlån og forskutteringer

Avsetninger 0

Årets finansieringsbehov 49 595 000

Bruk av lånemidler -45 581 000

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 0

Sum ekstern finansiering -45 581 000

Momskompensasjon på investeringer -4 014 000

Bruk av avsetninger 0

Sum finansiering -49 595 000

Budsjettskjema 2 B

Prosjekt 551345 - Adresseprosjektet

02312.332.551345 220 000         Veimerking

09100.332.551345 (176 000)        Bruk av lån

07291.841.551345 (44 000)          Momskompensasjon

Sum -                 

Prosjekt 551366 - Ajourhold av kart (Geovekstprosjektet)

02304.303.551366 250 000         Utendørsarbeider, vei og grøntanlegg

09100.303.551366 (200 000)        Bruk av lån

07291.841.551366 (50 000)          Momskompensasjon

Sum -                 

Prosjekt 551329 - Asfaltering kommunale veier

02304.303.551329 1 000 000      Utendørsarbeider, vei og grøntanlegg

09100.303.551329 (800 000)        Bruk av lån

07291.841.551329 (200 000)        Momskompensasjon

Sum -                 

Prosjekt 551326 - Avløpsutbygging

02303.345.551326 2 000 000      VVS/VA

09100.345.551326 (2 000 000)     Bruk av lån

Sum -                 

Prosjekt 551400 - Bygging av kommunale utleieboliger

02302.315.551400 5 000 000      Bygningsmessige arbeider/konstruksjoner

09100.315.551400 (5 000 000)     Bruk av lån

Sum -                 

Prosjekt 551409 - Bytte av nettverkskomponenter (switcher og routere)

02003.120.551409 300 000         IT-utstyr

09100.120.551409 (240 000)        Bruk av lån

07291.841.551409 (60 000)          Momskompensasjon

Sum -                 

Prosjekt 551393 - Digitalisering av bygnings- og delingsarkiv

02003.301.551393 1 000 000      IT-utstyr

09100.301.551393 (800 000)        Bruk av lån

07291.841.551393 (200 000)        Momskompensasjon

Sum -                 



Prosjekt 551342 - Dyrøy oppvekstsenter - ombygging

02302.222.551342 2 000 000      Bygningsmessige arbeider/konstruksjoner

09100.222.551342 (1 600 000)     Bruk av lån

07291.841.551342 (400 000)        Momskompensasjon

Sum -                 

Prosjekt 551417 - FKK-senter - mobilt lydanlegg

02005.377.551417 150 000         Spesialutstyr

09100.377.551417 (120 000)        Bruk av lån

07291.841.551417 (30 000)          Momskompensasjon

Sum -                 

Prosjekt 551401 - Friluftlivets år kommune

02304.332.551401 200 000         Utendørsarbeider, vei og grøntanlegg

09100.332.551401 (160 000)        Bruk av lån

07291.841.551401 (40 000)          Momskompensasjon

Sum -                 

Prosjekt 551402 - Fysisk utforming OSK

02001.120.551402 150 000         Inventar

09100.120.551402 (120 000)        Bruk av lån

07291.841.551402 (30 000)          Momskompensasjon

Sum -                 

Prosjekt 551412 - Handikaptilpasning Hallaren kirke

02302.390.551412 187 500         Overføring til kirken

09100.390.551412 (187 500)        Bruk av lån

Sum -                 

Prosjekt 551403 - Innkjøp ansattpcer

02003.120.551403 500 000         IT-utstyr

09100.120.551403 (400 000)        Bruk av lån

07291.841.551403 (100 000)        Momskompensasjon

Sum -                 

Prosjekt 551404 - Innkjøp elevpcer

02003.120.551404 500 000         IT-utstyr

09100.120.551404 (400 000)        Bruk av lån

07291.841.551404 (100 000)        Momskompensasjon

Sum -                 

Prosjekt 551405 - Intranett

02003.120.551405 550 000         IT-utstyr

09100.120.551405 (440 000)        Bruk av lån

07291.841.551405 (110 000)        Momskompensasjon

Sum -                 

Prosjekt 551330 - Kummer, høydebasseng og ledningsnett

02303.345.551330 1 500 000      VVS/VA

09100.345.551330 (1 500 000)     Bruk av lån

Sum -                 

Prosjekt 551349 - Kvalitetsheving DEK

02003.303.551362 250 000         IT-utsyr

09100.303.551362 (250 000)        Bruk av lån

Sum -                 



Prosjekt 551392 - Ny GPS totalstasjon

02005.303.551392 300 000         Spesialutstyr

09100.303.551392 (240 000)        Bruk av lån

07291.841.551392 (60 000)          Momskompensasjon

Sum -                 

Prosjekt 551391 - Ny flytebrygge Inntian havn - kommunal kai

02302.332.551391 500 000         Bygningsmessige arbeider/konstruksjoner

09100.332.551391 (400 000)        Bruk av lån

07291.841.551391 (100 000)        Momskompensasjon

Sum -                 

Prosjekt 551406 - Ny kommunikasjonsløsning

02003.120.551406 500 000         IT-utstyr

09100.120.551406 (400 000)        Bruk av lån

07291.841.551406 (100 000)        Momskompensasjon

Sum -                 

Prosjekt 551407 - Ny skoleportal

02003.120.551407 200 000         IT-utstyr

09100.120.551407 (160 000)        Bruk av lån

07291.841.551407 (40 000)          Momskompensasjon

Sum

Prosjekt 551364 - Nytt høydebasseng - Bergheia

02303.345.551364 6 000 000      VVS/VA

09100.345.55134 (6 000 000)     Bruk av lån

Sum -                 

Prosjekt 551326 - Opprydding kommunale avløpsledninger/overvannsproblemer - spesielt Sistranda

02303.345.551326 3 000 000      VVS/VA

09100.345.551326 (3 000 000)     Bruk av lån

Sum -                 

Prosjekt 551378 - Planlegging universell utforming Titran og Sula kapell

02302.390.551378 275 000         Overføring kirken

09100.390.551378 (275 000)        Bruk av lån

Sum -                 

Prosjekt 551311 - Påkostninger kommunale bygg i henhold til vedlikeholdsplan

02300.381.551311 4 000 000      Vedlikehold av bygninger

09100.381.551311 (3 200 000)     Bruk av lån

07291.841.551311 (800 000)        Momskompensasjon

Sum -                 

Prosjekt 551379 - Rammeplan avløp

02303.353.551379 500 000         VVS/VA

09100.345.551379 (500 000)        Bruk av lån

Sum -                 

Prosjekt 551319 - Rehabilitering eternittledninger

02303.345.551319 1 000 000      VVS/VA

09100.345.551319 (1 000 000)     Bruk av lån

Sum -                 

Prosjekt 551330 - Rehabilitering høydebasseng

02303.345.551330 3 000 000      VVS/VA

09100.345.551330 (3 000 000)     Bruk av lån

Sum -                 



Prosjekt nytt prosjekt - Smartboard skolene

02003.222.xxxxx 100 000         IT-utstyr

09100.222.xxxxx (80 000)          Bruk av lån

07291.841.xxxxx (20 000)          Momskompensasjon

Sum -                 

Prosjekt 551325 - Tilskudd brannutstyr - Gjæsingen

02005.339.551325 150 000         Spesialutstyr

09100.339.551325 (120 000)        Bruk av lån

07291.841.551325 (30 000)          Momskompensasjon

Sum -                 

Prosjekt 551399 - Titran kapell

02304.390.551399 312 500         Overføring kirken

09100.390.551399 (312 500)        Bruk av lån

Sum -                 

Prosjekt 551328 - Trafikksikkerhetstiltak

02304.332.551328 500 000         Utendørsarbeider, vei og grøntanlegg

09100.332.551328 (400 000)        Bruk av lån

07291.841.551328 (100 000)        Momskompensasjon

Sum -                 

Prosjekt 551383 - Utbedringer tak Sletta kirke

02300.390.551383 1 875 000      Overføring kirken

09100.390.551383 (1 875 000)     Bruk av lån

Sum -                 

Prosjekt 551314 - Utbygging Beinskardet - byggetrinn 2

02302.315.551314 4 000 000      Bygningsmessige arbeider/konstruksjoner

09100.315.551314 (3 200 000)     Bruk av lån

07291.841.551314 (800 000)        

Sum -                 

Prosjekt 551347 - Varmesentral full finansiering Sistranda

02302.381.551347 3 000 000      Bygningsmessige arbeider/konstruksjoner

09100.381.551347 (2 400 000)     Bruk av lån

07291.841.551347 (600 000)        Momskompensasjon

Sum -                 

Prosjekt 551394 - Utvidelse av renseanlegg Kirkdalsvatnet

02303.340.551394 4 000 000      VVS/VA

09100.340.551394 (4 000 000)     Bruk av lån

Sum -                 

Prosjekt 551374 - Utvidelse av Nordhamarvik gravplass

02304.393.551374 312 500         Overføring til kirken

09100.393.551374 (312 500)        Bruk av lån

Sum -                 

Prosjekt 551398 - Vågan gravplass

02304.390.551398 312 500         Overføring kirken

09100.390.551398 (312 500)        Bruk av lån

Sum -                 



















Frøya kommune – Økonomiplanperioden 2016 - 2019 

 

 

Budsjettversjon investering - Rådmannens forslag 

 

---- ---- 

 

- - 

2016 2017 2018 2019 

- 

Sum investeringer fra nye tiltak  49 595 000 38 250 000 21 000 000 20 000 000 

Sum bruk av driftsmidler  0 0 0 0 

Sum lån  -45 581 000 -35 850 000 -19 400 000 -18 600 000 

Sum renter og avdrag  331 845 2 239 569 3 164 708 3 911 603 

Netto driftskonsekvenser  331 845 2 239 569 3 164 708 3 911 603 

- 

Valgte tiltak 

- 

Usorterte tiltak  49 595 000 38 250 000 21 000 000 20 000 000 

    Adresseprosjektet  220 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  2 376 9 063 8 944 8 826 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    Ajourhold kart (Geovekstprosjekt)  250 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  2 700 44 590 43 510 42 430 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    Asfaltering kommunale veier  1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

        Renter og avdrag  10 800 71 590 131 300 189 930 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    Avløpsutbygging  2 000 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 

        Renter og avdrag  0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    Bygging av kommunale utleieboliger  5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 

        Renter og avdrag  67 500 324 969 579 063 829 782 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    Bygging av vei Midtsian - Yttersian  0 3 000 000 0 0 

        Renter og avdrag  0 32 400 123 585 121 965 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    Bytte av nettverks komponenter(switcher og routere)  300 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  3 240 53 508 52 212 50 916 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    Digitalisering av bygnings- og delingsarkiv  1 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  10 800 99 980 97 820 95 660 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 
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    Dyrøy oppvekstsenter - ombygging  2 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  21 600 82 390 81 310 80 230 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    FKK-senter - mobilt lydanlegg  150 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  1 620 14 997 14 673 14 349 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    Friluftlivets år kommune  200 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  2 160 19 996 19 564 19 132 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    Fysisk utforming OSK  150 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  1 620 14 997 14 673 14 349 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    Handikaptilpassing Hallaren kirke  187 500 0 0 0 

        Renter og avdrag  2 531 9 654 9 527 9 400 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    Innkjøp ansattpcer  500 000 500 000 500 000 500 000 

        Renter og avdrag  5 400 94 580 181 600 266 460 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    Innkjøp elevpcer  500 000 500 000 500 000 500 000 

        Renter og avdrag  5 400 94 580 181 600 266 460 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    Intranett  550 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  5 940 98 098 95 722 93 346 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    Kombinert tankvogn brann/vannverk  0 1 000 000 0 0 

        Renter og avdrag  0 10 800 60 790 59 710 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    Kummer, høydebasseng og ledningsnett  1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

        Renter og avdrag  0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    Kvalitetsheving DEK  250 000 250 000 0 0 

        Renter og avdrag  3 375 16 249 25 578 25 240 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    Ny GPS totalstasjon  300 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  3 240 29 994 29 346 28 698 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    Ny flytebrygge Inntian havn - kommunal kai  500 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  5 400 30 395 29 855 29 315 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 
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    Ny kommunikasjonsløsning  500 000 500 000 500 000 500 000 

        Renter og avdrag  5 400 94 580 181 600 266 460 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    Ny skoleportal  200 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  2 160 35 672 34 808 33 944 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    Ny vannledning 

Nordhammervika-Hamarvik-Skarpneset-Nordskag 

 0 10 000 000 0 0 

        Renter og avdrag  0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    Nytt høydebasseng - Bergheia  6 000 000 3 000 000 0 0 

        Renter og avdrag  0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    Opprydding kommunale 

avløpsledninger/overvannsproblemer - spesielt Sistranda 2015 

 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 

        Renter og avdrag  0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    Planlegging universell utforming Titran og Sula kapell  275 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  3 713 14 160 13 974 13 789 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    Påkostninger kommunale bygg i henhold til vedlikeholdsplan  4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

        Renter og avdrag  43 200 207 980 370 600 531 060 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    Rammeplan avløp  500 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    Rehabilitering eternittledninger  1 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    Rehabilitering høydebasseng  3 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    Smartboard skolene  100 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  1 080 9 998 9 782 9 566 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    Startlån  0 0 0 0 

        Renter og avdrag  0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    Tilskudd brannutstyr - Gjæsingen  150 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  1 620 9 119 8 957 8 795 
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        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    Titran kapell  312 500 0 0 0 

        Renter og avdrag  4 219 23 745 23 323 22 901 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    Trafikksikkerhetstiltak  500 000 500 000 500 000 500 000 

        Renter og avdrag  5 400 25 998 46 326 66 384 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    Utbedring av kommunale kaier  0 1 000 000 1 000 000 0 

        Renter og avdrag  0 10 800 51 995 81 850 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    Utbedringer tak Sletta kirke  1 875 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  25 313 142 477 139 945 137 414 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    Utbygging Beinskardet - byggetrinn 2  4 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  43 200 164 780 162 620 160 460 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    Utvidelse av Nordhamarvik gravplass  312 500 0 0 0 

        Renter og avdrag  4 219 23 745 23 323 22 901 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    Utvidelse av renseanlegg Kirkdalsvatnet  4 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    Varmesentral full finansiering Sistranda  3 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  32 400 299 940 293 460 286 980 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    Vågan gravplass  312 500 0 0 0 

        Renter og avdrag  4 219 23 745 23 323 22 901 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

- 

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen 

- 

Usorterte tiltak      

    Erverv av grunn til Skarpneset næringsområde  0 0 0 0 

        Renter og avdrag  0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    Frøyahallen  digital reklame  0 100 000 100 000 0 

        Renter og avdrag  0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    Frøyahallen  sekretariat og tidtakerutstyr  200 000 0 0 0 
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        Renter og avdrag  2 160 19 996 19 564 19 132 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    Gravemaskin  250 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  2 700 24 995 24 455 23 915 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    Helhetlig idrettspark utstyr til Basishall  1 000 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  10 800 99 980 97 820 95 660 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    Ny telefoni løsning/digital kommunikasjon internt og eksternt  500 000 0 0 0 

        Renter og avdrag  5 400 49 990 48 910 47 830 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    Nytt høydebasseng - Bremnestuva  0 0 0 0 

        Renter og avdrag  0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    Svømmehallen - modernisering  0 100 000 0 100 000 

        Renter og avdrag  0 1 080 4 120 5 146 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 

    Utbygging helhetlig idrettspark Frøya storhall  0 0 0 0 

        Renter og avdrag  0 0 0 0 

        Andre driftskonsekvenser  0 0 0 0 
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Interpellasjon til kommunestyremøte 26.11.2015  

Grønne konsesjoner og disponering av midler 

Frøya kommune har mottatt over 20 millioner fra runden med Grønne konsesjoner. 

Midlene er kommet i april og det er ikke vedtak på hvordan midlene skal avsettes i det kommunalebudsjett. En 

ser også at det brukes av midlene underveis i økonomiplan året. Økonomireglementet for Frøya kommune sier 

noe om hvordan slike poster skal disponeres/føres i løpet av året, igjennom vedtak og budsjett justeringer. 

Frøya FrP ber kommunestyre si noe om føringer og avsettinger til fremtidige formål. 

Frøya kommune har økt gjeldsgraden betydelig, og store investeringer løftes opp for å ta imot de fremtidige 

utfordringer en industri kommune som Frøya har. 

Frøya FrP ønsker å opprettholde en trygg forutsigbar økonomi for innbyggerne i Frøya, slik at en ikke blir 

sårbar for eksempel rente endringer, og må starte store kutt som går utover de svakeste gruppene, ved eks. kutt i 

tjenestetilbud innen Helse/omsorg , oppvekst og barn/unge. 

FrP ønsker at kommunestyret debatterer bruken av disse midlene, og om midlene skal brukes til 

øktedriftsutgifter for kommunen, eller avsette/innvesteringer for fremtiden.  

Hvordan bør kommunen disponere midlene?  

Til fremtidige fond for økonomiske dårligere tider. Eller fond for nyetableringer, tilrettelegging innen fiskeri 

/rekrutteringer, andre nye næringer slik at man ikke er så sårbar for svingninger innen 

havbruksnæringen? Fiskerifond, Næringsfond, Bufferfond/rentefond, 

På bakgrunn av dette ønsker FrP at ordfører og kommunestyret tiltrer følgende forslag. 

Kommunestyret ber administrasjonen utrede prioriteringer som er kommende for kommunen på kort og 

lang sikt. 

MVH  

kommunestyrerepresentant Aleksander Søreng, FrP  
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